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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
๑) มีเหตุที่จะยุบพรรคบํารุงเมือง ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม่ ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม่ และ
๒) เมื่อมีเหตุอันควรยุบพรรค ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องจะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่ และ
๓) หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม่
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง มี เ หตุ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม่ ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม่
ประเด็นย่อยที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือไม่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า
“ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา
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ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ถึงเก้าสิบวัน
นับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงาน
ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าพ้นกําหนด
ระยะเวลาแล้ ว ยั ง มิ ไ ด้ ร ายงานโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร ให้ น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องมีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว
ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้รับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้อง ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํา
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและ
กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และแจ้งต่อผู้ร้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๗๑๗ ลงวั น ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ ถู ก ร้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่ อ ครบกํ า หนด
ระยะเวลาผู้ร้องไม่ได้รับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่อย่างใด
ผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องไม่ได้จัดส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นการไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ ในชั้นพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยผู้ถูกร้องได้รับหนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๖ และได้รับหนังสือให้ยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกร้อง
ไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับสําเนาคําร้อง พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า กรณีจึงมี
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เหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็ น ย่ อ ยที่ ส อง ผู้ ถู ก ร้ อ งได้ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า
“พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้และส่วนที่ ๕
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้อ งจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป และให้นําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๙ โครงการ วงเงินจํานวน ๗๖๖,๗๑๐ บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) แต่ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว จํานวน ๕๕๘,๓๖๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อย
หกสิ บ สี่ บ าทถ้ ว น) และได้ เ บิ ก จ่ า ยจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งไปทั้ ง หมดแล้ ว ต่ อ มา
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคผู้ถู กร้ องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถู กต้ องตามความเป็ น จริง และยื่ นต่ อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ จํา นวน ๒ ครั้ง โดยครั้ง ที่ ๑ สํ านักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
มีหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๓๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรายงานการใช้จ่าย
เงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ ประสานกับ ผู้ถู กร้ องหลายครั้ ง ซึ่ งผู้ ถูก ร้อ งแจ้ง ว่ า จะเร่ง นํา ส่งรายงานดังกล่ าวให้ ทัน เวลาตามที่
กฎหมายกําหนด แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผู้ถูกร้องไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ
พรรคผู้ ถู ก ร้ อ งในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ร้ อ งจึ ง อาศั ย อํ า นาจตาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒
วรรคสอง แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก ร้ อ งจั ด ส่ ง แบบรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น พร้ อ มหลั ก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๖๒๒๐
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ผู้ถูกร้องมิได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว
หลั ง จากนั้ น หั ว หน้ า พรรคผู้ ถู ก ร้ อ งได้ แ จ้ ง ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า จะขอส่ ง คื น
เงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งหมดแต่ก็มิได้ดําเนินการแต่อย่างใด ในชั้นพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยผู้ถูกร้องได้รับหนังสือให้ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๖ และได้รับหนังสือให้ยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกร้อง
ไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับสําเนาคําร้อง พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า กรณีจึงมี
เหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง เมื่อมีเหตุอันควรยุบพรรค ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรค
ผู้ถูกร้องจะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้ น ใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ ภ ายในกํ า หนดห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ รรคผู้ ถู ก ร้ อ งถู ก ยุ บ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือต้องยุบตามมาตรา ๙๔ ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่
พรรคการเมื อ งนั้น ต้ อ งยุ บไป” นั้น เป็ น บทบั ญ ญัติ ว่ าด้ ว ยผลของการฝ่ า ฝื น บทบั ญญั ติ ข องกฎหมาย
ซึ่งมิได้ให้อํานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อมีเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องต้องยุบไป
ด้วยเหตุที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง ซึ่งตามข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร
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ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง
ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ คน จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนบั แต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
ประเด็นที่สาม หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อ งที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือ
ปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้อง
ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี กํ า หนดเวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้
ยุ บ พรรคการเมื อ ง” ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ถู ก ร้ อ งจึ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของ
พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้เป็นไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใช้จ่ายเงินจะต้องกระทําโดย
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการของพรรคเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ใน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับ
พรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง”
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือเตือนให้ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรายงาน และผู้ถูกร้องแจ้งว่า
จะเร่งนําส่งรายงานดังกล่าวให้ทันเวลาตามที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาผู้ถูกร้อง
ก็ไม่ได้รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
และยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง และมาตรา ๘๒ กรณีจึงถือได้ว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องมีส่วนร่วม
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทํา
เกี่ยวกับการไม่รายงานดังกล่าว จึงมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
พรรคบํารุงเมือง ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ คน มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีคําสั่งให้ยุบพรรคบํารุงเมือง ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ และให้ ผู้ ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคผู้ ถู ก ร้ อ งตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง ฉบับลงวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ คน จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปี
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคผู้ถูกร้อง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

