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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๐-๑๑/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๓
เรื่องพิจารณาที่ ๕๒/๒๕๕๓
วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัยและความเห็น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาคํ า ร อ งของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ผู ร อ ง ทั้ ง สองคํ า ร อ ง
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของแลวเห็นวา มีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองชอบดวยกฎหมาย หรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดวา ตามคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๓ ความปรากฏตอผูรองเมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แตผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ รวมเปนระยะเวลา
๑๖ วัน จึงพนระยะเวลา ๑๕ วันที่กฎหมายกําหนด ถือวากระบวนการยื่นคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๓
ไมชอบดวยกฎหมายจึงใหยกคํารองนี้ สวนคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๕๒/๒๕๕๓ ความปรากฏตอผูรอง
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติครั้งที่ ๑๔๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหผูรองดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง โดยใหยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูรองพิจารณาและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเสนอ และตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ซึ่งเมื่อนับจากวันที่ความปรากฏตอผูรอง คือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
จนถึงวันที่ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญคือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปนระยะเวลา ๑๐ วัน
จึงอยูในกรอบระยะเวลา ๑๕ วัน ตามที่กฎหมายกําหนด กระบวนการยื่นคํารอง เรื่องพิจารณาที่ ๕๒/๒๕๕๓
จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตอไปได
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือไม
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ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคสยาม ผูถูกรอง ไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปป ฏิ ทิน ที่ผ านมาใหถูก ตองตามความเป น จริง ตามวิ ธีการที่น ายทะเบี ยนกํา หนด และแจง ให
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป หัวหนาพรรคผูถูกรองจึงมีห นาที่ตองจัด ทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๒ แจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๓ ซึ่งในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคดังกลาว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) บัญญัติใหตองกระทําโดยที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือง ผูรองไดรับ รายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แตตรวจสอบแลวพบวารายงานดังกลาวไมไดกระทําโดยที่ประชุมใหญ
ของพรรคผูถูกรอง ซึ่งไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และไมถูกตองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการ
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผูรอง
จึงไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง แจงผูถูกรองใหดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๒
แลวแจงตอผูรองภายในกําหนดระยะเวลา ใหถูกตองตามความเปนจริง และใหเปนไปตาม มาตรา ๒๘
วรรคสอง (๕) ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลาผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในระยะเวลาที่ผูรองกําหนดดัง กลาว และผูถูกรองก็ไม ไดชี้แจงเหตุผล
แตอยางใด
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู ถู ก ร อ งเป น พรรคการเมื อ งเมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๒
และเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งไมนอยกวาเกาสิบวันจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน หัวหนาพรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่
ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งตองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๒ แจงตอผูรองตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) แตหัวหนาพรรคผูถูกรองมิไดดําเนินการใหถูกตอง
และผูรองสั่งใหหัวหนาพรรคผูถกู รองรายงานใหถกู ตองตาม มาตรา ๔๒ วรรคสอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ซึ่งเมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ผูรองกําหนด ผูถูกรองไมรายงานและไมชี้แจงเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๔๒
วรรคสอง กรณีจึงมีเหตุที่จะยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็นที่สาม ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน มาตรา ๔๒
วรรคสอง ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ไป จะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคขึ้ น ใหม อี ก ไม ไ ด ทั้ ง นี้ ภายในกํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น ต อ งยุ บ ไป นั้ น
เป น บทบั ญ ญั ติว าด ว ยผลของการฝ าฝ น บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายซึ่ง มิไ ดใ หอํ านาจแกศ าลรัฐ ธรรมนู ญ
ที่จะสั่ ง เป น อย างอื่น เมื่อมี เหตุใ หพรรคการเมื องผู ถูกร องตอ งถูก ยุบ ไปดว ยเหตุ ที่ฝา ฝน มาตรา ๔๒
วรรคสอง แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ณ วันที่มีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุใหพรรคถูกยุบไป จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม อี ก ไม ไ ด ทั้ ง นี้ ภายในกํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น
ตองถูกยุบไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคสยาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และลงโทษกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๙๗
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

