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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑ - ๒/๒๕๕๙

เรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ประเด็นวินิจฉัย ตามคํารองทั้งสองมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ ง มี เหตุยุ บ พรรคผูถู กร อง ตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ผู ร อ ง ได จ ดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคเกษตรมหาชน ผู ถู ก ร อ ง
เปน พรรคการเมื อง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคเกษตรมหาชน ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตอมาผูถูกรองเปลี่ยนชื่อเปนพรรคคนขอปลดหนี้
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับ
พรรคเกษตรมหาชน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปลี่ยนชื่อเปนพรรคไทเปนไท ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงขอบัง คับ พรรคคนขอปลดหนี้ ลงวัน ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๑๓๕ บัญญัติใหพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป น พรรคการเมือ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ พรรคผูถูกรองเปลี่ยนชื่อเปนพรรคไทยเปนไท ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ พรรคและกรรมการบริห ารพรรคไทเปน ไท
ลงวันที่ ๒๒ มิถุน ายน ๒๕๕๒ และเปลี่ยนชื่อเปนพรรคคนขอปลดหนี้ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหมีกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใชเปนทุน หมุนเวียนและใชในการสนับ สนุนพรรคการเมือง รวมถึง
การดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด
และจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองเปนรายป ซึ่งมาตรา ๘๒ บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับ
เงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวในเรื่องการสนับสนุนพรรคการเมือง
โดยรัฐและการใชจายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไปโดยใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติใหพรรคการเมืองใดที่ไมได
ดําเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมือง
รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมือง
นั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม และเมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
หรือไม
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กอนที่จะวินิจฉัยประเด็นนี้มีขอตองวินิจฉัยกอนวา ผูรองยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา ระหวางที่คํารองนี้อยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และฉบับที่ ๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ศาลทั้งหลาย คงมีอํานาจดําเนินการพิจารณา และพิพากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ องคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป ในสวนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีผลใชบังคับตอเนื่องตอไปโดยมิไ ดสะดุด ลงจนกวาจะมีกฎหมาย
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดํา เนินการประชุม หรือดําเนินการใด ๆ
ในทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองใหระงับไวเปนการชั่วคราว
รวมทั้งใหระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว
เปนการชั่วคราวดวย ในกรณีมีขอสงสัยใหหารือคณะกรรมการการเลือกตั้ง สวนบรรดาคํารอง สํานวน
อรรถคดี หรือการใดที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยูระหวางดําเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือศาล กอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองและศาลยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและ
วินิจฉัยตอไป สําหรับคํารองทั้งสองนี้เปนการใดที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วา ด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ อยู ระหว างการดํ าเนิ นการของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองกอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามนัยของประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ ๕๗ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยังคงมีอํานาจ
ดํ าเนิ นการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ต อ ไปได ต อ มาวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ก ารประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหง ชาติห รือคําสั่ง ของหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ
ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ
หรือคําสั่ง นั้น ไมวาจะกระทํากอนหรือหลัง วัน ที่รัฐ ธรรมนูญ นี้ใชบังคับ เปน ประกาศหรือคําสั่ง หรือ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

การปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญและเปนที่สุด และใหประกาศหรือคําสั่งดังกลาว
ที่ ยั ง มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู ใ นวั น ก อนวั น ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี ผลใช บั ง คั บ ต อไปจนกว าจะมี กฎหมาย
กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แลวแตกรณี แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก จึงเห็นไดวาคํารอง
ทั้งสองนี้อยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองกอนวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง และนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง มี อํ า นาจ
ดําเนินการตอไปไดโดยชอบดวยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และวรรคสอง บัญญัติใหการพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขดั หรือแยงตอวรรคหนึ่งหรือรัฐธรรมนูญนี้ กรณีตามคํารองทั้งสอง ผูรองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง
จึงชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็ น ที่ ห นึ่ง มี เหตุ ยุบ พรรคผูถู กร อ ง ตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองทั้งสองรับฟงไดวา ผูรองเห็นชอบอนุมัติแผนการดําเนินงานของพรรคผูถูกรอง
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐ โครงการ เปนเงิน ๗๐๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันบาทถวน) จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินใหแกพรรคผูถูกรอง ๔ งวด (๕ ครั้ง)
ซึ่งพรรคผูถูกรองไดรับเงินแลว
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูรองเห็นชอบอนุมัติแผนการดําเนินงานของพรรคผูถูกรองประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘ โครงการ เปน เงิน ๖๗๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ด หมื่น สี่พัน บาทถว น)
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ให แ ก
พรรคผูถูกรอง ๔ งวด ซึ่งพรรคผูถูกรองไดรับเงินแลว
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ขอเท็จจริงรับฟงไดวาในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ พรรคผูถูกรองมิไดสงเอกสารหลักฐานของโครงการ
คาใชจายในการประชุม ใหญของพรรค จํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)
และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ มิไดจัดสงเอกสารหลักฐานใบแจงคาใชบริการของโครงการคาเชาอินเทอรเน็ต
ของสํานักงานใหญตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗,๐๘๐ บาท (เจ็ดพันแปดสิบบาทถวน)
อีกทั้งมิไดสงคืนเงินคงเหลือพรอมดอกผล จํานวน ๒๘๘,๕๘๔.๔๕ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพัน
หารอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบหาสตางค) ตามที่ไดรายงานไว ผูรองไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
กําหนดระยะเวลาใหดําเนินการแลวแตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด ผูถูกรองก็มิไดดําเนินการแตอยางใด
เห็ น ว า พรรคผู ถู ก ร อ งจั ด ทํ า รายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ไม ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง โดยไม มี
เหตุอันสมควร การกระทําของพรรคผูถูกรองจึงเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๘๒ มีเหตุใหยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปมีวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลว เห็น วา กรณีที่พรรคการเมื องตองถู กยุบ เพราะเหตุ อัน เนื่องมาจากการฝาฝ น
มาตรา ๘๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ นั้ น บทบัญ ญั ติ ดัง กล า ว
มิไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น จึงตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสว นร ว มในการจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหม อีกไมไ ดภายในกําหนดหา ปนับ แตวัน ที่
พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ดังนั้น ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป
จึงไดแก กรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท ฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวม
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ในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้น
ตองยุบไป
การที่ผูถูกรองมีหนังสือที่ คปน ๐๐๑/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยืนยัน
ขอใหยุบพรรคคนขอปลดหนี้ โดยแจงวาที่ประชุมใหญของพรรคมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ใหยกเลิกพรรคคนขอปลดหนี้และขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคโดยไมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหาป
เนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระตามขอบังคับพรรคเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น เห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑)
บัญญัติใหพรรคการเมืองยอมเลิกไดโดยตองมีเหตุตามขอบังคับพรรคการเมือง เวนแตกรณีที่มีสมาชิก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหดําเนินการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เมื่อพิจารณา
ขอบังคับพรรคประกอบดวยแลวเห็นไดวา ขอบังคับพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคไทเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๑ ขอ ๙๕ กําหนดให “พรรคไทเปนไทมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรค
ให ค งอยู คู ป วงชนชาวไทยจนสุ ด ความสามารถ เว น ไวแ ต จ ะถูก ยุ บ เลิก ตามกฎหมาย” กํ า หนดเหตุ
แหงการเลิกพรรคไวแตเพียงการยุบเลิกตามกฎหมายเทานั้น ดังนั้น มติที่ประชุมใหญของพรรคเมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงไมเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) และขอบังคับพรรค ขอ ๙๕ จึงยกคําขอในสวนนี้ สวนคําขอมิใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ เห็นวาคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับและ
มติที่ประชุมใหญของพรรคดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริตและตองรับผิดชอบรวมกัน
ในมติและการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับพรรคการเมือง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพรรคผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงและไมดําเนินการแกไขใหถูกตอง จึงเปนการปลอยปละละเลยในหนาที่ที่ตอ งกระทํา
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุสําคัญซึ่งมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ ที่ตองมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง ประกอบขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดีแลว เห็นไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
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กรรมการบริหารพรรคการเมืองปลอยปละละเลย เมื่อทราบการกระทําที่ฝาฝนดังกลาวแลวมิไดยับยั้งหรือ
แกไขการกระทําดังกลาวใหถูกตอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกาํ หนดเวลาหาปนบั แตวันที่มีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ ผูที่จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นไดแกหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยเปนไท ฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ยกเวนนายตรีสัลล จันทนเทียนเดชา ที่ขอเท็จจริงไดความวา ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคและ
สมาชิกพรรคไทยเปนไทแลวตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กอนที่พรรคการเมืองจะขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นควรใหยุบพรรคคนขอปลดหนี้ ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และให
ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไปและใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ฉบับลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน
๔ คน และฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๓ คน มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และมาตรา ๙๘
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

