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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๐ - ๑๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๙/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๗๖/๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคไทยพอเพียง ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ร วมพิ จ ารณาเรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๕๙/๒๕๕๖ และเรื่ อ งพิ จ ารณา
ที่ ๗๖/๒๕๕๖ แลว พิจารณาวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคไทยพอเพียง ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือไม
พิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พรรคผูถูกรองไดรับการจดแจง
จัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ตามประกาศลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
ตอมาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผูรองมีประกาศ เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
และขอบังคับพรรคผูถูกรอง ตามลําดับ และผูรองขอใหยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองทั้งสองดวยเหตุ
๒ ประการ คือ
๑. ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑
และได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ดั ง กล า วเป น จํ า นวน ๖๖๔,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่ น สี่ พั น บาทถ ว น)
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ตอมาผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสุนนของ
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอผูรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบ
รายงานดังกลาวแลว ปรากฏวาผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานยังไมครบถวน ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวา
ผู ถู ก ร อ งได ใ ช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ไปตามแผนงานโครงการจริ ง และเป น ไปตามกฎหมายหรื อ ไม
และยังขาดการจัดสงเอกสารหลักฐานในแผนงานและโครงการเปนจํานวนมาก ผูรองจึงไดมีหนังสือที่
ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๙๒๗๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
และคืนเงินใหคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือของผูรอง
แตหนังสือดังกลาว บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ไดประทับตราที่จาหนาซองวา “ไมมารับภายในกําหนด
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖” ผูรองไดมีหนังสือฉบับที่ ๒ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๑๑๓๙ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจง ให ผู ถูก รอ งดํา เนิ น การชี้ แ จงและจัด สง เอกสารเพิ่ ม เติ ม หรือ ส ง เงิน คื น
ภายใน ๑๕ วัน นับ แตวัน ที่ผูถูกรองไดรับ หนัง สือ แตห นังสือดังกลาวก็ ไ ดรับ การประทับ ตราจาก
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด เชนเดียวกันกับฉบับแรก ผูรองจึงไดดําเนินการใหมีการสงหนังสือของผูรอง
ไปตามที่อยูของพรรคผูถูกรอง ณ บานเลขที่ ๑๐๖/๕๕๐ ถนนเคหะรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แตไมพบหัวหนาพรรคผูถูกรองและไมมีบุคคลอื่นใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
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ที่อยูในสถานที่นั้นยอมรับจึงไดวางหนังสือหรือปดหนังสือไวในที่ซึ่งเห็นไดงายโดยมีเจาพนักงานตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลรมเกลาไปเปนพยาน เมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แตผูถูกรองก็ไมไดชี้แ จง
หรือจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม หรือสงเงินคืน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด
ผูรองพิจารณากรณีผูถูก รองมิไ ดจัด สงแบบรายงานการใชจายเงิน ที่ ไ ดรับ การสนับ สนุน จาก
กองทุน เพื่อการพัฒ นาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ พรอมหลักฐานการใชจายเงิน ภายใน
ระยะเวลาที่ผูรองกําหนด ซึ่ง เปน การไมดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๓ และเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบใหผูรอง
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
มาตรา ๙๓ และใหมีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองฯ ลงวัน ที่ ๙ มิถุน ายน ๒๕๕๔ จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมือ งขึ้น ใหม หรื อ
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๗ และใหมีคําสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
๒. ผูรองมีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจงใหหัวหนาพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายและแจงใหผูรองทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ แตหนังสือดังกลาว
ไดถูกไปรษณียสงกลับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยระบุวา “คืนผูฝากตนทาง ไมมารับภายในกําหนด”
ตอมาเจาหนาที่ของผูถูกรองไดมารับหนังสือแจงจากผูรองพรอมเอกสารเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เมื่อครบกําหนดเวลาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แลว ผูรองยังไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการ
ของผูถูกรองแตอยางใด ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานดังกลาว ตามหนังสือดวนที่สุดที่
ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๗๑๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แตก็ถูกไปรษณียสงกลับคืน เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยระบุวา “คืนผูฝากตนทาง ไมมารับภายในกําหนด” ผูรองจึงไดดําเนินการ
ใหมีการสงหนังสือของผูรอ งไปตามที่อยูของพรรคผูถกู รอง ณ บานเลขที่ ๑๐๖/๕๕๐ ถนนเคหะรมเกลา
แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แตไมพบหัวหนาพรรคผูถูกรองและไมมีบุคคลอื่นใด
ซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภ าวะที่ อ ยู ใ นสถานที่ นั้ น ยอมรั บ จึ ง ได ว างหนั ง สื อ หรื อ ป ด หนั ง สื อ ไว ใ นที่ ซึ่ ง เห็ น ได ง า ย
โดยมีเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลรม เกลาไปเปน พยาน เมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ผูรองกําหนด ผูรองยังมิไดรับรายงานการดําเนินกิจการของผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ แตอยางใด
ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
ภายในระยะเวลาที่ผูรองกําหนด เปนการไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
และเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๙๓
ในกระบวนพิจารณาของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ผูถู กรองไมไ ดยื่น คําชี้แ จงแกขอกลาวหาทั้ง เรื่อ ง
พิจารณาที่ ๕๙/๒๕๕๖ กรณีไมจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมื อ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๗๖/๒๕๕๖ กรณี ไ ม จั ด ทํ า รายงาน
การดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอศาลรัฐธรรมนูญ แตอยางใด
ปญหาที่ตองพิจารณามีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา ผูถูกรองไดรับ การจัดสรรเงิน สนับสนุนตามโครงการและแผนงานจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และได เ บิ ก จ า ยจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองไปแลว ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่
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๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ แตปรากฏวารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ไดยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดสงเอกสารหลักฐานยังไมครบถวนและยังขาดการจัดสงเอกสารหลักฐาน
ในแผนงานและโครงการเปนจํานวนมากและจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของผูรองก็ปรากฏวารายงาน
การใชจ ายเงิ น ดั ง กลา วไม ถูก ตอ งตามความเป น จริ ง ในหลายกรณี ผูร องจึ ง มี ห นั ง สื อแจง ให ผูถู กร อ ง
ดําเนินการชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติมหรือสงเงินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งที่สงทางไปรษณีย
และใหเจาหนาที่ของผูรองสง ณ ที่อยูของผูถูกรองแลว แตผูถูกรองก็ไมไดชี้แจงหรือจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติมหรือสงเงินคืนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไมถูกตอง
ตามความเปนจริง และผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองชี้แจงและจัดสงเอกสารเพิ่มเติมแลว แตผูถูกรอง
ก็มิไดดําเนินการใด ๆ จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง กรณี จึ ง มี เ หตุ ที่ จ ะสั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๘๒
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปมีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด และแจ ง ให น ายทะเบี ย นทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กอนถึงกําหนดเวลา
ที่จะตองรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถู ก ร องในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ให ถูก ต องตามความเป น จริ ง และแจ ง ให ผู ถูก ร อ งทราบ
ภายในวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๖ โดยเจ า หน า ที่ ข องผู ถู ก ร อ งได ม ารั บ หนั ง สื อ แจ ง ดั ง กล า วแล ว
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เมื่อสิ้น สุด ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูรองไม ไ ดรับ รายงานการดําเนิน กิจการของพรรคผูถูกรอ ง
ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานดังกลาว แตผูรองก็ไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเปนกรณีที่ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถู กร องในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่ อผู รอ งสั่ งใหรายงานภายในระยะเวลาที่ กํา หนด
ผูถูก รองก็มิ ไ ดร ายงานโดยไม มีเ หตุผ ลอัน สมควร จึง มี เหตุที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ จะสั่ ง ยุ บ พรรคผูถูก รอ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ ง เคยดํา รงตําแหนงกรรมการบริ ห ารของพรรคการเมืองที่ ถูกยุบ ไป
จะจดแจง การจัด ตั้ ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้น
ตองยุบไป” มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
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หรือ ทราบถึง การกระทําดั ง กล าวแลว มิ ไ ดยั บ ยั้ง หรือ แกไ ขการกระทํา ดัง กลาว ใหศาลรัฐ ธรรมนู ญ
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลา
หาปนับแตวนั ที่มคี ําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
อัน อาจคํานวณเปนเงิน ไดข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ตามมาตรา ๔๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง”
พิจารณาแลว เห็น วา การใชจายเงิน สนับ สนุน ของพรรคการเมืองตามที่ไ ดรับ จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและควรตองอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เมื่อพรรคผูถูกรองมีการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมถูกตองตามความเปนจริง
และไมรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง
ทําใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
และการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมถูกตองตามความเปนจริง
มีเหตุอันควรเชื่อไดวา กรรมการบริหารพรรคผูถกู รองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยใหมีการใชจายเงิน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยไมถูกตองจนเปนผลใหผูถูกรองไมสามารถดําเนินการจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองไดโดยกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองดัง กลาว คือ คณะกรรมการบริห ารพรรคตามประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมือง เรื่อ ง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคและขอบังคับพรรคผูถกู รอง ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
ดังนั้น จึงมีความเห็นใหตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดังกลาวเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดังกลาวเปนเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่ง ยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาว
มาตรา ๙๘

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็น ดังนี้
๑. ใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
๒. ตัดสิทธิหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ และให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

