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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุสั่งยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุสั่งยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปไดวา ผูถูกรองไดรับการจัดสรร
เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๕๖ จํานวน
๙ โครงการ จํานวนเงิน ๗๒๘,๐๐๐ บาท และผูถูกรองมีหนังสือขอเบิกจายเงินสนับสนุนดังกลาว
ทั้งหมดแลว ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๘๒ ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนปรากฏวา ผูถูกรองจัดสงเพียงแบบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการใชจายเงินแตอยางใด ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ แจงใหพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ซึ่งพรรคผูถูกรอง
ไดรับหนังสือเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ผูรองกําหนด ผูถูกรองไมไดชี้แจง
และไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
ใหถูกตองตามความเปนจริงแตอยางใด ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ผูถูกรองยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหา สรุปไดวา ผูถูกรองไดจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ร.ง. ๒) พรอมรายละเอียดงบดุลใหผูรองแลว แตสําหรับคาใชจายนั้นในระยะเวลา
ที่ครบกําหนดยังไมไดมีการรับรองจากที่ประชุมใหญของพรรคผูถูกรอง ประกอบกับในระยะเวลาที่ครบกําหนด
สงเอกสารใหผูรองในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดเกิดวิกฤติทางการเมือง มีการเขายึดศูนยราชการ ฯ
ผูถูกรองไมทราบวาผูรองดําเนินกิจการไดหรือไม ผูถูกรองและไปรษณียไมสามารถเขาไปสงเอกสารได
ประกอบกับตอมาไดมีการยึดอํานาจประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและหามพรรคการเมืองดําเนินกิจการ
ผูถกู รองจึงไมกลาสงเอกสารในนามของผูถูกรอง และเมื่อมีคําสั่งใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตอไป ผูถูกรองจึงไดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใชจายเงินดังกลาวใหผูรอง ตามหนังสือที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอสงรายงานการเงินพรอมเอกสารประกอบงบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ถือไดวา เปนเหตุขัดของและความจําเปนในการจัดสงเอกสาร
ผูถูกรองไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงที่ไมสงเอกสารการใชจายเงินตามที่กฎหมายกําหนด
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนที่ ๔
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ และสวนที่ ๕ การใชจายเงินของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ แตรายงานดังกลาวเปนรายงานที่ไมมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงิน ผูรองสั่งใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน ปรากฏวา
ผูถูกรองไมไดชี้แจงและไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินภายในระยะเวลาที่ผูรอง
กําหนดตามมาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในชั้น การพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา ไดรับทราบขาววามีการปดลอมศูนยราชการ มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หามดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ผูถูกรอง
ไดจัดสงรายงานการเงินพรอมเอกสารประกอบงบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ แลว ในขอนี้เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถตรวจสอบไดวาการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนถูกตองตามความ
เปนจริงหรือไม หากไมไดรายงาน ผูรองมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงาน ดังนี้หัวหนาพรรค
ผูถูกรองจึงมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว ผูถูกรองเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอที่ผูรองอางวาไมสามารถเขามาสงเอกสารหลักฐานดังกลาวใหผูรองได จากพยานเอกสาร
ของผูรองปรากฏวาในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ทําการของผูรองยังคงเปดทําการไดตามปกติโดยมี
พรรคการเมืองตาง ๆ สามารถสงเอกสารตาง ๆ ได ทั้งผูถูกรองรับเองวา ไมไดจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แมตอมาไดจัดสงใหผูรอง แตก็เปนรายงาน
การเงิน พรอมเอกสารประกอบงบการเงิน ตามมาตรา ๔๗ ซึ่ง เปน คนละกรณีกัน จึง ถือวาผูถูกรอง
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ และการกระทําของผูถูกรองที่ไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองตามที่
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ผูรองสั่งตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง เปน การกระทําที่ไ มปรากฏขอขัด ของที่จะเปนเหตุใหไ มอาจรายงานไดต ามกําหนด หรือ
หากมีเหตุขัดของเกิดขึ้น ผูถูกรองไดแกไขหรือไดแจงเหตุขัดของแกผูรองเพื่อที่จะดําเนินการใหถูกตอง
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเปนการกระทําที่ไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ปญหาที่ตองวินิจฉัยวา ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ไดหรือไม เห็นวา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
มีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่
พรรคการเมืองนั้น ตองยุบ ไป บทบัญ ญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติกําหนดผลของการฝาฝน การกระทํา
ที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถใชดุลพินิจสั่งเปนอยางอื่น ดังนั้น เมื่อพรรคผูถูกรอง
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ตองถูกยุบไปเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ แลว ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคดํารงไทย ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริห ารพรรคดํารงไทย ลงวัน ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๖ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
อีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ปญหาที่ตองวินิจฉัยวา หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒
หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง เห็นวา
พรรคการเมืองมีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
หนาที่ดังกลาวกระทําโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ขอบังคับพรรคการเมือง และมติที่ป ระชุมใหญ
ของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗
วรรคหนึ่ง คดีนี้ผูถูกรองไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เมื่อหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค
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ผูถูก รอ งไมไ ดแ สดงพยานหลัก ฐานหั กล างคํา รอ งของผูร องเกี่ ยวกับ การเพิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ง กรณี
จึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับ
การไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองผูถูกรองดังกลาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ดังนั้น หัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคดํารงไทย ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคดํารงไทย ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และ
ใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
อีกไมได ภายในกําหนดหาปนับ แตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๗
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๘
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

