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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๗

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

ประเด็นวินิจฉัย ตามคําร้องทั้งสองมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้
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
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
หรือไม่
ประเด็นที่สอง ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่
และหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึง
การกระทํ า ดั ง กล่ า วแล้ ว มิ ไ ด้ ยั บ ยั้ ง หรื อ แก้ ไ ขการกระทํ า ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม่
ความเห็น
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง ได้จดแจ้งการจัดตั้งให้พรรคบํารุงเมือง ผู้ถูกร้อง เป็นพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งพรรคการเมือง การดําเนินกิจการพรรคการเมือง
การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อให้การดําเนินกิจการพรรคการเมืองเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หัวหน้า
พรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้อง
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ตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ถึงเก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน
และวรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใด
ยังไม่ได้รายงานให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น ส่วนมาตรา ๘๒ บัญญัติให้
พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และส่วนที่ ๕
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้อ งจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
และให้นําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค วามปรากฏต่ อ นายทะเบี ย น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคําร้องของนายทะเบียน
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา ๙๓ และห้ามผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป ตามมาตรา ๙๗ ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนั้น มาตรา ๙๘ บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔
และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วม
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
ประเด็ นเบื้ อ งต้นที่ ต้อ งวินิ จฉั ยมี ว่า นายทะเบียนพรรคการเมื อ ง (ผู้ร้อ ง) ยื่ นคํ าร้อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่า ตามคําร้องทั้งสองผู้ร้อง โดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อผู้ร้อง
กรณีจึงชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
วรรคสอง
ประเด็นพิจารณาว่า มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามคําร้องรับฟังได้ว่า ผู้ร้องมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้พรรคผู้ถูกร้องรายงานการดําเนินกิจการพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดและแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาผู้ถูกร้องมิได้ดําเนินการแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือ
ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๗๑๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกร้องรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว
เมื่ อวั นที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาตามที่ผู้ ร้ อ งกํา หนด ผู้ ถูก ร้อ งมิ ได้ รายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่อย่างใด เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ เป็นมาตรการบังคับให้พรรคการเมือง
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วต้องจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปีที่ผ่านมาแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เมื่อผู้ถูกร้องมิได้ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มีเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็นพิจารณาว่า มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม่
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พรรคผู้ถูกร้องได้รับเงินสนับสนุนตามมาตรา ๘๑ จากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง โดยผู้ร้องเห็นชอบอนุมัติแผนการดําเนินงานของพรรคผู้ถูกร้องประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๗๖๖,๗๑๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) และได้
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เบิกจ่ายเงินให้ผู้ถูกร้อง จํานวน ๒ งวด เป็นเงิน ๕๘๘,๓๖๔ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อย
หกสิบสี่บาทถ้วน) ผู้ถูกร้องได้รับเงินเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
เล่ ม ที่ ๑ เลขที่ ๐๐๑ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ต่ อ มาสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ได้มีหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๓๙๒
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้พรรคผู้ถูกร้องจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อผู้ร้องภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ เมื่อครบกําหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกร้องมิได้จัดส่งรายงาน
การใช้จ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือ
ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๖๒๒๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดส่งแบบรายงาน
พร้อมเอกสารการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ผู้ร้องภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือฉบับดังกล่าววันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แต่เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามที่ผู้ร้องกําหนดผู้ถูกร้องมิได้รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองแต่อย่างใด
การกระทําของผู้ถูกร้องจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๘๒ มีเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า หากพรรคผู้ถูกร้องถูกยุบหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ต้องถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
มาตรา ๙๘ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ นั้น เป็นกรณีที่พรรคการเมืองต้องถูกยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น จึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ไป จะจดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม่ ห รื อ เป็ น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
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ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป บุคคลผู้อยู่ในบังคับมาตรานี้ต้องเป็นบุคคล
ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคในขณะที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๘๒ กล่าวคือ
ไม่จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือไม่จัดทํา
รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือ กตั้งภายในเดือ นมีน าคมของปีถั ดไป เมื่อ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว
หากพรรคการเมืองยังมิได้รายงานและนายทะเบียนสั่งให้รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้วก็ยัง
ไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ และมาตรา ๘๒ นี้ จึงได้แก่ บุคคลตาม
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง
ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน
มาตรา ๘๒ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําที่ฝ่าฝืนดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง
หรือแก้ไขการกระทําดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งนั้ น มี กํ า หนดเวลาห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๙๘ นั้น เห็นว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้มีส่วนร่วม
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําที่ฝ่าฝืนแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระทําอันเป็น
เหตุให้ต้องถูกเพิกถอนสิทธินั้นต้องเป็นบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคในขณะที่ฝ่าฝืน
การกระทําอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคตามมาตรา ๘๒ ดังนั้น บุคคลผู้อ ยู่ในบังคับมาตรานี้ได้แก่บุคคล
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ต้ อ งถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่าให้ยุบพรรคบํารุงเมือง ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ และให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้ง
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การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
และให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งนั้ น
มีกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

