สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่ งยุบพรรครักษ์ ถิ่นไทย

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครั กษ์ถิ่นไทยเป็ นพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ต่อมาพรรครักษ์ถิ่นไทยได้มีหนังสื อลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยบุ พรรครักษ์ถ่ินไทยจึงขอยุบพรรครักษ์ถ่ินไทย ซึ่ งพรรค
ได้มีหนังสื อแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองเพิ่มเติ มว่า ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารพรรคมีมติเ ป็ น
เอกฉันท์ให้ยบุ เลิกพรรครักษ์ถ่ินไทยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ และคณะกรรมการประชามนตรี
ได้พน้ จากตําแหน่ งไปทั้งคณะตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๖๒ (๓) จึงไม่มีคณะกรรมการประชามนตรี ใน
ระหว่ า งการประชุ ม ยุ บ เลิ ก พรรครั ก ษ์ถ่ิ น ไทย นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเห็ น ว่ า มี เ หตุ ใ ห้ ยุ บ พรรค
รักษ์ถ่ินไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๑) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งยุบพรรครักษ์ถ่ินไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พรรครักษ์ถิ่นไทยยื่นคําชี้ แจงสรุ ปได้ว่า พรรครักษ์ถิ่นไทยได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองขอยุบเลิกพรรคการเมือง ตามข้อบังคับพรรครักษ์ถิ่นไทย ข้อ ๑๑๒ เนื่ องจากที่ประชุมใหญ่และ
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารพรรคมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยุบเลิกพรรค แต่ไม่มีการประชุ มคณะกรรมการ
ประชามนตรี ข องพรรค เพราะในขณะดํา เนิ น การยุบ พรรคไม่ มี ค ณะกรรมการประชามนตรี ซึ่ ง การ
ดํา เนิ น การขอยุบ เลิ ก พรรคเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องสมาชิ ก พรรคและคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
เนื่ องจากต้องการหยุดการดําเนินกิจกรรมของพรรคตามกฎหมาย จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งยุบพรรค
รักษ์ถ่ินไทยตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองร้องขอ
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นกรณี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณี มีเหตุจะสัง่ ยุบพรรครักษ์ถิ่นไทยตามคําร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรื อไม่

๒

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริ งฟั งได้ว่า พรรครักษ์ถิ่นไทยมีหนังสื อ
แจ้งขอยุบพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยมีรายงานการประชุ มประกอบการพิจารณาว่า พรรค
รักษ์ถิ่นไทยได้ดาํ เนิ นการจัดการประชุมเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อบังคับพรรค ข้อ ๑๑๒
แล้ว กล่าวคือ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารพรรคและการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยที่ประชุม
ทั้งสองมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยบุ พรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๑๑๒ (๑) และ (๓) แม้จะไม่มีการประชุม
ของคณะกรรมการประชามนตรี เกี่ ยวกับการยุบพรรครั กษ์ถิ่นไทย ตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๑๑๒ (๒)
เพราะไม่มีคณะกรรมการประชามนตรี ในระหว่างดํา เนิ นการยุบพรรค แต่ เ นื่ องจากที่ ประชุ มใหญ่ อนั
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หารพรรคและสมาชิ กพรรคเป็ นผูเ้ ลือกตั้งคณะกรรมการประชามนตรี ซึ่ ง
เมื่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญและคณะกรรมการบริ หารพรรคได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ยบุ พรรครักษ์ถิ่นไทยแล้ว
จึงถือเป็ นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ หารพรรคและสมาชิกพรรคในการยุบเลิกพรรครักษ์ถิ่นไทย ซึ่ ง
นายทะเบียนพรรคการเมืองมิได้โต้แย้งหรื อคัดค้านการขอยุบเลิกพรรคและพรรครักษ์ถิ่นไทยได้ยนื่ คําชี้แจง
ต่อศาลรัฐธรรมนู ญขอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญมีคาํ สั่งยุบพรรครักษ์ถิ่นไทยตามคําร้องของนายทะเบียนพรรค
การเมืองโดยมีเหตุผลว่า การขอยุบเลิกพรรคเป็ นเจตนารมณ์ของสมาชิ กพรรคและคณะกรรมการบริ หาร
พรรคต้องการหยุดการดําเนิ นกิจกรรมของพรรคตามกฎหมาย การดําเนิ นการเพื่อเลิกพรรคการเมืองของ
พรรครักษ์ถิ่นไทยจึ ง เป็ นกรณี ที่ คณะบุคคลซึ่ งรวมกัน จัด ตั้ง พรรคการเมื อ งแสดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะไม่
ดํา เนิ น กิ จ การในทางการเมื อ งในนามของพรรคการเมืองนั้นแล้ว กรณี จึงมีเหตุให้ยบุ พรรครักษ์ถิ่นไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๑)
ชอบที่ศาลรัฐธรรมนู ญจะสั่งยุบพรรครักษ์ถิ่นไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงสัง่ ให้ยบุ พรรครักษ์ถิ่นไทย
__________________________

หมายเหตุ
๒๕๔๙

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๘ ก วันที่ ๒๘ มิถุนายน

