เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเด็นวินิจฉัย ตามคํารองมีประเด็นทีต่ องวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึง
การกระทํา ดัง กล าวแล ว มิ ไ ด ยับ ยั้ง หรื อแกไ ขการกระทํา ดัง กล าว จะตอ งถู กเพิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคผูถูกรอง เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๔๙ ตอมามีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งพรรคการเมือง
การดําเนินกิจการพรรคการเมืองการเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อใหการดําเนิน กิจการ
พรรคการเมืองเปนไปตามรัฐธรรมนูญและมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยมาตรา ๔๒

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วรรคหนึ่ง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป
ปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน และวรรคสอง บัญญัติวา เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว
หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงานใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น สวนมาตรา ๘๒
บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้
และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณี
ที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึน้ กับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา ๙๓ และหามผูซึ่ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ตามมาตรา ๙๗ สวนการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ของหัว หนาพรรคและกรรมการบริห ารพรรคนั้น มาตรา ๙๘ บัญ ญัติไววา ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุ
ตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวาหัว หนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเด็น เบื้ อ งต น ที่ ต องวิ นิ จ ฉัย มี ว า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อง ผู รอ ง ยื่น คํ า ร องขอให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือไม
แตกอนที่จะวินิจฉัยประเด็น เบื้องตนนี้ มีขอที่ตองวินิจฉัยกอนวา การยื่น คํารองของผูรอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา ในระหวางที่คํารองนี้อยูระหวาง
การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยขอ ๑ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ ขอ ๔
ศาลทั้ ง หลายคงมี อํ า นาจดํ า เนิ น การพิ จ ารณาและพิ พ ากษาอรรถคดี ต ามบทกฎหมายและประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ และขอ ๕ องคกรอิสระ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป ตอมามีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป ขอ ๒
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตอเนื่องตอไป
โดยมิไดสะดุดลงจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุม หรือดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
และการดําเนิน การเพื่อการจัดตั้ง หรือจดทะเบียนพรรคการเมืองใหร ะงับ ไวเปน การชั่ว คราว รวมทั้ง
ใหร ะงับ การจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แกพ รรคการเมือ งของกองทุน เพื่ อการพั ฒ นาพรรคการเมื องไวเป น
การชั่วคราวดวย ในกรณีมีขอสงสัยใหหารือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอ ๔ ใหบรรดาคํารอง สํานวน
อรรถคดี หรือการใดที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓
ที่อยูระหวางดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือศาลกอนวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองและศาลยังคงมีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยตอไป สําหรับคํารองนี้เปนการใดที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่อยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองกอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามนัยของประกาศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ขอ ๔ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยตอไปได ตอมาเมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ โดยมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
หรือคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาประกาศหรือสั่งใหมี
ผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหประกาศหรือคําสั่ง
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้น ไมวาจะกระทํากอนหรือหลังวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญและเปนที่สุด และ
ใหประกาศหรือคําสั่งดังกลาวที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แลวแตกรณี แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
จึงเห็นไดวาคํารองนี้อยูระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง
ก อ นวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
จึงมีอํานาจดําเนินการตอไปไดโดยชอบดวยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และวรรคสอง บัญญัติใหการพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงตอวรรคหนึ่งหรือรัฐธรรมนูญนี้ กรณีตามคํารองนี้ความปรากฏตอผูรอง
วัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ผู รองโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่น คํารองต อ
ศาลรัฐธรรมนูญวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงเปนการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง จึงชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
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ประเด็ น ที่ ต องพิ จารณาต อไปมีว า มี เหตุ ยุบ พรรคผู ถู กร อ ง ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒
วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ข อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟ ง ได ว า พรรคผู ถู ก ร อ งได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ตามมาตรา ๘๑ จากกองทุ น
เพื่อการพัฒ นาพรรคการเมือง ผูรองเห็น ชอบอนุมัติแ ผนการดําเนิน งานของพรรคผูถูกรองประจํา ป
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙ โครงการ เปนเงิน ๗๒๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ไดโ อนเงิน ให แ กพ รรคผูถู กร อ ง ๔ งวด งวดที่ ๑ เมื่ อวั น ที่
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๔๔๓,๘๑๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยสิบบาทถวน) งวดที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙๔,๗๓๐ บาท (เกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)
งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙๔,๗๓๐ บาท (เกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)
และงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๙๔,๗๓๐ บาท (เกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)
และพรรคผูถูกรองไดรับเงินแลวปรากฏตามสําเนาใบเสร็จรับเงินพรรคดํารงไทย เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เลขที่ ๐๓/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ
ตอมาพรรคผูถูกรองมีหนังสือที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ รายงานเงิน
คงเหลือที่ไดรับจัดสรรตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๖ พรอมทั้งโอนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน
๒,๕๒๘.๑๖ บาท (สองพันหารอยยี่สิบแปดบาทสิบหกสตางค)
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๕๐๖ ลงวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แจงใหพรรคการเมืองทีไ่ ดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูถูกรองมีหนังสือที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (ที่ถูกตองคือ พ.ศ. ๒๕๕๗)
สงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจสอบแลวพบวาพรรคผูถูกรองจัดสงเพียงแบบรายงานการใชจายเงินแตมิไดสงเอกสาร
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หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูรองจึงมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.)
๐๔๐๒/๕๙๙๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ แจงใหหัวหนาพรรคผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการใชจ ายเงิน สนับ สนุน ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน ๓๐ วัน นับ แตวัน ไดรับ หนัง สื อ
พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผูรองกําหนด
ผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงโดยไมมีเหตุอันสมควร
ประเด็นที่ผูถูกรองโตแยงวาไดรายงานเงินเหลือจายและสงคืนพรอมดอกเบี้ยและสงแบบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พรอมงบดุลใหผูรอง แตคาใชจายนั้น
ตองไดรับการรับ รองจากที่ประชุมใหญซึ่งจะมีการประชุมวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ในระหวางนี้
เกิดวิกฤติทางการเมืองและปรากฏวากลุม กปปส. เขายึดศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของผูรอง เมื่อมีป ระกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุน ายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอ ๒ ประกาศใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใชบังคับตอไป และในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูถูกรองจึงสงเอกสารประกอบการใชจายเงิน
ตามหนังสือที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ พรอมสงเอกสารประกอบ
งบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗
พรอมทั้ ง อางส ง สําเนาใบตอบรับ ไปรษณีย ดว นพิเ ศษ (EMS) และสําเนาใบเสร็จรับ เงิน คาไปรษณี ย
ในการจัดสงเอกสารประกอบการใชจายเงินของพรรคผูถูกรองไปยังที่ทําการของผูรอง รวม ๔ ฉบับ
ซึ่งในประเด็นนี้ผูรอ งตรวจสอบแลวเปนการสงเอกสารประกอบการใชจายเงินตามมาตรา ๔๗ สวนเอกสาร
ประกอบหลักฐานการใชจายเงินตามมาตรา ๘๒ นั้น มิไดกําหนดใหที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
ตองรับรองการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแตอยางใด และที่ทําการ
ของผูรองเปดทําการตามปกติ มิไดถูกปดลอมหรือเกิดเหตุการณวุนวายตามที่ผูถูกรองกลาวอางจนถึงขนาด
ที่ผูถูกรองไมอาจติดตอประสานผูรองไดไมวาจะทางไปรษณียหรือทางโทรสาร ซึ่งพรรคการเมืองตาง ๆ
ยังสามารถสงเอกสารไดตามปกติ ผูรองไดอางสงสําเนาเอกสารการลงรับหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งระหวางวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
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เห็นวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้
และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไปและใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม และมาตรา ๘๗
วรรคสอง บัญญัติใหการรายงานการใชจายเงินและการลงรายละเอียดของรายการคาใชจาย ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดซึ่งไดประกาศไวในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๘ ที่กําหนดใหพรรคการเมืองใชจายเงิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําป และแผนการใชจายเงินประจําป
ที่ไดรับอนุมัติและตองมีหลักฐานการเบิกจายเงินทุกรายการ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และขอ ๕๔
วรรคหนึ่ง กําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการการจัดสรรเงินสนับสนุนและการเบิกจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่จะตอง
จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริ ง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
พรอมสําเนาหลักฐานการจายเงินที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่หัวหนา
พรรคการเมืองมอบหมายเปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
จึงเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวเปนมาตรการการควบคุมการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
เพื่อใหมีการใชจายเงินใหถูกตองตามความเปนจริงและพรรคการเมืองมีหนาที่โดยตรงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรอมสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา
พรรคผูถูกรองมิไ ดจัด สงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินใหถูกตองตามความเปนจริงโดยไมมี
เหตุอันสมควร การกระทําของผูถูกรองจึงเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๘๒ มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
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หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเด็นที่ตอ งพิจารณาตอไปมีวา หากพรรคผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลว เห็น วา กรณีที่พรรคการเมื องตองถู กยุบ เพราะเหตุ อัน เนื่องมาจากการฝาฝ น
มาตรา ๘๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บทบัญญัติดังกลาวมิไดใหอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ไป จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือ เปน กรรมการบริห าร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป การที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗ คน และฉบับลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ คน จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนด
หาปนับแตวนั ที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไปนั้นไมเห็นพองดวย เนื่องจากขณะมีการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรค
ตามมาตรา ๘๒ นั้นอยูภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารพรรคดํารงไทย ฉบับ ลงวัน ที่
๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๖ และตอมา นายโชติพัฒ น สกุลดีเชิด ชู ลาออกจากสมาชิกพรรคดํารงไทย
ตามหนังสือลาออกลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนเหตุใหนายโชติพัฒน สกุลดีเชิดชู หัวหนาพรรคดํารงไทย
และคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรค (ฉบับที่ ๓)
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๒ (๓) และ (๖) ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารพรรคดํารงไทย ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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คณะกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
จึงเปนผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคที่อยูในบังคับของมาตรา ๙๗
สว นกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบ พรรคการเมืองใดเพราะเหตุ อันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๘๒ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําที่ฝาฝนดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมื อง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหา ปนับ แตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบ พรรคการเมือ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ ซึ่งหัวหนา
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่อยูในบังคับมาตรานีไ้ ดแก หัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคดํารงไทย ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา ใหยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ วาด ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่ ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
อีกไมไ ดภายในกําหนดหาปนับ แตวัน ที่พรรคการเมืองนั้น ตองยุบ ไปและใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคดํารงไทย ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

