สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๔/๒๕๔๙
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่ งยุบพรรคประชาชาติไทย

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยื่ น คํา ร้ อ ง ลงวัน ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ ขอให้ ศ าล
รัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคประชาชาติไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สรุ ปได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค
ประชาชาติไทยเป็ นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่ งพรรคประชาชาติไทยจะต้อง
ดําเนิ นการให้มีสมาชิกตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่ งมีที่อยูใ่ นแต่ละภาคตาม
บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่ ง
สาขา ภายในวันที่ ๑๒ มิ ถุนายน ๒๕๔๙ อันเป็ นวันครบกําหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่
นายทะเบี ยนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได้มี ห นัง สื อ แจ้ง ให้พ รรคประชาชาติ ไ ทยดํา เนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ นับ แต่ ว นั ที่
นายทะเบียนรั บจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทยจนครบกําหนดหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน ในวันที่ ๑๒
มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ แต่ พ รรคประชาชาติ ไ ทยไม่ ด ํา เนิ น การใด ๆ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็ นเหตุให้พรรคการเมืองย่อมเลิก
หรื อยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรค
หนึ่ง (๕)
พรรคประชาชาติ ไ ทยได้ยื่น คําชี้ แ จงแก้ขอ้ กล่ า วหาต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อวัน ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ยอมรั บว่า พรรคประชาชาติไทยไม่ได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้
ยุบพรรคประชาชาติไทย
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นกรณี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๒

๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณี มีเหตุที่จะสัง่ ยุบพรรคประชาชาติไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) เนื่ องจากไม่ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรา
๒๙ หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแล้วเห็ นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจด
แจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องดําเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่หา้ พันคนขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสมาชิ กซึ่ งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชี รายชื่ อภาคและจังหวัดที่ นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่ งสาขา ซึ่ งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย เมื่ อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ และได้แจ้งให้พรรคประชาชาติไทย
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๒๙ แล้ว ข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ อันเป็ นวันที่ครบกําหนดหนึ่งร้อยแปด
สิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดแจ้ง การจัด ตั้ง พรรคประชาชาติ ไ ทย พรรคประชาชาติ ไ ทย
ไม่ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ประกอบกับ พรรคประชาชาติ ไ ทยมี ห นัง สื อ ชี้ แจงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยอมรั บ ว่ า พรรค
ประชาชาติไทยไม่ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยบุ พรรคประชาชาติไทย กรณี จึงมีเหตุที่จะ
สั่งให้ยุบพรรคประชาชาติ ไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) ชอบที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะสั่ ง ให้ยุบ พรรคประชาชาติ ไ ทยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงสัง่ ให้ยบุ พรรคประชาชาติไทย
__________________________

หมายเหตุ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม ตอนที่ วันที่

