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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายปญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑ - ๒/๒๕๕๙

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

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึง่ มีเหตุยุบพรรคผูถกู รอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
ประเด็น ที่สาม หัว หนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสว นรว ม รูเห็น หรือ
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
ดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองมีเจตนารมณเกี่ยวกับการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมือง ไมวาจะมาจากการอุดหนุนเงินโดยรัฐ หรือเงินบริจาคโดยผูบริจาคก็ตาม พรรคการเมือง
จะตองมีวินัยการใชจายเงินเพื่อแสดงถึงความเปนสถาบันทางการเมืองที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส
ในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชนที่เลือกเขามา การดําเนินกิจการทางการเมืองถือเปนหนาที่ที่สําคัญ
ของพรรคการเมืองที่ตองสรางจิตสํานึกสาธารณะทางการเมืองใหกับสมาชิกและประชาชนทั่วไป การสราง
เครือขายประชาธิปไตย สรางแบบอยางที่ดีในการดําเนินกิจการทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
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ปรับทัศนคติ แนวคิด และคานิยมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันของสมาชิกและรณรงคกิจกรรมทางการเมือง
ใหประชาชนไดยึดมั่นในอุดมการณทางการเมืองตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ขณะเดียวกันพรรคการเมืองตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ใหกับประชาชนดวย จึงถือวาเปนหนาที่สําคัญของหัวหนาพรรคการเมืองที่ตองรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถกู ตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมีวินัยในการใชจายเงินและความโปรงใส จําเปน
ที่จะตองมีกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ เพื่อตรวจสอบการใชจายเงิน และการจัดทําการใชจายเงินสนับสนุน
พรรคการเมืองใหถูกตองตามเงื่อนเวลาและตามการใชจายเงิน จึงเปนกลไกและมาตรการสําคัญที่จะใช
ตรวจสอบซึ่งพรรคการเมืองจะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ประเด็นที่หนึง่ มีเหตุยุบพรรคผูถกู รอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และไดเบิกจายเงินจากกองทุน
ดังกลาวแลว ผูถูกรองมีห นาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ซึ่งการจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ นั้น จะตองประกอบดวยแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบปปฏิทิน และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานนั้นดวย เพื่อใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสามารถตรวจสอบไดวาการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินถูกตอง
ตามความเปนจริง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกรองไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเอกสารหลักฐานประกอบแลว แตจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน
ไมครบถวนถูกตอง ผูรองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากสงเอกสารดังกลาวไมไดใหสงคืนเงินสนับสนุน แตผูถูกรองก็ไมไดจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม หรือสงคืนเงินสนับสนุนแตอยางใด และไมชี้แจงเหตุผลที่ไมจัดสงเอกสารหลักฐาน
หรือสง คืน เงิน สนับสนุน อีกทั้ง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูถูกรองไมไ ดสงเงินคงเหลือพรอมดอกเบี้ย
จํ า นวน ๒๘๘,๕๘๔.๔๕ บาท (สองแสนแปดหมื่ น แปดพั น ห า ร อ ยแปดสิ บ สี่ บ าทสี่ สิ บ ห า สตางค )
คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามที่รายงานไวในแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๕ (แบบ ร.ง. ๒) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่พรรคผูถูกรองไมจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่
พรรคการเมืองนั้น ตองยุบ ไป” นั้น เปน บทบัญ ญัติวาดว ยผลของการฝาฝน บทบัญ ญัติข องกฎหมาย
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคผูถูกรองตองยุบไปดวยเหตุที่ฝาฝน
มาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท
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ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคผูถูกรองตองยุบไป
ประเด็น ที่สาม หัว หนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ มีสว นรว ม รูเห็น หรือ
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
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง” ดวยเหตุที่พรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใชจายเงินจะตองกระทําโดยหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๗
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชน
ของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง” และวรรคสาม
ที่บัญญัติวา “กรรมการบริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรว มกันในบรรดามติของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง และในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามขอบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่ใหกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองตองรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามขอบังคับพรรคการเมือง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนี้
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ขอโตแยงของผูถูกรองที่อางวาที่ประชุมใหญของพรรคผูถูกรองมีมติเปนเอกฉันทยกเลิกพรรคคนขอปลดหนี้
และคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพนจากตําแหนงเนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระนั้น เห็นวา
การเลิกพรรคการเมืองตองเปนไปตามเหตุที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งบัญญัติใหพรรคการเมืองยอมเลิกดว ยมีเหตุตองเลิก
ตามขอบังคับพรรคการเมือง แตขอบังคับของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคไทเปนไท ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๑ ไมป รากฏเหตุแ หง การเลิกพรรคการเมืองแตอยางใด สําหรับ กรณีการพ น จากตําแหนง ของ
กรรมการบริหารพรรคนั้น เห็นวา ขอบังคับของพรรคผูถูกรอง ขอ ๒๑ วรรคหา กําหนดวา “ในกรณี
ที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดดังกลาวอยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง” เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตองตามหนาที่
อันเปนการปลอยปละละเลย และงดเวนการกระทําตามหนาที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยมีขอเท็จจริงและพฤติการณถือไดวาเปนกรณี
ที่มเี หตุและพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับ
การรายงานดังกลาว จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเปนไท
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญชอบที่จะมีคําสั่งใหยุบพรรคคนขอปลดหนี้
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมื อ ง เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคไทยเป น ไท ลงวั น ที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
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หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกลาวขางตนมีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

