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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๔๙

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครักษถิ่นไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรครักษถิ่นไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรครักษถิ่นไทยเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตอมาพรรครักษถิ่นไทย
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา พรรคไดจัดประชุมใหญ
วิสามัญประจําป ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท
ใหยุบพรรครักษถิ่นไทย จึงขอยุบพรรครักษถิ่นไทย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ นายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงตอพรรครักษถิ่น ไทยวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานแจง
การยุบเลิกพรรครักษถิ่น ไทยแลวพบวา พรรคยังไมไดจัดสงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและคณะกรรมการประชามนตรีคราวที่มีม ติยุบเลิ กพรรครักษถิ่ น ไทย ตามข อบังคั บ
พรรครักษถิ่นไทย ขอ ๑๑๒ (๑) และ (๒) และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ พรรครักษถิ่นไทย
ไดจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคคราวที่มีมติยุบเลิกพรรครักษถิ่นไทยและแจงตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปน เอกฉันทใ หยุบเลิกพรรคแลว
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครักษถิ่นไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
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และคณะกรรมการประชามนตรีไดพนจากตําแหนงไปทั้งคณะตามขอบังคับพรรค ขอ ๖๒ (๓) จึงไมมี
คณะกรรมการประชามนตรีในระหวางการประชุมยุบเลิกพรรครักษถิ่นไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา พรรครักษถิ่นไทยไดขอยุบเลิกพรรคโดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับพรรครักษถิ่นไทยแลว จึงเปนเหตุใหยุบพรรครักษถิ่นไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑)
จึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครักษถิ่นไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัย พรอมทั้งสงสําเนาคํารอง
ใหพรรครักษถิ่นไทยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือ
ถือวาไดรับสําเนาคํารอง
พรรครักษถิ่นไทยโดยวาที่รอยตรี วิทวัส ต.แสงจันทร หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แจง ลงวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ ตอศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา พรรครักษถิ่น ไทยเปนพรรคการเมืองตามทะเบียน
พรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตอมาพรรครักษถิ่นไทยไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองขอยุบเลิกพรรคการเมือง
ตามขอบังคับพรรครักษถิ่นไทย ขอ ๑๑๒ เนื่องจากที่ประชุมใหญพรรครักษถิ่นไทยมีมติเปนเอกฉันท
ใหยุบเลิกพรรค และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปนเอกฉันทใหยุบเลิกพรรคไปกอนแลว
แตไมมีการประชุมคณะกรรมการประชามนตรีของพรรค เพราะในขณะดําเนินการยุบพรรคไมมีคณะกรรมการ
ประชามนตรี ซึ่งการดําเนินการขอยุบเลิกพรรคเปนไปตามเจตนารมณของสมาชิกพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรค เนื่องจากตองการหยุดการดําเนินกิจกรรมของพรรคตามกฎหมายประกอบกับในสถานการณ
ปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยใหพรรคสามารถดํารงอยูไดเพราะขาดกําลังสนับสนุน เปนอุปสรรคสําคัญตอ
การเผยแพรอุดมการณของพรรค จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครักษถิ่นไทยตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงแลว มีประเด็นที่ตองพิจารณา
วินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรครักษถิ่น ไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ขอบังคับพรรครักษถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๑๑๒ กําหนดวา “การยุบหรือเลิกพรรคจะกระทําไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชามนตรีดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(๓) ไดรั บความเห็น ชอบจากที่ ประชุ ม ใหญพ รรคด วยคะแนนเสี ยงไม นอยกว าสามในสี่
ขององคประชุมทั้งหมด”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๑ บัญญัติวา “ขอบังคับพรรคการเมืองอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้... (๑๔) การเลิก
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง” ซึ่งพรรครักษถิ่นไทยไดกําหนดเรื่องการยุบพรรคไวในขอบังคับ
พรรครักษถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๑๒ ซึ่งกําหนดวา การยุบหรือเลิกพรรคจะกระทําไดภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ (๑) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉัน ท (๒) ไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประชามนตรีดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉัน ท
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(๓) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญพรรคดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ขององคประชุมทั้งหมด
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา พรรครักษถิ่นไทยมีหนังสือแจงขอยุบพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยมี
รายงานการประชุมประกอบการพิจารณาวา พรรครักษถิ่น ไทยไดดําเนิน การจัดการประชุมเพื่อ ให
เปนไปตามเงื่อนไขตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค ขอ ๑๑๒ แลว กลาวคือ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมีมติเปนเอกฉันทใหยุบพรรคตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๑๒ (๑) และจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญประจําป ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
โดยมีมติเปนเอกฉันทใหยุบพรรค ตามขอบังคับพรรค ขอ ๑๑๒ (๓) แมจะไมมีการประชุมของคณะกรรมการ
ประชามนตรีเกี่ยวกับการยุบพรรครักษถิ่นไทย ตามขอบังคับพรรค ขอ ๑๑๒ (๒) เพราะไมมีคณะกรรมการ
ประชามนตรีในระหวางดําเนินการยุบพรรค แตเนื่องจากที่ประชุมใหญอันประกอบดวยคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกพรรคเปนผูเลือกตั้งคณะกรรมการประชามนตรี ซึ่งเมื่อที่ประชุมใหญวิสามัญ
และคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปนเอกฉันทใหยุบพรรครักษถิ่นไทยแลว จึงถือเปนเจตนารมณ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคในการยุบเลิกพรรครักษถิ่น ไทย ซึ่งนายทะเบียน
พรรคการเมืองมิไดโตแยงหรือคัดคานการขอยุบเลิกพรรครักษถิ่นไทยแตอยางใด และพรรครักษถิ่นไทย
โดยหัวหนาพรรคยื่น คําชี้แ จงตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครักษถิ่นไทย
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยมีเหตุผลวา การขอยุบเลิกพรรคเปนเจตนารมณของ
สมาชิกพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคตองการหยุดการดําเนินกิจกรรมของพรรคตามกฎหมาย
ประกอบกับในสถานการณปจจุบันไมเอื้ออํานวยใหพรรคสามารถดํารงอยูได เพราะขาดกําลังสนับสนุน
เป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ต อ การเผยแพร อุ ด มการณ ข องพรรค การดํ า เนิ น การเพื่ อ เลิ ก พรรคการเมื อ ง
ของพรรครักษถิ่นไทย จึงเปนกรณีที่คณะบุคคลซึ่งรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณที่จะไม
ดําเนิน กิจการในทางการเมืองในนามของพรรคการเมืองนั้น แลว จึงมีเหตุใ หยุบพรรครักษถิ่น ไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑)
ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งใหยุบพรรครักษถิ่นไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๓ คน คือ นายผัน จันทรปาน นายจิระ
บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายมงคล สระฏัน
นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่ง
ยุบพรรครักษถิ่นไทยไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายอภัย จันทนจุลกะ วินิจฉัยใหยกคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง เนื่องจากพรรครักษถิ่นไทยไมไดดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับพรรค
ขอ ๑๑๒ (๒) ที่กําหนดใหการยุบเลิกพรรคจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประชามนตรีดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
โดยเหตุผลดั งกลาวขางต น ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบั ญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรครักษถิ่นไทย
นายผัน จันทรปาน

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

