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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๓

เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๓
วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ประเด็นวินิจฉัย
คดี มี ปั ญ หาที่ จ ะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า กระบวนการยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ งชอบด้ ว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ หรือไม่
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้ สิท ธิแ ละเสรีภาพตามรั ฐธรรมนูญ เพื่อล้ม ล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนูญ นี้ หรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทําดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ให้เลิกการกระทําดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการดังกล่าว
ในกรณี ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ วิ นิจ ฉัย สั่ งการให้พ รรคการเมื องใดเลิก กระทํ าการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิ กถอนสิท ธิเลือกตั้ ง
ของหัว หน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกล่าว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
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(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๓) กระทําการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๔) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓
มาตรา ๖๗ เมื่ อปรากฏต่ อนายทะเบี ยน หรือเมื่ อนายทะเบียนได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออัยการสูงสุด
พร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุด ไม่ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบีย นตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง
โดยมีผู้ แ ทนจากนายทะเบีย นและผู้ แ ทนจากอั ย การสูง สุ ด เพื่อ ดํ าเนิ น การรวบรวมพยานหลัก ฐาน
แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคําร้องได้ ให้นายทะเบียนมีอํานาจยื่นคําร้องเอง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้น ายทะเบีย นประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
หากนายทะเบี ย นเห็ น สมควรจะให้ ร ะงั บ การดํา เนิ น การของพรรคการเมื อ งซึ่ ง กระทํ า การ
ตามมาตรา ๖๖ ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกล่าว
ของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่พ รรคการเมืองต้องยุบไปเพราะไม่ดําเนิน การตามมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ต้องยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วม
ในการขอจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหม่ตามมาตรา ๘ อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วัน ที่
พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจ
โดยวิธีการดังกล่าว
(๒) กระทํา การอั น เป็น การฝ่า ฝืน พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ ว ยการเลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอัน อาจเป็น ภัย ต่อความมั่น คงของรัฐทั้ง ภายในและภายนอกราชอาณาจัก ร
หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๑๐๔
มาตรา ๙๕ เมื่ อปรากฏต่ อนายทะเบี ยน หรือเมื่ อนายทะเบียนได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคการเมื อ งและได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า พรรคการเมื อ งใดกระทํ า การตามมาตรา ๙๔
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน
เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าอัย การสูงสุ ด เห็น สมควร ก็ให้ ยื่น คํา ร้องเพื่ อให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่ง ยุบพรรคการเมืองดั งกล่า ว
ถ้าอัย การสูงสุด ไม่ยื่น คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทน
จากนายทะเบียนและผู้แทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ
การดําเนินการยื่นคําร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทํางาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคําร้องเอง
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หากนายทะเบี ย นเห็ น สมควรจะให้ ร ะงั บ การดํา เนิ น การของพรรคการเมื อ งซึ่ ง กระทํ า การ
ตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้น ายทะเบีย นประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชน์อื่นใดในทํานองเดียวกัน
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือ มาตรา ๘๒ หรือต้ องยุบ ตามมาตรา ๙๔ ผู้ ซึ่งเคยดํารงตํา แหน่ง กรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู้ ใ ดมี ส่ ว นร่ ว ม รู้ เ ห็ น หรื อ ปล่ อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง
การกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่ง
ให้ยุบพรรคการเมือง
ความเห็น
คดี มี ปั ญ หาที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ว่ า กระบวนการยื่ น คํ า ร้ อ งขอให้ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ ง ชอบด้ ว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ หรือไม่
กรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คดีนี้มีการร้องขอตามรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ด้วยหรือไม่
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พิเ คราะห์แ ล้ว เห็ น ว่ า มาตรา ๖๘ นั้ น เป็ น กรณี ที่ใ ห้อั ย การสูง สุ ดตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง
และยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งให้เลิกการกระทําอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็น ไปตามวิ ถีท างที่ได้บัญ ญัติไว้ใ นรัฐธรรมนูญ แต่ท ว่าคําร้องคดีนี้มิได้ข อให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกกระทําการใด ดังนั้น จึงมิใช่การร้องขอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ แต่อย่างใด คงเป็นการร้องขอตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ เท่านั้น
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทําของผู้ถูกร้องตามคําร้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในขณะที่ผู้ถูกร้องกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค
จะเกิด ขึ้น ในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอยู่ในระหว่างการใช้บังคับพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ตาม แต่ในขณะที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและในขณะที่ผู้ร้องยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในระหว่าง
การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว โดยมาตรา ๓ (๑)
บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกระบวนการ
สื บ สวนสอบสวนและการยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ถื อ เป็ น วิ ธี ส บั ญ ญั ติ จะต้ อ งใช้ บ ทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้
อยู่ในขณะที่มีการดําเนินการดังกล่าว
การนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาวินิจฉัยนั้น
หมายถึงการพิจารณาวินิจฉัยในส่วนที่เป็นกฎหมายสารบัญญัติเท่านั้น กล่าวคือ การกระทําใดเป็นความผิด
หรือกําหนดข้อห้ามไว้ ดังนั้น การพิจารณาเพื่อดําเนินการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ในคดีนี้จะต้องใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุเป็นหลักในการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓
ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่าในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนและการยืน่ คําร้อง
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เป็น การบังคับใช้กฎหมายวิธีสบัญ ญัติ จะต้องใช้บทบัญ ญัติแ ห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับอยู่ในขณะที่มีการดําเนิน การดังกล่าว
แต่ในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติได้แก่ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทําของผู้ถูกร้องอันเป็นเหตุที่จะให้
ยุบพรรคการเมืองในคดีนี้ จะต้องใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะใช้บังคับคดีนี้ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน
หรื อ เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งและได้ ต รวจสอบแล้ ว ว่ า
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ให้น ายทะเบีย นโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัย การสูงสุด เห็น สมควร ก็ให้ยื่นคําร้องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว…”
จากบทบัญญัติในมาตรา ๙๕ เมื่อนํามาปรับใช้ในคดีนี้ ย่อมมีความหมายว่า เมื่อปรากฏเหตุว่า
พรรคการเมืองใดกระทําการอันเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น ต้องถูกยุบตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
และทํ า ความเห็ น ก่ อ นว่ า มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ยุ บ พรรคการเมื อ งใด เมื่ อ มี ค วามเห็ น แล้ ว
จึงจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแจ้งเรื่องต่ออัยการสูงสุด ให้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อขอให้มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
ดังนั้น อํานาจในการที่จะพิจารณาในขั้น ต้น ว่า พรรคการเมืองใดกระทําการอัน เป็น เหตุให้
ถูกยุบพรรคหรือไม่นั้น เป็นอํานาจเฉพาะตัวของนายทะเบียนพรรคการเมือง ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองใดกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคแล้ว
กรณีย่อมเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อแจ้งอัยการสูงสุดให้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองนั้นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่ ก ลั่ น กรองและถ่ ว งดุ ล การใช้ อํ า นาจของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
ในการดําเนินการในเรื่องสําคัญเช่นนี้ แต่หากนายทะเบียนพรรคการเมืองมิได้มีความเห็นว่า มีการกระทํา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมไม่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยลงมติให้ยุบพรรคการเมืองใดได้
การตัด สินใจเบื้องต้น เป็น อํา นาจหน้ าที่ข องนายทะเบีย นพรรคการเมือ งที่จะต้ องพิจารณาตรวจสอบ
และมีความเห็นก่อนว่ามีเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กร
ที่แยกต่างหากจากนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งคงมีอํานาจเพียงให้ความเห็นชอบ
หลังจากที่น ายทะเบีย นพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุบพรรคการเมืองแล้วเสนอเพื่อขอความเห็น ชอบ
เท่านั้น
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคําร้อง คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และพยานเอกสารท้ายคําร้องในคดีนี้
ประกอบคําวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๕/๒๕๕๓ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓) ที่ศาลมีคําสั่งให้
นํามาประกอบการพิจารณาในคดีนี้ กรณีเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับคดีนี้
โดยเริ่มดําเนินการมาพร้อมกัน อยู่ในเอกสารชุดเดียวกัน การแจ้งเรื่องให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ดําเนินการขอยุบพรรคผู้ถูกร้องก็แจ้งเรื่องทั้งสองคดีมาด้วยกัน ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ได้กระทําไปพร้อมกัน การพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ จึงต้องนําข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนคดีตามคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓ มาใช้ประกอบการพิจารณาคดีนี้ด้วย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการยื่นคําร้อง
ในคดีนี้ฟังได้ว่า เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายเกียรติ์อุด ม เมนะสวัสดิ์
ได้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ตรวจสอบว่าผู้ถูกร้องกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๒ กรณี คือ (๑) กรณีที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) จ่ายเงินค่าจ้างทําสื่อโฆษณาให้บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด เป็นการอําพราง
การบริจาคเงินของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ให้กับผู้ถูกร้อง และ (๒) การใช้เงินสนับสนุน
พรรคการเมืองของผู้ถูกร้องไม่เป็น ไปตามกฎหมายและรายงานการใช้เงิน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ รายงานให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ทราบ โดยมี น ายอิ ศ ระ หลิ ม ศิ ริ ว งษ์
เป็น ประธาน คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ที่เ กี่ย วข้ องแล้ ว
มีค วามเห็น ว่า ผู้ถูกร้องมิได้กระทําความผิดทั้งสองกรณี โดยมีค วามเห็นเสียงข้างมากในกรณีที่ (๑)
ซึ่งเป็นมูลคดีนี้ และได้ร ายงานผลการสืบสวนสอบสวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และยืนยัน
ความเห็นเดิมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงสามครั้ง
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมการสืบ สวนสอบสวนแล้ว มีม ติ เสี ย งข้า งมากให้น ายทะเบีย นพรรคการเมื องพิจ ารณา
ตามมาตรา ๙๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งความเห็นและมติปรากฏตามเอกสารหมาย ร ๒๒๗ ในสํานวนคดีตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓
การลงมติดังกล่าว นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรรมการเสียงข้างน้อย
และลงมติมีความเห็นในข้อกล่าวหาในกรณีที่ (๑) ว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) บริจาคเงินให้กับพรรคประชาธิปัตย์ตามที่กล่าวหา โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การจ่ายเงินให้
บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด ตามที่กล่าวว่าเป็น เงิน บริจาคนั้น เป็น การจ่าย
ตามโครงการจัดส่งเสริมกิจกรรมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน
จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เมซไซอะ
บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด ตามรายงานโครงการ ๑๐ โครงการ รวม ๑๐ สัญญา โดยมีเอกสารหลักฐาน
บัญชีของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) แสดงหลักฐานการทํางานตามสัญญาจ้างส่งประกอบ
การเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน ดังกล่าวจึงไม่ใช่เงิน ที่บริจาคให้แ ก่พรรคประชาธิปัต ย์ต ามที่ถูกกล่าวหา
ให้ยกคําร้อง
นายประพั น ธ์ นั ย โกวิ ท กรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค วามเห็น ว่ า ส่ งเรื่ อ งให้ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕
นางสดศรี สัต ยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่า ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
ประกอบมาตรา ๙๔
นายสมชั ย จึ ง ประเสริ ฐ กรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การที่ น ายเกี ย รติ์ อุ ด ม
เมนะสวัส ดิ์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด อุ ด รธานี ยื่ น คํ า ร้ อ งต่อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
ขอให้พิจารณาดําเนินการต่อพรรคประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกระทําการ
อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความจําเป็นต้องมีการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง
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โดยที่ ร ะเบี ย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ว่ าด้ ว ยการสื บ สวนฯ ครอบคลุ มถึ ง การสื บ สวนสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้ว ย เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็ น ไปตามข้ อ ๑๙ (๑) ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง กํ า หนดไว้ ว่ า
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ดังนั้น คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง จึง มี มติ ค รั้ง ที่ ๔๘/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ง ตั้ งคณะบุ ค คลเป็ น
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามคําร้องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพียงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเท่านั้น เมื่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ชุด ดังกล่าว ดําเนิ น การสื บสวนสอบสวนหาข้อ เท็จจริ งและตรวจสอบหลัก ฐานต่ าง ๆ สรุปรายงาน
ผลการสอบสวนจนแล้วเสร็จ จึงต้องเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อพิจารณาก่อนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
พิจารณาจัดทําความเห็นประการใดแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
กรณีที่น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งเสนอเรื่องนี้ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยที่ ยังไม่ได้ พิจารณา
เสนอความเห็ น ก่ อ นนั้ น จึ ง เป็ น การข้ า มขั้ น ตอนน่ า จะไม่ ช อบด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ามนั ย มาตรา ๙๕
และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม่ มี อํ า นาจก้ า วล่ ว งไปวิ นิ จ ฉั ย แทนนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งว่ า
จะดําเนินการอย่างไร คงมีอํานาจหน้าที่เพียงให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม่เท่านั้น ฉะนั้น ในชั้น นี้ เห็น ควรให้น ายทะเบีย นพรรคการเมืองดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ต่อไป
นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือว่า มีการให้
หรือการบริจาคเงินจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผ่านทางบริษัท เมซไซอะ บิซิเนส
แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด แล้วให้บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด โดยนายประจวบ
หรือนายคณาปติ สังขาว ส่งเงินให้พรรคประชาธิปัตย์ผ่านบุคคลผู้เป็นญาติใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีหน้าที่สําคัญ
ในพรรคประชาธิปัตย์บางคน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์อันเป็นการให้
หรือบริจาคเงินโดยวิธีการทางลับ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง จึงน่าเชื่อว่า
พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รู้หรือควรรู้
ในเรื่องที่มิชอบดังกล่าวว่ามีลักษณะเป็นการรับบริจาคโดยไม่เปิดเผยอันเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมาย
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หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๖ (๓) และมาตรา ๘๖ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๕ มาตรา ๙๔ (๔) (๕)
และมาตรา ๑๑๔ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการการสืบสวน
สอบสวนเสียงข้างน้อย จึงเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
พิเคราะห์แล้ว จากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว การที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ส่งเรื่องให้น ายทะเบีย นพรรคการเมืองพิจารณาตามมาตรา ๙๕
ก็เพราะยังมิได้มีความเห็น ของนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ถูกต้องเสียก่อน ถึงแม้จะมีความเห็นของ
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ที่ได้ให้ไว้ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า พรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
มิไ ด้ ก ระทํา ผิ ด ไม่ มี เ หตุ ที่ ต้อ งถู ก ยุ บพรรคการเมื อ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ความเห็ น นี้ ก็ ห าใช่ค วามเห็ น
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยังมิได้มีความเห็นแต่อย่างใด
หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มีม ติ ดั ง กล่ า ว นายอภิ ช าต สุ ขั ค คานนท์ ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมาก
ครั้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมกับ
ทําความเห็นเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ในวันเดียวกันนั้น นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในฐานะ
นายทะเบีย นพรรคการเมืองได้บัน ทึกความเห็น ไว้ท้ายหนังสือแจ้งผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่า “พิจารณาแล้ว เห็น ว่า ข้ อเท็จจริง ตามที่ค ณะทํางานของนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
ได้รวบรวมเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมไว้
ในเบื้องต้น อาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ อั น ควรสู่ ก ารพิ จ ารณามี ม ติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จึ ง ให้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด่วน โดยผ่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง” ทั้งยังปรากฏจากสรุป
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ และคําวินิจฉัย
สั่ง การคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารหมาย ร ๑๔ ร ๑๕ ร ๒๒๙ ในสํานวน
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คดีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓ ซึ่งผู้ร้องได้ส่งต่อศาลเป็นเอกสารประกอบคําร้องของผู้ร้อง
ในคดี นี้ ด้ ว ย (แฟ้ ม ที่ ๒๑/๒๕ หน้ า ๒๗๔) ว่ า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งมี ค วามเห็ น ว่ า
“อาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญ ญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ก็ได้” เท่านั้น
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้นําผลของการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคําร้องคดีนี้แล้ว
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง และมีมติเสียงข้างมากให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
แจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน เพื่อให้ยื่นคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามมาตรา ๙๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
สําหรับข้อกล่าวหาที่ (๑) ซึ่งเป็นคดีนี้ อันเป็นกรณีที่กล่าวหาว่า พรรคประชาธิปัตย์รับบริจาคเงินจาก
บริษั ท ที พีไอ โพลีน จํ ากั ด (มหาชน) ผ่า นบริษั ท เมซไซอะ บิซิ เนส แอนด์ ครี เอชั่ น จํ ากั ด
เป็นจํานวนเงิน ๒๕๘ ล้านบาท โดยทําสัญญาว่าจ้างทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโครงการต่าง ๆ
เป็นนิติกรรมอําพราง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงินตามที่กฎหมายกําหนด อันอาจเข้าข่าย
เป็น การกระทําผิดตามมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๙๔ (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีมติให้ย กคําร้องโดยให้เหตุผลว่า พยานหลักฐานไม่พ อฟังว่าพรรคประชาธิปัต ย์รับบริจาคเงินจาก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงิน
กรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าความเห็นของนายอภิชาต สุขัคคานนท์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๓ ที่ให้ยกคําร้องดังกล่าวนั้น เป็นความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม่
พิจารณาข้อความในหนังสือของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรณีเห็นได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง
ยังมิได้มีความเห็นอย่างใดว่า มีเหตุที่จะยุบพรรคผู้ถูกร้อง แต่กลับมีความเห็นเพียงว่า “เรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องสําคัญ จึงเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามีมติ” เพียงแต่เห็นว่า เป็นเรื่องสําคัญเท่านั้น
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นอกจากนี้ ยังได้ความเพิ่มเติมจากข้อความในเอกสารประกอบคําร้องของผู้ร้อง แฟ้มที่ ๒๑/๒๕ หน้า ๒๗๔
ซึ่งสรุปมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ และคําวินิจฉัยสั่งการ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามเอกสารหมาย ร ๑๔ ร ๑๕ และ ร ๒๒๙ ในสํ า นวนคดี
ตามคํ าวินิ จฉั ย ศาลรั ฐธรรมนู ญที่ ๑๕/๒๕๕๓ ก็ ร ะบุ ว่ า นายทะเบี ย นพรรคการเมื องมี ค วามเห็ น ว่ า
พรรคประชาธิ ปัตย์อาจมีการกระทํ าตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ก็ได้ เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทะเบียนพรรคการเมือง
ยั ง ไม่ มี ค วามเห็ น ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นแล้ ว ดั ง วิ นิ จ ฉั ย มา กรณี ย่ อ มเหมื อ นกั บ การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คือ นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องพิจารณาให้ความเห็นเสียก่อน คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง จึ ง จะมี อํ า นาจพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ หรื อ ไม่ เห็ น ชอบ ตามความเห็ น ของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่เสนอมา ดังนั้น ความเห็นของนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในการประชุม
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่ ง ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า ให้ ย กคํ า ร้ อ ง
เพราะพยานหลั กฐานไม่ พอฟังว่า พรรคประชาธิ ปัตย์ รับบริ จาคเงิน จากบริษั ท ที พีไอ โพลี น จํ ากั ด
(มหาชน) โดยหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงิน แม้จะไม่ถือว่า เป็นความเห็นของนายทะเบียน
พรรคการเมืองก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่านายอภิชาต สุขัคคานนท์ ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ยังมิได้มีความเห็นว่า ผู้ถูกร้องกระทําการอันจะเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคแต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏว่า
มีความเห็นจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ผู้ถูกร้องกระทําการตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ อั นจะเป็ น เหตุ ใ ห้ ถู ก ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๙๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็น เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ด้วยเสียงข้างมาก ๔ เสียง
เห็ น ชอบให้ น ายทะเบี ยนพรรคการเมื องแจ้ งต่ ออัย การสู งสุ ด พร้อมด้ว ยหลั กฐานเพื่ อให้ อั ยการสู งสุ ด
ยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ถูกร้อง จึงเป็นการดําเนินการที่ข้ามขั้นตอน
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และไม่มีอํานาจที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง กระบวนการยื่นคําร้อง
ขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังวินิจฉัย
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อาศัย เหตุดังได้วินิจฉัย จึงมีค วามเห็น ว่าไม่มีเหตุที่จะยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ยกคําร้อง
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

