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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๓

เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๓
วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ประเด็นวินิจฉัย
กระบวนการยื่นคําร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
ความเห็น
ศาลมีคําสั่งให้นําสํานวนและพยานเอกสารในคดีเรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓ มาประกอบ
การพิจารณาวินิจฉัยในคดีนี้
การวินิจฉัยประเด็นว่า กระบวนการยื่นคําร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ตามคําร้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็น ที่หนึ่ง ผู้ร้องมีอํานาจยื่น คําร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย ตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ได้หรือไม่
เห็น ว่า บทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ให้นายทะเบียน
แจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัย การสูงสุด ไม่ยื่น คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้น ายทะเบีย น
ตั้ง คณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แ ทนจากอัย การสูงสุด เพื่อดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน แล้ว ส่งให้อัย การสูง สุด เพื่อ ยื่น คําร้องต่ อศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป ในกรณี ที่
คณะทํา งานดั งกล่า วไม่อ าจหาข้อ ยุติ เกี่ ย วกับ การดํ าเนิน การยื่ น คํ าร้ องได้ ให้ น ายทะเบีย นมี อํา นาจ
ยื่นคําร้องเอง สําหรับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
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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
ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจาก
นายทะเบีย นและผู้แทนจากสํานักงานอัย การสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ
การดําเนินการยื่นคําร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทํางาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่น คําร้องเอง บทบัญ ญัติทั้งสองเป็น บทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย
ในส่ว นวิธีสบัญ ญัติว่าด้ว ยอํานาจของผู้ร้องในการยื่น คําร้ อง โดยความตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการแจ้งต่ออัยการสูงสุด และในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่ยื่นคําร้องและมีการตั้งคณะทํางานแล้วไม่อาจหา
ข้อยุติได้ นายทะเบีย นพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่น คําร้อง
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เอง ดั ง นั้ น เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักเกณฑ์และสาระสําคัญอย่างเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่า “ในส่วนที่เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ จะต้องใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย” กรณีจึงใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕ ในคดีนี้
บทบัญญัติของมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกระบวนการยื่น คําร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งต่อ
อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายในส่ ว นวิ ธี ส บั ญ ญั ติ ไ ด้ กํ า หนด
กระบวนการเสนอคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้เป็นขั้นตอน คือ (๑) มีข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง หรือนายทะเบีย นพรรคการเมืองได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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และได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุต ามมาตรา ๙๔ (๒) นายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แจ้งต่ออัยการสูงสุด และ (๓) อัยการสูงสุดต้องพิจารณา
เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยเห็นสมควรยื่นหรือไม่ยื่นคําร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่ยื่นคําร้องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทํางานขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อไป หากคณะทํางานไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทํางาน ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคําร้องเอง สําหรับขั้นตอน
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ย่อมหมายความว่า
เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมีข้อเท็จจริงว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมีเหตุตามมาตรา ๙๔
ซึ่งกฎหมายไม่ได้กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจปรากฏ
ต่อนายทะเบีย นพรรคการเมืองโดยอาจจะเห็น เอง หรือได้รับแจ้ง จากบุคคลใดที่เกี่ย วกับข้อเท็จจริ ง
ที่ร้องเรียน ก็เป็นอํานาจของนายทะเบีย นพรรคการเมืองในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ดังกล่าว โดยอาจจะแต่งตั้งบุคคลดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนํามาประกอบการใช้ดุลพินิ จ
ของตนก็ได้ แต่ผลการดําเนินการตรวจสอบนั้นไม่ผูกพันการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
เนื่องจากอํานาจดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะวินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวเข้าองค์ประกอบ
ตามมาตรา ๙๔ หรือไม่ เป็น ไปโดยอิสระและเป็น อํานาจเด็ด ขาดของนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
ในการเริ่มแสวงหาข้อเท็จจริง และเป็นไปอย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองเห็นว่าความปรากฏแล้วว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุเข้าองค์ประกอบตามมาตรา ๙๔ แล้ว
การแจ้งต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นชอบ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดังกล่าวเสียก่อน
ข้อเท็จจริงได้ความตามคําร้อง คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมเอกสารประกอบ และข้อเท็จจริง
ในสํ านวนคดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ งพิจ ารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓ ว่ า ในการประชุม คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
กรณี พ รรคการเมื อ งฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งของ
คณะทํางานตรวจสอบเอกสาร และการร้องเรีย นของพรรคเพื่อไทยแล้ว เห็น ว่ า เมื่อมีค วามปรากฏ
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ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเหตุอันสมควรว่า มีการกระทําใดอัน เป็น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ย วกับคณะกรรมการการเลือกตั้งดั งกล่าวแล้ว จึงมีมติแ ต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวน ดําเนิน การสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้ว ย
การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่ ง การคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (เอกสารหมาย ร ๑๐ ในคดี เ รื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓)
ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนได้รายงานผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๓ ครั้ง กล่าวคือ
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนดํา เนินการสอบสวนและตรวจสอบข้อมูล ให้ครบถ้ว น ในการประชุมเมื่อวัน ที่ ๑๐
พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือ กตั้งพิ จารณาแล้ว ให้ ค ณะกรรมการสืบ สวนสอบสวน
ดําเนินการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งเชิญบุคคลมาให้ถ้อยคํา และในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงข้างมากส่งเรื่องให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองพิจารณาตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นข้อกล่าวหาที่ ๑ กรณีกล่าวหาว่า พรรคประชาธิปัตย์รับบริจาคเงินจากบริษัท
ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ผ่านบริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จํากัด เป็นจํานวนเงิน
๒๕๘ ล้านบาท โดยทําสัญญาว่าจ้างทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโครงการต่าง ๆ เป็นนิติกรรมอําพราง
เพื่อหลีกเลี่ย งการรายงานการรับบริจาคเงิน ตามที่กฎหมายกําหนด อัน อาจเข้าข่ายเป็นการกระทําผิด
ตามมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๙๔ (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อกล่าวหาที่ ๒ กรณีไม่ได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามบทบัญญัติข องกฎหมาย และการจัด ทํารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันอาจเข้าข่าย
เป็นการกระทําผิดตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการประชุมในวันดังกล่าว ข้อกล่าวหาที่ ๑ นั้น
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่า ให้ยกคําร้อง ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเสียงข้างมาก (เอกสารหมาย ร ๒๒๗/๓, ๒๒๗/๔ และ ๒๒๗/๕ ในคดี
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เรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓) และต่อมาวัน ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๒ นายทะเบีย นพรรคการเมือง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๕
แห่งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวเพื่อให้มีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(เอกสารหมาย ร ๒๒๘ ในคดีเรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓) ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริ ง และทํา ความเห็ น เสนอนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งให้ ยุบ พรรคผู้ ถู กร้ อ ง เมื่ อ วัน ที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว นายอภิชาต สุขัคคานนท์ นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้สั่งไว้ในหนังสือของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า นายทะเบีย นพรรคการเมืองได้พิจารณาแล้ว เห็ น ว่า ข้อเท็จจริ ง ตามที่
คณะทํ า งานของนายทะเบี ย นฯ รวบรวมเพิ่ ม เติ ม จากที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ เ คยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมไว้ในเบื้องต้น อาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ อันควรสู่การพิจารณามีมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สั่งในหนังสือฉบับเดียวกัน
ในวันเดียวกันว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหยุดราชการ ๖ วันติดต่อกัน ให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้งด่วนเพื่อพิจารณาให้เสร็จไปในวันนี้ (เอกสารหมาย ร ๑๓ ในคดีเรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓)
ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ในข้อกล่าวหาที่ ๑ มีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นคําร้อง
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารหมาย ร ๑๔ ในคดีเรื่องพิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓)
โดยการลงมติในวันดังกล่าว ในข้อกล่าวหาที่ ๑ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เป็นเสียงข้างน้อยเสียงเดียว
ที่มีค วามเห็น ว่า “ยกคําร้อง พยานหลักฐานไม่พ อฟังว่าพรรคประชาธิปัต ย์รับบริจาคเงินจากบริษัท
ทีพีไอ โพลีน ฯ โดยหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงิน” (เอกสารหมาย ร ๒๓๐/๑ ในคดีเรื่อง
พิจารณาที่ ๑๔/๒๕๕๓)
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
เป็นกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิได้มีการใช้อํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง
สําหรับการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ นายอภิชาต สุขัคคานนท์
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ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง ในฐานะนายทะเบี ย นพรรคการเมือ งมี ความเห็ น ว่ าให้เ สนอเรื่อ งนี้ ใ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยสั่งในหนังสือของคณะกรรมการตรวจสอบว่านายทะเบีย น
พรรคการเมืองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่คณะทํางานของนายทะเบียน ฯ รวบรวมเพิ่มเติม
จากที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรวบรวมไว้ในเบื้องต้ น
อาจมีการกระทําตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็น
เรื่องสําคัญ อันควรสู่การพิจารณามีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยยังมิได้มีความเห็นอย่างใด
อย่างหนึ่งว่าพรรคผู้ถูกร้องได้กระทําการตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่า ความได้ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนายทะเบียนพรรคการเมืองก็มีความเห็น
ในข้อกล่าวหาที่ ๑ ว่า “ยกคําร้อง พยานหลักฐานไม่พ อฟังว่าพรรคประชาธิปัตย์รับบริจาคเงิน จาก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน ฯ โดยหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงิน” ถือว่าความตามข้อกล่าวหาที่ ๑
ได้ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว
ดังนั้น เมื่อฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ความปรากฏอัน เป็นประเด็น ของคดีนี้ต่อนายทะเบีย นพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ และนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยกคําร้อง ซึ่งหมายความว่า
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นว่า กรณียังไม่มีข้อเท็จจริงที่พิจารณาเห็นว่ามีการกระทําของพรรค
ผู้ถูกร้องอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค กรณีจึงไม่อาจดําเนินการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบเพื่อแจ้ง
ต่ออัยการสูงสุดตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่งได้อีกต่อไป คดีการกล่าวหาพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นอันยุติ ส่วนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติเสีย งข้างมากในการประชุมในวัน ดังกล่าวให้น ายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งต่อผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้อง
ยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องต่อไป ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมไม่ก่อให้เกิด อํานาจยื่น คําร้องเพราะ
นายทะเบีย นพรรคการเมืองมีค วามเห็น ให้ย กคําร้องไปแล้ว ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีอํานาจยื่น คําร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่สอง ผู้ร้องมีอํานาจยื่นคําร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ได้ หรือไม่
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เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า
“บุคคลจะใช้สิทธิแ ละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็น การกระทําดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัย การสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่น คําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าว แต่ทั้ งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดําเนิน คดี อาญาต่อผู้กระทําการ
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ วิ นิจ ฉัย สั่ งการให้พ รรคการเมื องใดเลิก กระทํ าการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้”
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า
“บุคคลจะใช้สิทธิแ ละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทําดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัย การสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่น คําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าว แต่ทั้ งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดําเนิน คดี อาญาต่อผู้กระทําการ
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ วิ นิจ ฉัย สั่ งการให้พ รรคการเมื องใดเลิก กระทํ าการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิ กถอนสิท ธิเลือกตั้ ง
ของหัว หน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกล่าว”
บทบัญ ญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งสองมาตราเป็นบทบัญญัติว่าด้ว ยการเลิกกระทําการและการยุบ
พรรคการเมือง ซึ่งเป็นบทบัญญัติส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทําการหรืออาจสั่งยุบพรรคการเมือง โดยมีหลักการและสาระสําคัญ
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เป็นเช่นเดียวกัน เพียงแต่บัญญัติแตกต่างกันในเรื่องของผู้มีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ เพิ่มเรื่องโทษเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ที่ถูกยุบในขณะกระทํ าความผิด ในคดีนี้ ผู้ร้องเห็น สมควรยื่น คําร้องขอให้มีคํา สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อ ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ โดยยืนยันว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เนื่องจาก
ได้กระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ดังนั้น กรณีจึงมีเหตุที่จะพิจารณา
วินิจฉัย คําร้องนี้ตามเงื่อนไขและคําขอของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ต่อไป
โดยเห็น ว่า รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ได้นําหลักการและสาระสําคัญ
แห่งบทบัญญัติมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไว้
เป็นหลักการและสาระสําคัญเดียวกันกับมาตรา ๖๘ จึงนําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ มาใช้บังคับแก่คดีนี้
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ แล้วเห็นว่า
ได้บัญญัติถึงกระบวนการที่อัยการสูงสุดสามารถยื่นคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่มีการกระทํา
อัน เป็น การต้ องห้ามตามวรรคหนึ่ง กล่าวคื อ มี การใช้ สิท ธิแ ละเสรี ภาพตามรัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ ล้มล้า ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อการร้องขอ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สั่งการให้เลิกกระทําการอันเป็นการต้องห้ามดังกล่าว แต่ในกรณีที่การกระทํา
อันเป็นการต้องห้ามได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนยื่นคําร้อง ก็สามารถยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘
เพื่อขอให้มีคําสั่งยุบพรรคหรือเพิกถอนสิท ธิเลือกตั้งตามวรรคสามและวรรคสี่ได้ อัน เป็นกระบวนการ
อีกช่องทางหนึ่งตามกฎหมายนอกเหนือจากกระบวนการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
ผู้ร้ อ งจึง มี อํ า นาจยื่ น คํา ร้ อ งตามรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ ได้
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อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นว่า ผู้ร้องไม่มีอํานาจยื่นคําร้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ ง แต่มีอํ านาจยื่น คํา ร้อ ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ได้ กระบวนการยื่นคําร้อง
ขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงชอบด้วยกฎหมาย
นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

