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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑ - ๒/๒๕๕๙

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

ประเด็นวินิจฉัย
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
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริห ารพรรคผูถูกรองที่มีสว นรว ม รูเห็น หรือ
ปล อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง การกระทํ า ดั ง กล า วแล ว มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง หรื อ แก ไ ขการกระทํ า ดั ง กล า ว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาเรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๕๘ และเรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๘
เขาดวยกัน เนื่องจากเปนเรื่องที่มีคูกรณีเดียวกันและประเด็นวินิจฉัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน
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
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พิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พรรคผูถูกรองไดรับจดแจง
การจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เดิมชื่อ พรรคเกษตรมหาชน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ตอมามีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและเปลี่ยนชื่อพรรคเปนพรรคคนขอปลดหนี้
พรรคไทเปนไท พรรคไทยเปนไท และเปนชื่อพรรคคนขอปลดหนี้ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผูรองขอใหยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองทั้งสองดวยเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑
จํานวน ๗๐๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันบาทถวน) และไดรับเงินจํานวนดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแลว ตอมาผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และสงคืนเงินเหลือจายพรอมดอกผล จํานวน ๒๒๑,๕๐๑.๒๖ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหารอยเอ็ดบาท
ยี่สิบหกสตางค) เนื่องจากไมไดดําเนินงานตามโครงการจํานวน ๕ โครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการตรวจสอบตามหนังสือ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ปรากฏวา มีเหตุตองเรียกเอกสาร
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุน จึงไดมีหนังสือแจงผูถูกรองเรียกเอกสารประกอบการใชจายเงินสนับสนุน
หรือเรียกคืนเงินสนับสนุนหากผูถูกรองไมสามารถจัดสงเอกสารประกอบการใชจายได ผูถูกรองไดจัดสงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมจํานวนหนึ่ง แตยังขาดการจัดสงเอกสารในโครงการคาใชจายในการจัดประชุมใหญพรรค
คือ คาพาหนะเดินทาง จํานวนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) ตอมาผูถูกรอง
ไดมีหนังสือที่ คปน.๐๐๑/๐๐๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ แจงวาจะดําเนินการโอนเงินจํานวนดังกลาว
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แตผูถูกรองก็มิไดโอนเงินคืนใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
แตอยางใด
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ผูรองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๖๙๗๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกคืน
เงินสนับสนุนจากผูถูกรองเปนจํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยกําหนด
ระยะเวลาสงคืนเงินภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากผูรอ งโดยผูถูกรองไดรับหนังสือ
ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แตผูถูกรองก็มิไดดําเนินการคืนเงินสนับสนุนแตอยางใด
ผูรองพิจารณากรณีผูถูกรองซึ่งไมจัดสงเอกสารประกอบการใชจายเงินสนับสนุนและหรือไมคืน
เงินสนับสนุนในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสารประกอบดังกลาวไดตามที่ผูรองแจงใหดําเนินการ จึงเปน
การไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ และเมื่อวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๙๓ และผูรองขอใหมีคําสั่งใหผูซึ่ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ลงวัน ที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๗ และใหมีคําสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองฯ ดังกลาว มีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๘
ประกอบมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
๒. ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑
จํานวน ๖๗๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) และไดรับเงินจํานวนดังกลาวจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ผูถูกรองไดยื่นแบบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ พรอมเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุน
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบในเบื้องตนพบวาผูถูกรองไมไดดําเนินการจํานวน
๒ โครงการและรายงานวาคงเหลือเงินสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพรอมดอกผลจํานวน
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๒๘๘,๕๘๔.๔๕ บาท (สองแสนแปดหมืน่ แปดพันหารอยแปดสิบสี่บาทสี่สิบหาสตางค) แตผูถูกรองก็ไมได
สงคืนเงินดังกลาวพรอมดอกเบี้ยภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ แตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะทํางานดังกลาวไดรายงานผลการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมคณะทํางานมีมติใหผูถูกรองดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมในแผนคาใชจายในการเชาอินเทอรเน็ตของพรรคการเมือง เนื่องจากผูถูกรองไมไดจัดสงใบแจง
คาใชบริการเชาอินเทอรเน็ตของพรรคการเมือง ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผูถูกรอง
เบิกจายเงินสนับสนุนจํานวน ๗,๐๘๐ บาท (เจ็ดพันแปดสิบบาทถวน) ผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรอง
จัดสงใบแจงคาใชบริการเชาอินเทอรเน็ตของพรรคการเมืองตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
รวมทั้งมีหนังสือแจงใหผูถูกรองสงคืนเงินสนับสนุนใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามโครงการ
ดัง กลาวจํานวน ๗,๐๘๐ บาท ภายในเวลาที่กํ าหนดซึ่ง ผูถูก รอ งได รับ หนัง สือแจงแลว แตก็ไ มไ ด
ดําเนินการตามที่ผูรองแจงใหดําเนินการแตอยางใด และผูรองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๔๐๙
ลงวัน ที่ ๑๒ กุม ภาพั น ธ ๒๕๕๘ แจ ง ให ผูถู ก รอ งส ง คืน เงิน สนับ สนุน ใหแ กก องทุ น เพื่ อ การพัฒ นา
พรรคการเมือง ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาวโดยผูถูกรองไดรับหนังสือ
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ แตผูถูกรองก็มิไดสงคืนเงินสนับสนุนแตอยางใด
ผูรองพิจารณากรณีผูถูกรองซึ่งไมจัดสงเอกสารประกอบการใชจายเงินสนับสนุนและหรือไมคืน
เงินสนับสนุนในกรณีที่ไมสามารถจัดสงเอกสารประกอบดังกลาวได ตามที่ผูรองแจงใหดําเนินการจึงเปน
การไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อัน เปน เหตุใหยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ และเมื่อวัน ที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง เห็น ชอบใหผูรองยื่น คําร องตอศาลรัฐ ธรรมนู ญ
เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๙๓ และผูรอง
ขอใหมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาป
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นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๗ และใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ดังกลาว
มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งตามมาตรา ๙๘ ประกอบมาตรา ๘๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคําชี้แจงแกขอกลาวหาเพิ่มเติม สรุปไดวา ผูถูกรอง
ไดมีมติในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ใหยกเลิกพรรคผูถูกรอง
และยกทรัพยสินใหแกมูลนิธิยกเตงอุทิศ (องคกรสาธารณประโยชน) และนายอภิชาติวรวิทย ศรีอารวงศา
รักษาการนายทะเบียนสมาชิกพรรคผูถูกรองไดลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคและนายทะเบียนสมาชิกพรรค
ผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารพรรคไดหมดวาระเนื่องจากดํารงตําแหนง
ครบวาระ ๔ ป ตามขอบังคับพรรคไทเปนไท พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๘ จึ ง ขอให ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ยุ บ พรรคผูถู ก ร อ ง โดยไม เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ง ของหั ว หนา พรรค
และกรรมการบริหารพรรคเปนเวลาหาป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคหมดวาระการดํารงตําแหนง
ผูรองยื่นคําชี้แจง สรุปไดวา พรรคคนขอปลดหนี้โดยมติที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกพรรคผูถูกรอง
แตตามขอบังคับของพรรคผูถูกรองมิไดกําหนดเรื่องการเลิกพรรคการเมืองไว สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงแจงใหพรรคผูถูกรองทราบและหัวหนาพรรคผูถูกรองแจงวาไมประสงคเลิกพรรคการเมืองแลว
สําหรับกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เนื่องจากดํารงตําแหนงครบ ๔ ป
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แตคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหมจากผูรองตามขอบังคับพรรค
ของผูถูกรอง ขอ ๒๑ วรรคหา
ปญหาที่ตองพิจารณามีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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พรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๗๐๔,๐๐๐ บาท (เจ็ด แสนสี่พั น บาทถ ว น)
และ ๖๗๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) ตามลําดับ และไดรับเงินจํานวนดังกลาวจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๘๒ แตปรากฏวารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังขาดหลักฐานในโครงการคาใชจายในการจัดประชุมใหญพรรค คือ คาพาหนะเดินทาง
จํานวนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) และรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ยัง ขาดหลักฐานในแผนคาใชจายในการเชาอิน เทอรเน็ต
ของพรรคการเมือง คือใบแจงคาใชบริการตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผูถูกรอง
เบิกจายเงินสนับสนุนจํานวน ๗,๐๘๐ บาท (เจ็ดพันแปดสิบบาทถวน) และทั้งสองกรณีผูรองไดมีหนังสือ
ใหผูถูกรองจัดสงหลักฐานดังกลาวหรือใหคืนเงินสนับสนุนหากผูถูกรองไมสามารถจัดสงเอกสารประกอบ
การใชจายได แตผูถูกรองก็มิไดดําเนินการจัดสงหลักฐานหรือคืนเงินสนับสนุนแตอยางใด จึงเปนกรณีที่
ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
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และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๔๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง”
พิจารณาแลว เห็น วา การใชจายเงิน สนับ สนุน ของพรรคการเมืองตามที่ไ ดรับ จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและควรตองอยูใน
ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่บัญ ญัติไ วในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เมื่อพรรคผูถูกรองมีการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
ไมถูกตองตามความเปนจริง อันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง ดังนั้นผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริห ารพรรคผูถูกรองที่มีสว นรว ม รูเห็น หรือ
ปล อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง การกระทํ า ดั ง กล า วแล ว มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง หรื อ แก ไ ขการกระทํ า ดั ง กล า ว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
“ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒
หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวาหัว หนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
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หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิจารณาแลว เห็น วา การใชจายเงิน สนับ สนุน ของพรรคการเมืองตามที่ไ ดรับ จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรองและการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวอยูใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เมื่อพรรคผูถูกรองมีการรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมถูกตองตามความเปนจริง จึงมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคผูถูกรองและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
ใหมีการใชจายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยไมถูกตองจนเปนผลใหผูถูกรองไมสามารถ
ดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองได สําหรับขอโตแ ยง ของผูถูกรองที่อางวาที่ประชุมใหญของพรรคผูถูกรอง
มีมติเปนเอกฉันทยกเลิกพรรคคนขอปลดหนี้ และคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนง
เนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระนั้น เห็นวา การเลิกพรรคการเมืองตองเปนไปตามเหตุที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑)
ซึ่งบัญญัติใหพรรคการเมืองยอมเลิกดวยมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตขอบังคับของพรรค
ผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการ
บริห ารพรรคไทเปน ไท ลงวัน ที่ ๒๕ มิถุน ายน ๒๕๕๑ ไมป รากฏเหตุแ หง การเลิกพรรคการเมือง
แตอยางใด สําหรับกรณีการพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรคนั้น เห็นวา ขอบังคับของพรรค
ผูถูกรองขอ ๒๑ วรรคหา กําหนดวา “ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคชุด ดังกลาวอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดรับ แจง
การตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง” จึงไมมีเหตุ
ที่จะมีคําสั่งตามคําขอของผูถูกรองได ดังนั้นจึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็น ดังนี้
๑. ใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
๒. ตัดสิทธิผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองฯ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
มีคําสั่ง ยุบ พรรคผูถู กรองตามมาตรา ๙๗ และใหเ พิกถอนสิทธิ เลือกตั้งหัว หนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ดังกลาวเปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๘
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

