เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง มี เ หตุ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม่ ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม่
ประเด็นที่สอง ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่
และหั ว หน้ า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู้ ถู ก ร้ อ งที่ มี ส่ ว นร่ ว ม รู้ เ ห็ น หรื อ ปล่ อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม่
ความเห็น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้รวมพิจารณาเรื่องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๖ และเรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๖
แล้วพิจารณาวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม่
พิจารณาคําร้อง คําร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ สรุปได้ว่า พรรคบํารุงเมือง (ผู้ถูกร้อง)
ได้รับการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ร้อง) ตามประกาศลงวันที่ ๑

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องมีประกาศเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง เนื่องจากนายชมัด บุรุษานนท์ ลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพรรค
และผู้ร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามคําร้องทั้งสองด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ผู้ถูกร้องได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๙ โครงการ วงเงินจํานวน ๗๖๖,๗๑๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) แต่ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอรับเงินสนับสนุน
ตามโครงการดังกล่าว จํานวน ๕๕๘,๓๖๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
และได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปทั้งหมดแล้วต่อมาสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูก ต้องตามความเป็ นจริ ง และยื่น ต่อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งภายในวัน ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
จํานวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๑๙๖
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับ หนังสือเมื่อ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ตามหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๓๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๖ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานกับผู้ถูกร้องหลายครั้ง ซึ่งผู้ถูกร้อง
แจ้งว่าจะเร่งนําส่งรายงานดังกล่าวให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผู้ถูกร้อง
ไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินพร้อม
หลักฐานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๖๒๒๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปรากฏว่าผู้ถูกร้องมิได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด หลังจากนั้นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องได้แจ้งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะขอส่งคืนเงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งหมด แต่ก็มิได้
ดําเนินการแต่อย่างใด

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๕๐
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๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องมิได้จัดส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ร้องกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อั น เป็ น เหตุ ยุ บ พรรคการเมื อ งตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้ผู้ร้องยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. ผู้ร้องมีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในวันที่ ๓๑
มี น าคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว ปรากฏว่าผู้ร้ อ งไม่ได้ รับรายงานการดําเนินกิ จการของพรรคผู้ถู กร้อ ง ผู้ร้อ ง
จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง แจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและกระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และแจ้งต่อผู้ร้องภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/๗๑๗
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาผู้ร้องไม่ได้รับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่อย่างใด
ผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องไม่ได้จัดส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้ผู้ร้องยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า มีเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม่

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งได้ รั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง เป็ น พรรคการเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ า ด้ ว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปี ป ฏิ ทิ น ที่ ผ่ า นมาให้ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด และแจ้ ง ให้
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ผู้ถูกร้องจึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ก่อนถึงกําหนดเวลาที่จะต้องรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํา
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผู้ร้อง
ไม่ได้รับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้อง ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้อง
จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ้งต่อผู้ร้องภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผู้ร้องกําหนด ผู้ร้องไม่ได้รับรายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ร้องสั่งให้รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ถูกร้องก็มิได้รายงาน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ปั ญ หาที่ ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ ไปมี ว่ า มี เ หตุ ใ ห้ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม่
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ร้ อ งได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น ตามโครงการและแผนงาน
จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองไปแล้ว ผู้ถูกร้องจึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูก ต้องตามความเป็ นจริ ง และยื่น ต่อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งภายในวัน ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ก่อนถึงกําหนดเวลาที่ต้องยื่นรายงานตามมาตรา ๘๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือ
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แจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ครั้ง
และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานกับผู้ถูกร้องหลายครั้ง ผู้ถูกร้องแจ้งว่า
จะเร่งนําส่งรายงานให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ปรากฏว่าผู้ถูกร้อง
ไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทําแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพร้อมหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินสนับสนุน ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผู้ร้องกําหนด ผู้ร้องยังไม่ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ร้องสั่งให้รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ถูกร้องก็ไม่ได้รายงาน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่
และหั ว หน้ า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู้ ถู ก ร้ อ งที่ มี ส่ ว นร่ ว ม รู้ เ ห็ น หรื อ ปล่ อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า
“ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
หรื อ ต้ อ งยุ บ ตามมาตรา ๙๔ ผู้ ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ไป
จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมใน
การจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้น
ต้องยุบไป” มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
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หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่
วันที่มีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมือง” และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีตามมาตรา ๔๕
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง”
พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองตามที่ได้รับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองของผู้ถูกร้องเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและควรต้องอยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคผู้ถูกร้อง
ไม่จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และไม่รายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ทําให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริหารของพรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
อี ก ไม่ ไ ด้ ภ ายในกํ า หนดห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น ต้ อ งยุ บ ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และการไม่จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง
มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยจนเป็นผลให้ไม่มีการจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อ งดังกล่าว คือ คณะกรรมการบริหารพรรค
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง
ลงวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามเห็ น ให้ ตั ด สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคและ
กรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผู้ ถู ก ร้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความเห็น ดังนี้
๑. ให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
๒. ตัดสิทธิหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๙๗ และให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

