เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๙

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาชาติไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคํา สั่ง ยุบ พรรคประชาชาติ ไทย ตามพระราชบัญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทยเปน พรรคการเมือง เมื่อวัน ที่ ๑๔ ธัน วาคม ๒๕๔๘
ซึ่งพรรคประชาชาติไทยจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป อยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิก ซึ่งมีที่ อยูใ นแตละภาคตามบัญ ชีรายชื่อภาคและจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนดและ
มีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวัน ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ อัน เปน วัน
ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ห นั ง สื อ แจ ง ให พ รรคประชาชาติ ไ ทยดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ นับแตวัน ที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทยจนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวัน ที่
๑๒ มิถุ น ายน ๒๕๔๙ แต พรรคประชาชาติ ไทยไมดํ า เนิ น การใด ๆ ใหเ ป น ไปตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุใหพรรคการเมือง
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ยอมเลิกหรือยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปพรอมทั้ง
สงสําเนาคํารองใหพรรคประชาชาติไทยเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
พรรคประชาชาติไทย โดยนายอธิวัฒน บุญชาติ หัวหนาพรรคประชาชาติไทย ไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ยอมรับวา พรรคประชาชาติไทย
ไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคประชาชาติไทย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว
มีประเด็น ที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาชาติไทยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บั ญ ญัติ ว า “ภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บวั น นั บแต วัน ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
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เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยา งน อยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได รับจดแจ งการจั ดตั้ ง
พรรคประชาชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ และไดแจงใหพรรคประชาชาติไทยดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แลว
ขอเท็จจริงปรากฏวา ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ อันเปนวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย พรรคประชาชาติไทยไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ประกอบกับพรรคประชาชาติไทย โดยนายอธิวัฒน บุญชาติ หัวหนาพรรคประชาชาติไทย มีหนังสือ
ชี้แจงตอศาลรัฐ ธรรมนูญยอมรับวาพรรคประชาชาติไทยไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอให ศ าล
รัฐ ธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคประชาชาติไทย กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคประชาชาติไทย ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ชอบที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญจะสั่งใหยุบพรรคประชาชาติไทยตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
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โดยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรค
ประชาชาติไทย
นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

