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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑ - ๒/๒๕๕๙

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

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ๑ มี เ หตุ ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัว หนาพรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถูก รองที่มีสว นรว ม รู เห็น หรื อ
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
ประเด็นวินิจฉัยที่ ๑ มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๓ สวนที่ ๔
มาตรา ๘๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
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บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิ ทินใหถู กตองตามความเปนจริ ง และยื่นต อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม”
พิจารณาแลวขอเท็จจริงรับฟงไดตามคํารองและคําชี้แจงของผูถูกรองประกอบเอกสารหลักฐาน
ในสํานวนวา ผูถูกรองไดรั บ จัด สรรเงิน สนับ สนุน จากกองทุน เพื่อการพั ฒ นาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และไดเบิกจายเงินจากกองทุนดังกลาวแลว ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ซึ่งการจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น จะตองประกอบดวยแบบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบปปฏิทิน (แบบ ร.ง. ๒) และเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานนั้นดวย เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบไดวาการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินถูกตองตามความเปนจริง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ตามคํ า ร อ งปรากฏว า ผู ถู ก ร อ งได ยื่ น รายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของ
พรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใชจายเงินดังกลาวแลว แตจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนไมครบถวนถูกตอง
โดยผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการคาพาหนะเดินทางในโครงการคาใชจายในการจัดประชุมใหญ
พรรคไทยเปน ไท (ชื่อเดิม ของพรรคผูถูกรอง) จํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
รายการใบแจงคาใชบริการอินเทอรเน็ตตามโครงการเชาอินเทอรเน็ตของสํานักงานใหญ จํานวน ๗,๐๘๐ บาท
เพิ่มเติม และ/หรือ เรียกคืนเงินสนับสนุนหากผูถูกรองไมสามารถจัดสงเอกสารประกอบการใชจายได
ภายในเวลาที่กําหนด แตผูถูกรองก็ไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม หรือชี้แจงเหตุผลที่ไมจัดสง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และ/หรือ สงคืนเงินสนับสนุนแตอยางใด นอกจากนี้ยังปรากฏขอเท็จจริงจาก
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รายงานของผูถูกรองเองวามีเงินคงเหลือซึ่งจะตองสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพรอมดอกเบี้ย
จํ า นวน ๒๘๘,๕๘๔.๔๕ บาท แต ผู ถู ก ร อ งก็ มิ ไ ด ส ง เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วคื น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองภายในเดือนมกราคมของป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ร ายงานในแบบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ (แบบ ร.ง. ๒) แตอยางใด ทั้งนี้ผูรองไดสงหนังสือแจงรายละเอียด
และแจงเรียกคืนเงินสนับสนุนจากอดีตกรรมการบริหารพรรค หัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองในชวงเวลาที่ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อใหรับผิดชอบอยางลูกหนี้รวมแลว แตผูถูกรองก็ยังคงเพิกเฉย
ขออางของผูถูกรองที่วา ที่ประชุมใหญพรรคผูถูกรองมีมติใหยกเลิกพรรคผูถูกรองและยกทรัพยสิน
ของพรรคผูถูกรองใหแกมูลนิธิยกเตงอุทิศ (องคกรสาธารณประโยชน) และไดเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหยุบพรรคผูถูกรอง ในการประชุมใหญสามัญพรรคผูถูกรอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยหัวหนาพรรคผูถูกรองไดมีหนังสือพรรคผูถูกรองที่ คปน. ๐๐๑/๐๑๐
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง สงบันทึกรายงานการประชุมใหญประจําป วันที่ ๒๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ พรอมเอกสารประกอบมายังผูรองนั้น เห็นวา การเลิกพรรคการเมืองตองปรากฏเหตุใด
เหตุหนึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒
ซึ่งบัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับ
พรรคการเมือง เวนแตเปนกรณีที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหดําเนินการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง” เมื่อตรวจพยานหลักฐานแนบทายคําชี้แจงผูรองฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙ กลาวคือ ขอบังคับพรรคไทเปนไท พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๙๕ ปรากฏวาขอบังคับพรรคดังกลาว
มิไดกําหนดเรื่องการเลิกพรรคการเมืองไว เพียงแตกําหนดวาพรรคการเมืองอาจถูกยุบเลิกไดตามกฎหมาย
ขอบังคับพรรคไทเปนไท พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๙๕ กําหนดวา “พรรคไทเปนไทมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุน
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสถาพรสืบไป ฉะนั้น
สมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหคงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนไวแตจะถูก
ยุบเลิกตามกฎหมาย” ประกอบกับหัวหนาพรรคผูถูกรองไดยื่นหนังสือชี้แจงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ซึ่งแสดงถึงการดําเนินกิจการทางการเมืองตอผูรองมาโดยตลอด ปรากฏตามพยานหลักฐานแนบทาย
คําชี้แจงผูรอง ฉบับลงวัน ที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงไมมีเหตุตองเลิกพรรคผูถูกรอง
ตามขอบังคับพรรคการเมือง
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สว นที่ ผูถู กร อ งอ างวา คณะกรรมการบริ ห ารพรรคคนขอปลดหนี้ พ น จากตํา แหน ง ทั้ ง คณะ
เนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระ ๔ ป ตามขอบังคับพรรคไทเปนไท พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๘)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผูถูกรอง โดยไมเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองเปนเวลาหาป เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคดํารงตําแหนงครบวาระนั้น เห็นวา ตามขอบังคับพรรคฯ ขอ ๒๑ วรรคหา กําหนดวา
“ในกรณีที่มีเหตุใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการบริหารชุดดังกลาว
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง” ดังนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองยังคง
ตองดํารงตําแหนงตอไปเพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองในสวนที่ตนเกี่ยวของในระหวางที่ยังไมมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม หรือจนกวาจะมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
กรณีดังกลาวมาขางตน ยังมิใชเหตุอันสมควรที่พรรคผูถูกรองจะไมสงเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหผูรองทราบและไมสงคืนเงินคงเหลือใหแกผูรอง
ภายในระยะเวลาที่ ผู ร อ งกํ า หนด ดั ง นั้ น เมื่ อ พรรคผู ถู ก ร อ งยั ง คงดํ า รงสถานะเป น พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดถูกยกเลิกไปตามคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถกู รอง พรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และตองสงคืนเงินคงเหลือใหแกผูรองตามหนาที่
แตพรรคผูถูกรองกลับ เพิกเฉยมิไ ดดําเนิน การดังกลาวใหถูกตองครบถว น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
กรณี จึ ง มี เ หตุสั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก รอ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว า ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
ประเด็นวินิจฉัยที่ ๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ในกรณีที่ผูถูกรองไมจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มิไดใหอํานาจ
แกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น ดังนั้น เมื่อมีเหตุใหพรรคผูถูกรองตองถูกยุบเพราะกระทําการ
อันฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ไดแก คณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ เนื่องจากหัวหนาพรรคลาออกตามขอบังคับพรรค ฯ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๙) จํานวน
๔ คน และตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดแก คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
จํานวน ๑๒ คน (ยกเวนนายกานตศักดิ์ วงคจันทร กรรมการบริหารพรรค ซึ่งถึงแกกรรม ปรากฏ
ตามหนังสือพรรคคนขอปลดหนี้ ที่ คปน. ๐๐๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งเปนผูที่
ดํารงตําแหนงอยูในชวงเวลาที่พรรคผูถูกรองไดรับและใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
ประเด็นวินิจฉัยที่ ๓ หัวหนาพรรคและกรรมการบริห ารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรว ม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
“ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒
หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวาหัว หนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
พิจารณาแลวเห็นวา ดวยเหตุที่พรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใชจายเงินจะตองกระทํา
โดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคเพื่อใหเปนไป
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง” และวรรคสาม ที่บัญญัติวา “กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกัน
ในบรรดามติข องคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง และในการดํา เนิน การตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามขอบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้”
ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่ใหหวั หนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับ
พรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคผูถูกรองไมไดสงคืนเงินคงเหลือและไมไดรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามหนาที่ ทั้ง ๆ
ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ ทวงถามและแจ ง เตื อ นไปยั ง หั ว หน า พรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองแลว จึงเปนการปลอยปละละเลย และงดเวนการกระทําตามหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ โดยมีขอเท็จจริง และพฤติการณแ หงคดีดัง กลาวขางตน ถือไดวาเปน กรณีที่มีเหตุแ ละ
พยานหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวา หัว หนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสว นรว ม รูเห็น

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับ
การรายงานดังกลาว กรณีจึงมีเหตุสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ไดแก คณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ เนื่องจากหัวหนาพรรคลาออกตามขอบังคับพรรค ฯ
ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง (๙) จํานวน ๔ คน และตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๑๒ คน (ยกเวนนายกานตศักดิ์ วงคจันทร กรรมการบริหารพรรค ซึ่งถึงแกกรรม
ปรากฏตามหนังสือพรรคคนขอปลดหนี้ ที่ คปน. ๐๐๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ซึ่งเปนผูที่ดํารงตําแหนงอยูในชวงเวลาที่พรรคผูถูกรองไดรับและใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง มี ค วามเห็ น ว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ชอบที่ จ ะมี คํ า สั่ ง ให ยุ บ
พรรคคนขอปลดหนี้ ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และให ผู ซึ่ง เคยดํา รงตํ าแหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
ผูถูก รอ งอยูในขณะที่ เกิด เหตุแ หง การถูก ยุบ จะไปจดแจ ง การจัด ตั้งพรรคการเมือ งขึ้ น ใหมห รือ เป น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ รวมทั้งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกลาวขางตน ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในขณะที่เกิดการกระทําที่เปนเหตุใหพรรคผูถูกรองตองถูกยุบ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

