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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคกาวหนาใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง โดยจัดทํารายงานการใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ ไมเปนไปตามความ
เปนจริง จึงเปนการดําเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
๑. ขอเท็จจริงตามคํารอง และเอกสารประกอบ สรุปไดวา
๑.๑ พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแก
สาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท
และประจํ าป ๒๕๔๖ เป นเงิ นจํ านวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ไดแบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน
และพรรคต องรายงานการส งเงิ นพร อมทั้ งเอกสารการส งเงิ นหรื อโอนเงิ นหรื อการรั บเงิ นของสาขา
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(กรณีรับเงินโดยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินหรือใบสําคัญจายตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตร
ประจํ าตัวประชาชนของผูรั บเงิ น) ให นายทะเบี ยนพรรคการเมื องทราบภายในสิ บห าวันนับแตวั นที่
พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีและลงบัญชี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ดวย
โดยในป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เป นเงิ น ๑๙,๘๐๐ บาท ส วนเงิ นที่ เหลื อ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคได ส งคื นกองทุ นเพื่ อการพั ฒนา
พรรคการเมืองแลว
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิ ถุ นายน) โอนเงิ นให พรรคก าวหน าสํ าหรั บสาขาที่ พรรคก าวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงิ นใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พร อมคื นเงินของสาขาพรรคลํ าดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจาก
กรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุ ลาคม - ธั นวาคม) โอนเงิ นให พรรคก าวหน าสํ าหรั บสาขาที่ พรรคก าวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน
๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๒ พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมาตรา ๖๒ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๑.๓ ป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิ ถุ นายน) โอนเงิ นให พรรคก าวหน าสํ าหรั บสาขาที่ พรรคก าวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงิ นใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุ ลาคม - ธั นวาคม) โอนเงิ นให พรรคก าวหน าสํ าหรั บสาขาที่ พรรคก าวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงิน
สนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดาํ เนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน
๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๔ พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมาตรา ๖๒ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและ
ค าสาธารณู ปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ให แก สาขาพรรคที่ ได รั บเงิ นจากกองทุ นเพื่ อการพั ฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
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๑.๕ สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการรายงาน
การสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ แลว พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับ
การสนับสนุน จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา
ไดรับเงินสนับสนุนตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อ
เปนผูรับเงินตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแตป ๒๕๔๕ –
๒๕๔๖ และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว
จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ซึ่งไดขอเท็จจริงวา
๑.๕.๑ จังหวัดนครราชสีมา สาขาลําดับที่ ๒ โดยนายเทียน ฉิมงาม เหรัญญิก
สาขา และมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ทุกงวด รวม ๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปน
สมาชิกในครั้งแรกเขา
๑.๕.๒ จังหวัดสงขลา สาขาลําดับที่ ๓ โดยนายฐิติพันธุ มัทวพันธุ ประธานสาขา
และมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวด
รวม ๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินเปนของตนจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อผูรับเงินเปนแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง”
๑.๕.๓ จังหวัดขอนแกน สาขาลําดับที่ ๔ โดยนายอวย ดาจักร ประธานสาขา
และมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวด
รวม ๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตั้งแตจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๔ เมื่อประมาณป ๒๕๔๓ ตนเคยไดรับ
จดหมายจากพรรคก าวหน าให ไปรั บเงิ นเพี ยงครั้ งเดี ยว แต ตนไม ได ไปรั บ แต ลายมื อ ชื่ อ ที่ ปรากฏ
ในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวดยอมรับวาเปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตไดลงลายมือชื่อไวเมื่อใด
จําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว”
สาขาลํ าดั บที่ ๑๔ โดยนางบั วขาว หอมสมบั ติ เหรั ญญิ กสาขาและมี ชื่ อปรากฏ
เปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา ป ๒๕๔๕ จํานวน
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๓ งวด และป ๒๕๔๖ จํ า นวน ๔ งวด รวม ๗ ฉบั บ ได ให ถ อ ยคํ า ว า “ตนได เ คยรั บเงิ นจาก
พรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขา
ไดรับเงินจากพรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปนการรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินแตอยางใด”
๑.๕.๔ จังหวัดเลย สาขาลําดับที่ ๑๑ โดยนายณัฐพงษ ศรีประเสริฐ เหรัญญิกสาขา
และมี ชื่ อปรากฏเป นผู ลงนามรั บเงิ นในใบรั บเงิ นค าสาธารณู ปโภคของสาขาทุ กงวด รวม ๘ ฉบั บ
ไดใหถอยคําวา “ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
และยืนยันวาลายมือที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน”
๑.๕.๕ จังหวัดตาก สาขาลําดับที่ ๑๗ โดยนายอุทิศ ชํานิบรรณาการ ประธาน
สาขา และมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวด รวม ๘ ฉบับ
ได ให ถ อยคํ าว า “ตนไม เคยได รั บเงิ นจากพรรคก าวหน าและตนเชื่ อว าลายมื อชื่ อในใบสํ าคั ญคู จ าย
คาสาธารณูปโภคเปนแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือชื่อไวในแบบฟอรมเปลาซึง่ ไดเซ็น
ไวที่ที่ทําการพรรคเมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และหลังจากนั้นก็ไมเคยไดรับเงิน
แตอยางใด ตนเชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและตนเองยืนยันวาในหวงระยะเวลา
ในป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ได รั กษาตั วอยูที่ จั งหวัดเชี ยงใหม และไมได รั บการติ ดต อจากหั วหนาพรรค
แตอยางใด”
๑.๕.๖ จังหวัดอุดรธานี สาขาลําดับที่ ๒๔ โดยนายบุญตา ทอนเสนา ประธาน
สาขา และมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวด รวม ๘ ฉบับ
ไดใหถอยคําวา “ยืนยันวาเปนลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและขอยืนยัน
วาไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด”
๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน วาเหตุใดผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงินจึงใหถอยคําวา
“ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และ
ไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงินแตอยางใด”
๑.๗ พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรอง
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จากพรรคไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการภายใน
ของพรรคกาวหนาประกอบกั บคณะกรรมการสาขาพรรคต าง ๆ ผูรับผิ ดชอบบางคนอาจจะจําไมได
หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขา
มากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”
๑.๘ ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญ
รับเงินที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา
(ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน
เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขา
โดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใช
หลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
๑.๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามีหนังสือตอบนายทะเบียน
พรรคการเมือง สรุปวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ตามหนังสือนําสงเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๖”
๑.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนาอาง
วา ไดนําสงเอกสารตามหนังสือ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว แตไม
ปรากฏวา มีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานัก
กิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุน แตอยางใด
๑.๑๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา
(๑) พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนา
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ไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตกลับรายงานวา ไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่
ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได
และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และเปนเหตุใหยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ซึ่งในกรณีน้ี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน
เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาแจงความอันเปนเท็จและจัดทําและใชเอกสารปลอมอันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา
๒. ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยพรอมทั้งสง
สําเนาคํารองใหพรรคกาวหนา เพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ แตพรรคกาวหนาไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตอง
พิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคกาวหนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) เนื่ องจากไม ดํ าเนิ นการให เป นไปตาม
มาตรา ๖๒ ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไป
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบ
ปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
มาตรา ๖๕ บัญญัตวิ า “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
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เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ยวกับเงินสนับสนุน
ในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินในเรื่องดังกลาวได ซึ่งตอมาไดมีประกาศของ
คณะกรรมการกองทุ นเพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื อง เรื่ อง วิ ธี การเบิ กจ ายเงิ นค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ กําหนดวา “เมื่อพรรคการเมือง
ไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคการเมืองตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง เรื่ อง หลั กเกณฑ และวิ ธี การสนั บสนุ นค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมืองสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวรรคสอง กําหนดวา
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงินใหแกสาขา
พรรคการเมืองใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงิน ใหแกสาขา
พรรคการเมือง”
ข อ เท็ จ จริ ง ได ค วามว า ผู ถู ก ร อ งได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากร ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ
สาธารณู ปโภคและด านอื่ น ๆ ในป ๒๕๔๕ จํ านวน ๔ งวด รวมเป นเงิ น ๙๙,๐๐๐ บาท และ
ป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท แลว ตองสงเงินใหสาขาพรรคภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงิน
หรื อ การรั บ เงิ น ของสาขาให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ พ รรค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง และพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงิน
ทุกงวดแลว ผูรองไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ พบวา สาขาของพรรคหลายสาขามิไดรับเงินสนับสนุนหรือไดรับบางงวด
หรือมีลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน เปนตน เมื่อผูถูกรองมิไดสงเงินใหสาขาพรรคจริง
หรือไดสงแตเพียงบางงวด และปรากฏวา มีการลงชื่อในใบสําคัญรับเงินแตยังมิไดรับเงินจริง จึงถือ
ไดวาผูถูกรองมิไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ขอที่วา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖
ถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม นั้น พิจารณาแลว ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ วา ไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ในรอบปทั้งสอง ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตอง
ตามความเป นจริ งแล ว แต จากการตรวจสอบของผู ร อง พบว า สาขาพรรคหลายสาขาไม เคยได รั บ
เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และไม เ คย
ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับจายเงินแตอยางใด และผูรองไดตรวจพบวา ใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนา
นํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น
มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงิน
มีลักษณะเหมือนกัน และวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา
ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวา ไดรับเงินสด –
เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการ
ในบัญชี และเมื่อผูรองมีหนังสือขอใหพรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แตพรรคกาวหนา
ไมสามารถสงเอกสารดังกลาวใหตรวจสอบไดที่ผูถูกรองชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา หลักฐาน
ลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาว เปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาว ทดรองจากพรรคไปใชกอนโดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงิน
คาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้น การปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตาม
กระบวนการบริหารจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนา ประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ
ผูรับผิดชอบบางคนอาจจะจําไมไดหรือลืมหรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว เปนคํากลาวอาง
ของผูถูกรองแตเพียงฝายเดียวไมมีพยานอื่นสนับสนุนจึงเลื่อนลอยไมมีน้ําหนักใหรับฟงได หากผูถูกรอง
ใชจายเงินไปอยางใดก็ควรที่จะรายงานไปตามความเปนจริงวาสงใหแกสาขาพรรคใดบาง และสาขาพรรคใด
ที่ ไม ได ส งให มิ ใช รายงานว าจ ายเงิ นให สาขาพรรคเรี ยบร อยถู กต อง และสมาชิ กพรรคที่ ให ถ อ ยคํ า
ตอเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชื่อไดวา ไดใหถอยคําตามความเปนจริง เพราะการ
สงเงินดังกลาวมีเพียงปละ ๔ งวด ไมนาเชื่อวาจะเกิดจากการหลงลืมหรือจําสับสนแตอยางใด ขอเท็จจริง
ฟงไดวา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖
ไมถูกตองตามความเปนจริง จึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อีกกรณีหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล
สระฏั น นายศั กดิ์ เตชาชาญ นายสุ จิ ต บุ ญบงการ นายสุ ธี สุ ทธิ สมบู รณ พลตํ ารวจเอก สุ วรรณ
สุวรรณเวโช นายสุ วิทย ธี รพงษ นางเสาวนี ย อัศวโรจน และนายอุ ระ หวั งอ อมกลาง วินิ จฉั ยว า
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคกาวหนาไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยวา การให
ยุบพรรคการเมืองเพราะมีการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตอง เปนการกําหนด
สภาพบั งคับเกิ นกวาเหตุ ทํ าให เกิ ดความเสี ยหายแก กรรมการบริ หารพรรคและสมาชิ กพรรคที่ มิ ได มี
สวนเกี่ยวของกับใชจายเงินรายการที่มีปญหา กรณีจึงเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗
วาดวยเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดําเนินการตามเจตนารมณทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
ไมพึงบังคับใหตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ใหยกคํารอง
โดยเหตุดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุจิต บุญบงการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคกาวหนา สรุปขอเท็จจริงจากคํารองและเอกสารประกอบไดดังนี้
๑. พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และ
ประจํ า ป ๒๕๔๖ เป น เงิ น จํ า นวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ไดแบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน
และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา
(กรณีรับเงินโดยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินหรือใบสําคัญจายตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับเงิน) ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ
และต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๗ และลงบั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๘ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
โดยในป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๑ สาขา เปน เงิ น
๑๙,๘๐๐ บาท ในสวนเงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
แลว
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งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๑ สาขา เปน เงิ น
๑๙,๘๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมคืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจาก
กรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาพรรคกาวหนา ที่แจง
ขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ว าไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๓. ตอมาในป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๐ สาขา เปน เงิ น
๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
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ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๐ สาขา เปน เงิ น
๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาพรรคกาวหนา ที่แจง
ขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงาน การสง
เงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ว าไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๔. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๕. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสง
เงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕ และ
ป ๒๕๔๖ แลว พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน
จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา ไดรับเงินสนับสนุน
ตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงิน
ตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน
๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ซึ่งไดขอเท็จจริงสรุปไดวา
๑. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปนสมาชิกในครั้งแรก
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๒. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินเปนของตนจริง
เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อเปนผูรับเงินแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง
๓. เคยได รั บ จดหมายจากพรรคก า วหน า ให ไ ปรั บ เงิ น เพี ย งครั้ ง เดี ย ว แต ต นไม ไ ด ไ ปรั บ
แตลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวดยอมรับวาเปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตไดลง
ลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว
๔. ไดเคยรับเงินจากพรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕
หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจากพรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปนการ
รับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ยืนยันวาลายมือที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
๖. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและตนเชื่อวาลายมือชื่อในใบสําคัญคูจายคาสาธารณูปโภค
เปนแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือชื่อไวในแบบฟอรมเปลาซึ่งไดเซ็นไวที่ที่ทําการ
พรรคเมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และหลังจากนั้นก็ไมเคยไดรับเงินแตอยางใด
ตนเชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและตนเองยืนยันวาในหวงระยะเวลาในป
๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ไดรักษาตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับการติดตอจากหัวหนาพรรคแตอยางใด
๗. ยืนยันวาเปนลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและขอยืนยันวา
ไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองเพื่อใหพรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน วาเหตุใดผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงิน
จึงใหถอยคําวา “ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และ
ป ๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงินแตอยางใด”
พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อผูที่
ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรอง
จากพรรคไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ภายในของพรรคกาวหนาประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทานอาจจะ
จําไมได หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแก
บางสาขามากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก”
แตผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญ ชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญ
รับเงินที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา
(ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน
เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา ก็ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของ
สาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา
โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อใหพรรคกาวหนา
สงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาป ๒๕๔๕ และ
ป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามีหนังสือตอบนายทะเบียนพรรคการเมือง
สรุปวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ตามหนังสือนําสงเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๖” แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนา
อางวาไดนําสงเอกสารตามหนังสือ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว
แตไมปรากฏวามีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
สํานักกิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุน แตอยางใด
นายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาแลวเห็นวา พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุน แตกลับ
รายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคไมอาจชี้แจง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

หรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงิน
ไม เ ป น ไปตามความเป น จริ ง ซึ่ ง เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๒ และเป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) จึงเสนอ
คํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ในขณะเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน
เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาฐานแจงความอันเปนเท็จ และจัดทําและใชเอกสารปลอม อันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ มี ม ติ รั บ คํ า ร อ งของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๑๒ และรั บ ไว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ต อ ไป รวมทั้ ง แจ ง นายทะเบี ย น
พรรคการเมื อ งทราบ และส ง สํ า เนาคํ า ร อ งไปที่ สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรคก า วหน า ผู ถู ก ร อ งทราบ
เพื่อยื่นคํารองแกขอกลาวหาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับหรือถือวาไดรับหนังสือแลว
ปรากฏวา พรรคกาวหนาไมสงคําชี้แจงแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองใหศาล
รัฐธรรมนูญทราบและแมวาศาลรัฐธรรมนูญจะไดมีมติ เมื่อ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหป ด
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เพื่อให
พรรคกาวหนาชี้แจงแกขอกลาวหาภายใน ๑๕ วันอีกครั้งหนึ่ง แตพรรคกาวหนาก็มิไดสงคําชี้แจง
แกขอกลาวหาแตอยางใด เมื่อครบกําหนดตองชี้แจงในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗
พิจารณาแลว เมื่อพรรคกาวหนามิไดชี้แจงแกขอกลาวหาตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ยอมถือไดวา คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหลักฐานที่หนักแนนจนพรรคกาวหนาไมมีหลักฐาน
เพิ่มเติมมาชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใชจายเงินสนับสนุนประจําป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖
ที่พรรคกาวหนาไดรับไปจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมถูกตองตามความเปนจริง อันเปน
การไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นวากรณีมีเหตุที่จะยุบพรรคกาวหนาไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยใหสั่งยุบพรรคกาวหนาตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบี ยนพรรคการเมื องยื่ นคํ าร องลงวั นที่ ๑ มิ ถุ นายน ๒๕๔๗ ต อศาลรั ฐธรรมนู ญว า
พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และประจําป ๒๕๔๖
เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบงการโอนเงินออกเปน
๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอน
เงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขา
พรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และตองรายงานการสงเงินพรอมทั้ง
เอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีและลงบัญชีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
ป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม
๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ในสวนเงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมคืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน
๑,๘๐๐ บาท เนื่องจากกรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ วา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตอง
ตามความเปนจริง”
ป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรค
ดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ วา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตอง
ตามความเปนจริง”
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบแลวไดความวามีการดําเนินการไมถูกตอง
จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ตามลําดับดังนี้
๑. สาขาพรรคลําดับที่ ๒ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินแตอยางใด
๒. สาขาพรรคลําดับที่ ๓ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินเปนของจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อเปนผูรับเงินแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง
๓. สาขาพรรคลํ าดั บที่ ๔ เคยได รั บจดหมายจากพรรคก าวหน าให ไปรั บเงิ นเพี ยงครั้ งเดี ยว
ลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวดยอมรับวาเปนลายมือชื่อจริง แตไมเคยไดรับเงินแมแต
ครั้งเดียว
๔. สาขาพรรคลํ าดั บที่ ๑๑ เคยรั บเงิ นจากพรรคก าวหน าเพี ยงครั้ งเดี ยวโดยวิ ธี ส งเข าบั ญชี
เมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาพรรคไดรับเงินจากพรรคอีก และไมเคยลงลายมือชื่อ
รับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕. สาขาพรรคลําดับที่ ๑๔ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินแตอยางใด
๖. สาขาพรรคลําดับที่ ๑๗ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและลายมือชื่อในใบสําคัญคูจาย
คาสาธารณูปโภคเปนแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไวในแบบฟอรมเปลา เมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓
๗. สาขาพรรคลําดับที่ ๒๔ ไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวาหลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงิน
ไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรองจากพรรคไปใชกอน
โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น
ลาชา ฉะนั้น การปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทานอาจจะจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน
แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขามากกวางบประมาณที่จะ
ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวาพรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณี
ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหการสนับสนุนแตกลับรายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรค
ไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได ทั้งรายงานการใชจายเงินที่ไม
เป น ไปตามความเป น จริ ง ซึ่ ง เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เป นเหตุใหต องถูกยุ บพรรคตามพระราชบั ญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พรรคกาวหนาไมชี้แจงแกขอกลาวหา
ความละเอียดปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
“มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไม ดํ าเนิ นการให เป นไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรื อ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณี ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าสั่งให ยุ บพรรคการเมื องใดแล วให นายทะเบี ยนประกาศคํ าสั่ ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิ เคราะห แล ว ข อเท็ จจริ งรั บฟ งได ตามคํ าร องของนายทะเบี ยนพรรคการเมื องผู ร อง และ
พรรคกาวหนาไมไดชี้แจงกลาวแกใหฟงไดเปนประการอื่น จึงฟงวาพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงิน
ที่ ได รั บการสนั บสนุ นจากกองทุ นเพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื องประจํ าป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖
ไม เป นไปตามความเป นจริ ง อั นเป นการไม ปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุ บพรรคก าวหน า เนื่ องจากไม ดํ าเนิ นการให เป นไปตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ซึ่งเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดดังนี้
พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และประจําป ๒๕๔๖
เป น เงิ น ๗๙,๒๐๐ บาท โดยในป ๒๕๔๕ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได โ อนเงิ น ให
พรรคกาวหนารวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท และในป ๒๕๔๖ ไดโอนเงินใหพรรคกาวหนารวม
๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ตอมาพรรคกาวหนาไดรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ในป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ใหแกสาขาพรรคเรียบรอยถูกตองตามความจริง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบแลว
พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุนและรายงานการใชจายเงิน
ไมเปนไปตามความจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
ศาลรัฐธรรมนูญสงสําเนาคํารองใหพรรคกาวหนาเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคกาวหนาทราบแลวไมยื่นคําชี้แจงภายในระยะเวลาที่กําหนด
พิเคราะหแลว เห็นวา ไดมีการสงสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองใหพรรคกาวหนา
ทราบโดยชอบแลว เมื่อพรรคกาวหนามิไดโตแยงคัดคานขอกลาวหาตามคํารองแตอยางใด ขอเท็จจริง
จึงรับฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา พรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบถวนตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหการสนับสนุน แตกลับรายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว จึงเปน
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ราชกิจจานุเบกษา
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การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ตามที่ผูรองกลาวหา อันเปนเหตุใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคกาวหนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนา แจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง เนื่องจากพรรคกาวหนาใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โดยจัดทํารายงานการใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ ไมเปนไปตามความเปนจริง จึงเปน
การดําเนินการที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ได
ขอเท็จจริงตามคํารอง และเอกสารประกอบ ไดความวา
พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และประจําป
๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบงการโอนเงิน
ออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับ
โอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขา
พรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้ง
เอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชี และลงบัญชี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ดวย
(๑) ในป ๒๕๔๕ สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได โอนเงิ นค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๖
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ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท สวนเงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท
พรรคไดสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมคืนเงินของสาขาพรรค
ลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจากกรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลวจํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ตามมาตรา ๖๒ วา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตอง
ตามความเปนจริง”
(๒) ในป ๒๕๔๖ สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได โอนเงิ นค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
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งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดดําเนินการสงเงิน
ใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ตามมาตรา ๖๒ วา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตอง
ตามความเปนจริง”
สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการรายงานการส งเงิ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ แลว
พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน จึงไดเสนอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดที่ มีสาขา
ของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา ไดรับเงินสนับสนุน
ตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงิน
ตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแตป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน
๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ซึ่งไดขอเท็จจริงวา
จากการตรวจสอบผูลงนามในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาดังตอไปนี้
๑. สาขาที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏจากถอยคําของนายเทียน ฉิมงาม เหรัญญิกสาขา
๒. สาขาที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏจากถอยคําของนายฐิติพันธุ มัทวพันธุ ประธานสาขา
๓. สาขาที่ ๔ จังหวัดขอนแกน ปรากฏจากถอยคําของนายอวย ดาจักร ประธานสาขา สาขาที่ ๑๔
จังหวัดขอนแกน ปรากฏจากถอยคําของนางบัวขาว หอมสมบัติ เหรัญญิกสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

๔. สาขาที่ ๑๑ จังหวัดเลย ปรากฏจากถอยคําของนายณัฐพงษ ศรีประเสริฐ เหรัญญิกสาขา
๕. สาขาที่ ๑๗ จังหวัดตาก ปรากฏจากถอยคําของนายอุทิศ ชํานิบรรณาการ ประธานสาขา
๖. สาขาที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ปรากฏจากถอยคําของนายบุญตา ทอนเสนา ประธานสาขา
ผูมีชื่อทั้งหมดซึ่งเปนเหรัญญิกและประธานสาขาของพรรคลวนใหถอยคําตรงกับทุกคนวา ไดลง
ลายมือชื่อไวในใบรับเงินที่โอนมาใหสาขาพรรคจริง แตตัวเงินไมเคยไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให
พรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน ถึงเหตุดังกลาวขางตน
พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงิน
ไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรองจากพรรคไปใชกอน
โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น
ลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนา
ประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางคนอาจจะจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน
แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขามากกวางบประมาณที่จะไดรับ
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”
ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี เฉพาะป
๒๕๔๕ ของพรรคก าวหนา ปรากฏว า การสงเงิ นให สาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่ งมีใบสําคัญรับเงินที่
พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร)
และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบ
จากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการ
ในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด – เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาว
ขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
สํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได ดํ าเนิ นการเสนอนายทะเบี ยนพรรคการเมื องเพื่ อให
พรรคก าวหน าส งต นฉบั บจริ งของใบสํ าคั ญรั บเงิ นค าไปรษณี ยากรและค าสาธารณู ปโภคของสาขา
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามีหนังสือตอบนายทะเบียน
พรรคการเมือง สรุปวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๗๙
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เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แล ว ตามหนั งสื อนํ าส งเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวั นที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖”
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนาอางวา ไดนําสง
เอกสารตามหนังสือ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว แตไมปรากฏวา
มีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักกิจการบริหาร
การสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุน แตอยางใด
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา
(๑) พรรคกาวหนาใช จายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนา
ไม ได ส งเงิ นหรื อส งเงิ นค าไปรษณี ยากรและค าสาธารณู ปโภคให แก สาขาพรรคไม ครบตามจํ านวนที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุน แตกลับรายงานวา ไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวน
ตามที่ ได รั บการสนั บสนุ นแล ว และพรรคไม อาจชี้ แจงหรื อนําหลั กฐานมาหั กล างข อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บ
กรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และเปนเหตุ
ใหยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
ซึ่งในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงาน
สอบสวน เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาแจงความอันเปนเท็จ และจัดทําและใชเอกสารปลอมอันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยพรอมทั้งสงสําเนา
คํ าร องให พรรคก าวหน า เพื่ อยื่ นคํ าชี้ แจงแก ข อกล าวหาแล ว ตามข อกํ าหนดศาลรั ฐธรรมนู ญว าด วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
พรรคกาวหนาไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ว า กรณี มี เ หตุ ที่ จ ะสั่ ง ยุ บ พรรคก า วหน า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก
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พิ จารณาแล ว พรรคการเมื องที่ ได รั บเงิ นสนั บสนุ นต องใช จ ายเงิ นสนั บสนุ นให เป นไปตาม
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ ยวกั บ
เงินสนั บสนุนในเรื่ องคาไปรษณี ยากร คาใช จายเกี่ยวกับสาธารณู ปโภค และดานอื่ น ๆ ประกอบกั บ
พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ บั ญญั ติ ให
คณะกรรมการการเลื อกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงิ นในเรื่องดังกลาวได
ซึ่งตอมาไดมีประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ กําหนดวา
“เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
พรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมืองสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวรรคสอง กําหนดวา
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงินใหแกสาขา
พรรคการเมื องให นายทะเบี ยนพรรคการเมื องทราบภายในสิ บห าวั นนั บแต วั นที่ ได ส งเงิ นให แก สาขา
พรรคการเมือง”
ขอเท็จจริงไดความวา ผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
และดานอื่น ๆ ในป ๒๕๔๕ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท และป ๒๕๔๖ จํานวน
๔ งวด รวมเปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท แลว ตองสงเงินใหสาขาพรรคภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงิน หรือการรับเงินของ
สาขาใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่พรรคไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว และพรรคกาวหนาไดรายงานวาไดสงเงินทุกงวดแลว ผูรองไดตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖
พบว าสาขาของพรรคหลายสาขามิ ได รั บเงิ นสนั บสนุ นหรื อได รั บบางงวด หรื อมี ลายมื อชื่ อรั บเงิ น
ในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน เปนตน เมื่อผูถูกรองมิไดสงเงินใหสาขาพรรคจริงหรือไดสงแตเพียง
บางงวด และปรากฏว า มี การลงชื่ อในใบสํ าคั ญรั บเงิ นแต ยั งมิ ได รั บเงิ นจริ ง จึ งถื อได ว าผู ถู กร อ ง
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒
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ขอที่วา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๕ และ
๒๕๔๖ ถู กต องตามความเป นจริ งตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรื อไม นั้ น พิ จารณาแล ว ผู ถู กร องได รายงานการใช จ ายเงิ นสนั บสนุ น
ของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ วา ไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ในรอบปทั้งสองใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เรียบรอยถูกตองตามความเปนจริงแลว แตจากการตรวจสอบของผูรอง พบวา สาขาพรรคหลายสาขาไมเคย
ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และไมเคย
ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับจายเงินแตอยางใด และผูรองไดตรวจพบวา ใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนา
นํามาแสดงตอสํานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งเพื่ อให โอนเงินงวดถั ดไปใหแกพรรคก าวหนานั้ น
มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิ ธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผู จายเงิ น
มีลักษณะเหมือนกัน และวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา
ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวา ไดรับเงินสด –
เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการ
ในบัญชี และเมื่อผูรองมีหนังสือขอใหพรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แตพรรคกาวหนา
ไมสามารถสงเอกสารดังกลาวใหตรวจสอบได ที่ผูถูกรองชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวาหลักฐาน
ลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาว เปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อ
ขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาว ทดรองจากพรรคไปใชกอนโดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงิน
คาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้น การปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตาม
กระบวนการบริหารจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนา ประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ
ผูรับผิดชอบบางคนอาจจะจําไมไดหรือลืมหรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว เปนคํากลาวอาง
ของผูถูกรองแตเพียงฝายเดียวไมมีพยานอื่นสนับสนุน จึงเลื่อนลอยไมมีน้ําหนักใหรับฟงได หากผูถูกรอง
ใชจายเงินไปอยางใดก็ควรที่จะรายงานไปตามความเปนจริงวาสงใหแกสาขาพรรคใดบาง และสาขาพรรคใด
ที่ไม ได สงใหมิ ใช รายงานว าจ ายเงินให สาขาพรรคเรียบรอยถู กต อง และสมาชิกพรรคที่ให ถอยคํ าต อ
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชื่อไดวา ไดใหถอยคําตามความเปนจริง เพราะการสงเงิน
ดังกลาวมีเพียงปละ ๔ งวด ไมนาเชื่อวาจะเกิดจากการหลงลืมหรือจําสับสนแตอยางใด
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ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ ไม ถูกตองตามความเปนจริ ง จึ งเปนการไมดํ าเนิ นการให เป นไปตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อีกกรณีหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน นายมงคล
สระฏั น นายศั กดิ์ เตชาชาญ นายสุ จิ ต บุ ญบงการ นายสุ ธี สุ ทธิ สมบู รณ พลตํ ารวจเอก สุ วรรณ
สุ วรรณเวโช นายสุ วิ ทย ธี รพงษ นางเสาวนี ย อั ศวโรจน และนายอุ ระ หวั งอ อมกลาง วิ นิ จฉั ยว า
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคกาวหนาไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยวา การใหยุบ
พรรคการเมืองเพราะมีการโอนเงินกองทุนสนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตอง เปนการกําหนดสภาพบังคับ
เกินกวาเหตุทําใหเกิดความเสียหายแกกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับใช
จายเงินรายการที่มีปญหา กรณีจึงเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วาดวยเสรีภาพ
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดําเนินการตามเจตนารมณทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญไมพึงบังคับใหตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ใหยกคํารอง
โดยเหตุดังกลาวขางตน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนา
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
สรุปขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคกาวหนา สรุปขอเท็จจริงจากคํารองและเอกสารประกอบไดดังนี้
๑. พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และ
ประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบง
การโอนเงินออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ
และวิ ธี การสนั บสนุ นค าไปรษณี ยากรและค าสาธารณู ปโภคให แก พรรคการเมื อง ข อ ๑๔ วรรคหนึ่ ง
เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตอง
ดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรค
ตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา ใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗
และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดวย
ในป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
ในสวนเงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว
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งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงิ นใหพรรคก าวหนาสํา หรับสาขาที่พรรคกาวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงิน
สนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจง
ขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงิน
สนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมคืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจาก
กรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๓. ป ๒๕๔๖ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มี น าคม) โอนเงิ น ให พ รรคก า วหน า สํ า หรั บ สาขาที่ พ รรคก า วหน า
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
การสงเงินสนับสนุนใหส าขาดังกล าว วา ไดดํา เนินการส งเงินให สาขาพรรคดังกล าวแลว จํานวน
๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงิ นใหพรรคก าวหนาสํา หรับสาขาที่พรรคกาวหน า
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
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การสงเงินสนับสนุนใหส าขาดังกล าว วา ไดดํา เนินการส งเงินให สาขาพรรคดังกล าวแลว จํานวน
๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
การสงเงินสนับสนุนใหส าขาดังกล าว วา ไดดํา เนินการส งเงินให สาขาพรรคดังกล าวแลว จํานวน
๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๔. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๕. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ แลว พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนา อาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน
จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา ไดรับเงิน
สนับสนุนตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อ
เปนผูรับเงินตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต ป ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว
จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ซึ่งไดขอเท็จจริง
สรุปไดวา
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๕.๑ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปนสมาชิกในครั้งแรก
๕.๒ ไม เ คยได รั บ เงิ น จากพรรคก า วหน า แต ย อมรั บ ว า ลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น
เปนของตนจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อเปนผูรับเงินแตตวั เงินทางพรรคดําเนินการเอง
๕.๓ เคยไดรับจดหมายจากพรรคกาวหนาใหไปรับเงินเพียงครั้งเดียว แตตนไมไดไปรับ
แต ล ายมื อ ชื่ อ ที่ ป รากฏในใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ทั้ ง ๘ งวด ยอมรั บ ว า เป น ลายมื อ ชื่ อ ของตนเองจริ ง
แตไดลงลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว
๕.๔ ไดเคยรับเงินจากพรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕
หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจากพรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปนการ
รับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕.๕ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ยืนยันวาลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
๕.๖ ไม เ คยได รั บ เงิ น จากพรรคก า วหน า และตนเชื่ อ ว า ลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ า คั ญ คู จ า ย
คาสาธารณูปโภคเป นแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือ ชื่อ ไวในแบบฟอรมเปล า
ซึ่งไดเซ็นไวที่ที่ทําการพรรคเมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และหลังจากนั้น
ก็ไมเคยไดรับเงินแตอยางใด ตนเชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและตนเอง
ยืนยันวาในหวงระยะเวลาในป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ไดรักษาตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับการติดตอ
จากหัวหนาพรรคแตอยางใด”
๕.๗ ยืนยันวาเปนลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและ
ขอยืนยันวาไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
๖. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน วาเหตุใดผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงินจึงใหถอยคําวา
“ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และ
ไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงินแตอยางใด”
๗. พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรองจาก
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พรรคไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการภายใน
ของพรรคกาวหนาประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทานอาจจะจําไมได
หรือลืม หรือจําสับสนแลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขา
มากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก”
๘. ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญ
รั บ เงิ น ที่ พ รรคก า วหน า นํ า มาแสดงต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา
(ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน
เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขา
โดยลงรายการในบั ญ ชี เ ป น เท็ จ ว า ได รั บ เงิ น สด - เงิ น สนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานใหญ พ รรคก า วหน า
โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
๙. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ดํ า เนิ น การเสนอนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
เพื่อใหพรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามีหนังสือตอบนายทะเบียน
พรรคการเมือง สรุปวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ตามหนังสือ นําสงเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖”
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนาอางวา
ได นํา ส งเอกสารตามหนั ง สือ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๑๐ เดื อ นพฤศจิ กายน ๒๕๔๖ แล ว
แตไมปรากฏวามีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
สํานักกิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุน แตอยางใด
๑๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา
พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนา
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ไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให ก ารสนั บ สนุ น แต ก ลั บ รายงานว า ได ส ง เงิ น ให ส าขาพรรค
ครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปน
การไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๒ และเป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ซึ่งในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาแจงความ
อันเปนเท็จ และจัดทําและใชเอกสารปลอมอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตอไปดวยแลว
ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญควรรับคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองไวดําเนินการตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตอไป หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา เนื่องจากพรรคกาวหนาไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ประกอบมาตรา ๖๒ จึงเห็นควรรับคํารองนี้ไวดําเนินการตามขอกําหนด ฯ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตอไป และเห็นควรแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และสงสําเนาคํารองใหพรรคกาวหนา
ผูถูกรองทราบ เพื่อยื่นคํารองแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับหรือถือวาไดรับหนังสือแลว
เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันแลว พรรคกาวหนามิไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด
และปรากฏวามีผูลงลายมือชื่อรับหนังสือในใบตอบรับของไปรษณีย ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
ศาลรัฐธรรมนูญ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีมติใหปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
ไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ เปนเวลาสิบหาวัน และไดสงสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให พ รรคก า วหน า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และได ป ด ประกาศดั ง กล า วตั้ ง แต วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๔๗
เพื่อใหพรรคกาวหนาทําคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ครบกําหนดเวลาปดประกาศแลว พรรคกาวหนามิไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาและปรากฏวา ไปรษณียไดสงคืนจดหมายกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุเหตุผลวา
“ยายไปไมทราบที่อยูใหม” เพื่อความเปนธรรมตอพรรคกาวหนา และความรอบคอบในการดําเนินการ
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จึงไดสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดแจงใหทราบวา
หากพรรคการเมืองใดจะยายที่ทําการพรรคจะตองแจงมายังนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคกาวหนา
ไมปรากฏวา ไดแจงยายที่ทําการพรรคการเมืองแตอยางใด และปรากฏขอเท็จจริงตอไปวา นายสุธชา
ยมจินดา หัวหนาพรรคกาวหนา ไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ขอลาออกจากตําแหนง
หัวหนาพรรคและสมาชิกพรรคกาวหนา ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะดวย
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับทราบการลาออกและประกาศตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
และไดสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่
๒๒ มี น าคม ๒๕๔๗ และกรณี ดั ง กล า วพรรคก า วหน า ยั ง มิ ไ ด แ จ ง ว า ผู ใ ดเป น หั ว หน า พรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคคนใหมใหนายทะเบียนทราบแตอยางใด
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจน
จัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๓๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง”
มาตรา ๓๘ “บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น”
มาตรา ๓๙ “พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดขอจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
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การปดบัญชีใหจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและงบรายไดและคาใชจาย
ของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมือง
ทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมืองโดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี”
มาตรา ๔๐ “งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ตามมาตรา ๓๘
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลวใหนายทะเบียนเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ”
มาตรา ๖๑ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
คาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
มาตรา ๖๓ “ในกรณีที่พรรคการเมืองไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียน
ว า พรรคการเมื อ งนั้ น ไม ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรื อ มาตรา ๔๐
ใหนายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนสงเขากองทุน”
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มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๖๙ “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือ
มีสวนรวมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
มาตรา ๘๓ “คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองผูใด
ไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๓๗
หรือจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวนการลงรายการในบัญชี
ลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการแสดงที่มา
ของรายไดและการใชจายของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท”
ประเด็นการวินิจฉัย
มีกรณีพรรคกาวหนา ไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุใหยุบพรรคกาวหนาไดหรือไม
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ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาจากคํารองและเอกสารประกอบคํารอง ประกอบกับขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูรองแลว
มีประเด็นตองพิจารณา ดังนี้
๑. พรรคกา วหนา ผูถู กร อง ใชจ า ยเงิ นที่ ได รับ การสนับ สนุน จากกองทุน เพื่ อ การพัฒ นา
พรรคการเมืองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม
ประเด็นนี้ ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคและดานอื่น ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท และป
พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท แลวจะตองสงเงินใหสาขาพรรคภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงิน
หรือโอนเงิน หรือการรับเงินของสาขาใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
พรรคไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง และพรรคไดรายงานวา
ไดสงเงินทุกงวดแลว
ผูรองไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวา สาขาของพรรคหลายสาขามิไดรับเงินสนับสนุนหรือ
ไดรับบางงวด หรือมีลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน เปนตน
พิจารณาแลว เห็นวา เมื่อผูถูกรองมิไดสงเงินใหสาขาพรรคจริงหรือไดสงแตเพียงบางงวด
และปรากฏวา มีการลงชื่อในใบสําคัญรับเงินแตยังมิไดรับเงินจริง จึงเปนการใชจายเงินของพรรค
ที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๒. พรรคกาวหนา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
ประเด็นนี้ ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕
และป พ.ศ. ๒๕๔๖ สรุปวา ไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบปทั้งสอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริงแลว
แตจากการตรวจสอบของผูรอง พบวา สาขาพรรคหลายสาขาไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับจายเงินแตอยางใด
ผูถูกรองชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูที่ไดรับไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาว ทดรองจากพรรค
ไปใชกอนโดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น
ลาชา ฉะนั้น การปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนา
ประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทานอาจจะจําไมได หรือลืมหรือจําสับสน
แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว
พิจารณาแลว เห็นวา คําชี้แจงของผูถูกรองที่ชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองฟงไมขึ้น หากผูถูกรอง
ใชจายเงินไปอยางใดก็ควรที่จะรายงานไปตามความเปนจริงวาสงใหแกสาขาพรรคใดบาง และสาขาพรรคใด
ที่ไมไดสงให มิใชรายงานวาจายเงินใหสาขาพรรคเรียบรอยถูกตอง และสมาชิกพรรคที่ใหถอยคําตอเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อไดวา ไดใหถอยคําตามความเปนจริง เพราะการสงเงินดังกลาว
มีเพียงปละ ๔ งวด ไมนาเชื่อวาจะเกิดจากการหลงลืมหรือจําสับสนแตอยางใด ดังนั้น จึงถือวาผูถูกรอง
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖
ไมถูกตองตามความเปนจริง
ดังนั้น จึงเห็นวา ผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ไมถูกตองตามความเปนจริง จึงเปนเหตุใหยุบพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

จึ งอาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหยุบพรรคกาวหนา
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยื่ น คํ า ร อ งลงวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ ว า พรรคก า วหน า
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีใชจายเงินและจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง คาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ และ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมถูกตองตามความเปนจริง จึงเปนเหตุใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
วามีเหตุที่จะยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญไดสงสําเนาคํารองใหพรรคกาวหนาทราบและยื่นคําชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ
แตพรรคกาวหนาไมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลภายในกําหนด
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
พิเคราะหแลว ประเด็นแรกตองวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้หรือไม
เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕
วรรคสองได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้
สวนประเด็นเรื่องยุบพรรคกาวหนานั้น ผูรองรองวา พรรคกาวหนาไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ซึ่งบัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และ
จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (๕) ไมดําเนินการ ใหเปนไปตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสองบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
เห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น” ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยมีวา พรรคกาวหนาไดใชจายเงินและจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป ๒๕๔๕ และรอบป ๒๕๔๖ ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) หรื อไม ผู ร องร องว า พรรคก าวหน าได รั บจั ดสรรเงิ นสนั บ สนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

๒๕๔๕ จํ านวนเงิ น ๑๖๕,๖๐๐ บาท และประจํ าป ๒๕๔๖ จํ านวนเงิ น ๗๙,๒๐๐ บาท ผู ร อ ง
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาตาง ๆ
พบวา การจายเงินของพรรคกาวหนาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุนไดตรวจสอบขอเท็จจริง
จากผูลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญรับเงินและไดบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขา
ในใบสําคัญรับเงิน จํานวน ๗ สาขา สรุปขอเท็จจริงไดวา
๑. จั งหวั ดนครราชสี มา สาขาลํ าดั บที่ ๒ ว า ไม เคยได รั บเงิ นจากพรรคก าวหน าและไม ได
ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัคร
เปนสมาชิกในครั้งแรก
๒. จังหวัดสงขลา สาขาลําดับที่ ๓ วา ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินเปนของตนจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อผูรับเงิน แตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง
๓. จังหวัดขอนแกน สาขาลําดับที่ ๔ วา เคยไดรับจดหมายจากพรรคกาวหนาใหไปรับเงิน
เพี ยงครั้ งเดีย ว แตไ มไ ดไปรั บ และลายมื อ ชื่ อ ที่ ปรากฏในใบสํ าคั ญรั บเงิน ทั้ง ๘ งวด ยอมรั บว า
เปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตไดลงลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมได เพราะไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว
๔. จั งหวั ดขอนแก น สาขาลํ าดั บที่ ๑๔ ว า ได เคยรั บเงิ นจากพรรคก าวหน าเพี ยงครั้ งเดี ยว
โดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจากพรรคอีก และ
ไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปนการรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕. จังหวัดเลย สาขาลําดับที่ ๑๑ วา ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด ยืนยันวา ลายมือที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
๖. จั ง หวั ด ตาก สาขาลํ า ดั บ ที่ ๑๗ ว า ไม เ คยได รั บ เงิ น จากพรรคก า วหน า และเชื่ อ ว า
ลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ าคั ญคู จ ายค าสาธารณู ปโภคเป นแบบเดี ยวกั บลายมื อชื่ อของตน โดยได ลงลายมื อชื่ อไว
ในแบบฟอรมเปลา ซึ่งไดเซ็นไวที่ที่ทําการพรรคเมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และ
หลังจากนั้นก็ไมเคยไดรับเงินแตอยางใด เชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและยืนยันวา
ในห วงระยะเวลาใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรั กษาตัวอยูที่จั งหวั ดเชียงใหม และไมไดรั บ
การติดตอจากหัวหนาพรรคแตอยางใด
๗. จังหวัดอุดรธานี สาขาลําดับที่ ๒๔ วา เปนลายมือชื่อจริง แตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงิน และขอยืนยันวา ไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

และผูรองไดตรวจพบวา ใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงาน ฯ โอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกัน
โดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนง
เดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขา
โดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวา ไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใช
หลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี และเมื่อผูรองมีหนังสือขอใหพรรคกาวหนา
สงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖
เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แตพรรคกาวหนาไมสามารถสงเอกสารดังกลาวใหตรวจสอบได ทั้งหัวหนา
พรรคกาวหนาไมไดชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญจึงฟงขอเท็จจริงไดวา พรรคกาวหนาไดใชจายเงิน
และจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๖
ไมถูกตองตามความเปนจริง เปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองดังกลาวได ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนา
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกาวหนา
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารองใหพิจารณาวินิจฉัย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา สรุปขอเท็จจริงจากคํารองและเอกสารประกอบไดดังนี้
๑.๑ พรรคก าวหน าได รั บจั ดสรรเงิ นสนั บสนุ นค าไปรษณี ยากรและค าสาธารณู ปโภคแก
สาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนจํานวนเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท
และประจําป ๒๕๔๖ เปนจํานวนเงิน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบง
การโอนเงิ นออกเป น ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดื อ น ตามประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และ
พรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา (กรณีรับเงิน
โดยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินหรือใบสําคัญจายตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน) ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ และ
ตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๒ พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง” และพรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

โอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ แลว
พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุนจึงไดเสนอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดที่ มีสาขา
พรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา ไดรับเงินสนับสนุนตามสิทธิที่
พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญรับเงิน
ที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแตป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ และบันทึกถอยคํา
ประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน ๗ สาขา ไดแก
สาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ และใหพรรคกาวหนาชี้แจง
๑.๔ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไป
ตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่ องจากพรรคก าวหน าไม ได ส งเงิ นหรื อส งเงิ นค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุน
แตกลับรายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลวและพรรคไมอาจชี้แจง
หรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงิน
ไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ และเปนเหตุใหยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ซึ่งในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญา
แจงความอันเปนเท็จ และจัดทําและใชเอกสารปลอมอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ตอไปดวยแลว
๒. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีมติใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามข อกํ าหนดศาลรั ฐธรรมนู ญว าด วยวิ ธี พิ จารณาของศาลรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๑๒ และ
ใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้งใหแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองและสงสําเนาคํารองใหพรรค
กาวหนายื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ เมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันแลว
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พรรคกาวหนามิไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด และปรากฏวา มีผูลงลายมือชื่อรับหนังสือในใบตอบรับ
ของไปรษณียากร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๔๗ มีมติใหปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญเปนเวลาสิบหาวันและใหสงสําเนา
คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองใหพรรคกาวหนาอีกครั้งหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญไดปดประกาศดังกลาว
ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เพื่อใหพรรคกาวหนาทําคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแต
วันปดประกาศ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ครบกําหนดเวลาปดประกาศแลวพรรคกาวหนามิไดยื่น
คําชี้แจงแกขอกลาวหาและปรากฏวา ไปรษณียากรไดสงคืนจดหมายกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุ
เหตุผลวา “ยายไมทราบที่อยูใหม”
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้
ฯลฯ”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
“มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
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(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้น ในราชกิจจานุเบกษา”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
พิจารณาแลวมีความเห็นตามแนวที่เคยทําคําวินิจฉัยสวนตนไวหลายคดีแลววา การที่พรรคการเมือง
มีปญหาการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไมเปนไปตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับไวยอมเปนเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรและควบคุมดูแลการใชจายเงินดังกลาวจะไดเรียกรองใหพรรคการเมืองใชเงินคืน
โดยดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาตอผูรับผิดชอบและระงับการจัดสรรใหเงินสนับสนุนแกพรรค
การเมืองนั้น การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง กําหนดใหการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุน ฯ ไมถูกตองตามมาตรา ๖๒ ซึ่งบางครั้ง
พรรคการเมืองก็ยังโตแยงอยู มาเปนเหตุยุบพรรคการเมือง นับวาเปนการกําหนดสภาพบังคับเกินกวาเหตุ
ทําใหเกิดความเสียหายโดยไมเปนธรรมแกกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่มิไดเกี่ยวของกับ
การใชจายเงินรายการที่มีปญหากรณีเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วาดวย
เสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองและ
เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น เงื่อนไขการยุบพรรคการเมืองตาม
พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ในสวนที่อางเหตุที่ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ จึงเปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยกคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองเสีย
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ผู ร อ ง ยื่ น คํ า ร อ งลงวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากผูถูกรองใชจายเงินและรายงาน
การใชจายเงินไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอเท็จจริง สรุปวา ผูถูกรองไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ และประจําป ๒๕๔๖
โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินใหผูถูกรองในป ๒๕๔๕ งวดที่ ๑ (มกราคม มีนาคม) งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) และงวดที่ ๔ (ตุลาคม ธัน วาคม) รวม ๔ งวด สํ า หรั บสาขาที่ผู ถู กร อ งแจ ง ขอรับ การสนั บ สนุ น ๒๓ สาขา ๑๑ สาขา
๑๑ สาขา และ ๑๐ สาขา เปนเงินจํานวน ๔๑,๔๐๐ บาท ๑๙,๘๐๐ บาท ๑๙,๘๐๐ บาท และ
๑๘,๐๐๐ บาท ตามลําดับ และสําหรับป ๒๕๔๖ ในงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔
ในชวงระหวางเดือนเดียวกันกับปกอน งวดละ ๑๐ สาขา เปนเงิน สาขาละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๔ งวด
เชนเดียวกัน ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินและการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองดังกลาวในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ตอผูรองแลว แตเมื่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงินคาไปรษณียากรและ
ค า สาธารณู ป โภคให ส าขาและรายงานการใช จ า ยเงิ น ประจํ า ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ก็ พ บว า
การจายเงินของผูถูกรองไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน สาขาของผูถูกรองหลายสาขา
มิไดรับเงินสนับสนุนหรือไดรับเพียงบางงวดหรือมีลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน
ตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด เปนตน การรายงานจึงไมถูกตองตามความเปนจริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เปนเหตุให
ยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติดังกลาวได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญฯ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัย แจงผูรองทราบ และสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อชี้แจง
ผูถูกรอง ไมชี้แจง
พิจารณาคํารอง และเอกสารประกอบแลว ขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติโดยผูถูกรองมิไดโตแยง
คัดคานวา ผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคจากกองทุน
เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งประจํ า ป ๒๕๔๕ และประจํ า ป ๒๕๔๖ จํ า นวน ๙๙,๐๐๐ บาท
และจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตามลําดับ และผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา ผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และจัดทํารายงานการใชจายเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนไมถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
พิจ ารณาแลว พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” และ
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ...........
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒”
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒)
(๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอ
นายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารอง
ของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
ขอเท็จจริงตามคํารองไดความวา ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ในทํานองเดียวกันวา ผูถูกรอง
ไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง แตจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

การรายงานการสงคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ ของผูถูกรอง ซึ่งผูถูกรองจะตองสงเงินใหสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงการโอนเงิน และผูถูกรองตองรายงานการสงเงินพรอมเอกสารการสงเงินหรือโอนเงิน หรือ
การรับเงินของสาขาพรรคใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง กลับพบวาการใชจายเงินของผูถูกรองไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดขอรับเงินสนับสนุน การสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญ
รับเงินที่ผูถูกรองรายงานและบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามใน
ใบสําคัญรับเงิน ๗ สาขา ปรากฏวา หลายสาขาไมไดรับเงินสนับสนุนหรือไดรับเพียงบางงวด หรือ
มีลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน เปนตน ดังนี้ การใชจายเงินของผูถูกรองจึงไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง การไมไดสงเงิน
หรือสง เงินค าไปรษณียากรและคา สาธารณูปโภคให แกสาขาพรรคไมค รบตามจํานวนที่สํา นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตรายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับ
การสนับสนุนแลว ซึ่งผูถูกรองมิไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตามคํารอง ทั้งในชั้นตรวจสอบของผูรอง
ก็ไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได รายงานการใชจายเงินของ
ผูถูกรองจึงไมเปนไปตามความเปนจริง กรณีจึงฟงไดตามคํารองวา ผูถูกรองมิไดดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุให
ยุบพรรคกาวหนา ผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ได
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคกาวหนา
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
ขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) สรุปไดความวา
พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรวงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนจํานวนเงิน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และ
ประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งไดแบงการโอนเงิน
เปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน
เมื่อพรรคการเมืองไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขา
พรรคแลว พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
การโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงิน
ของสาขาใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการและตอง
จัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
ในป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคก าวหนา ไดเบิกจา ยและโอนเงินคาไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ วา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอย
ถูกตองตามความเปนจริง”
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญ
รับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแตป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ และบันทึก
ถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน ๗ สาขา
ได แ ก สาขาพรรคลํ า ดั บ ที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ซึ่ ง ได ข อ เท็ จ จริ ง สรุ ป ได ว า
ผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงินจํานวนหนึ่งใหถอยคําวา “ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงิน
แตอยางใด” พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูที่ไดรับเงินไปจริง
ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชีเฉพาะป
๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญรับเงิน
ที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา
และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบ
จากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการ
ในบัญชีเปนเท็จวา ไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาว
ขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตกลับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

รายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคไมอาจชี้แจงหรือ
นําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงิน
ไม เ ป น ไปตามความเป น จริ ง ซึ่ ง เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๒ และเป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐธรรมนูญไดแจงใหพรรคกาวหนายื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาปรากฏวา พรรคกาวหนา
มิไดยื่นคําชี้แจงแตประการใด
ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พรรคกาวหนาใชจายเงินและรายงานการใชจายเงิน
ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากพรรคกาวหนาไมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดตามที่ปรากฏในคํารองของผูรองวา พรรคกาวหนาซึ่งเปนผูถูกรองไมไดใชจายเงิน
ที่ไดรั บการสนับ สนุนจากกองทุ นเพื่ อการพัฒนาพรรคการเมื อ ง ประจําป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ซึ่งบัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และ
จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” กลาวคือพรรคกาวหนาไมไดใชจายเงิน
ที่ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖
แกสาขาพรรคตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานวา ไดมีสาขาพรรค
อยางนอย ๗ สาขา คือ สาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ วาไมเคยไดรับเงิน
จากพรรคกาวหนาหรือไดรับเงินเพียงครั้งเดียว มิไดรับทั้ง ๘ งวดตามที่พรรคกาวหนาไดรับเงินจาก
กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ดังนั้นเมื่อพรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุน
และพรรคไมสามารถชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงได จึงถือไดวาไมไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนั้น
เมื่อพรรคกาวหนายังไดรายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริง คือไดรายงานวาไดสงเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ใหสาขาพรรคครบตามที่ไดรับสนับสนุน จึงถือไดวาไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ดังกลาว
เชนกัน
ดังนั้น เมื่อพรรคกาวหนามิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคกาวหนาไดตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ด ว ยเหตุ ผ ลข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ให มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคก า วหน า ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคกาวหนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคกาวหนาใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรวงเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป
๒๕๔๕ เปนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท และประจําป ๒๕๔๖ เปนเงิน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
ซึ่งการโอนเงินใหพรรคผานบัญชีธนาคารที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหพรรคเปดไว
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมือง
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสาร
การสงเงินหรือการโอนเงินหรือการรับเงินของสาขาใหนายทะเบียน พรรคการเมืองทราบ ภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในงวดถัดไป
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานรายงานการส ง เงิ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงิน ประจําป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ แลว พบว า การใชจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัต ถุประสงคที่ไดขอรั บ
การสนับสนุน จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ประจําจังหวัดที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการรับเงินของสาขา
พรรคตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแตป ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ จํ า นวน ๗ สาขา ได แ ก สาขาพรรคลํ า ดั บ ที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔
ผลการสอบถามประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว สวนใหญ
ใหถอยคําวาไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค และไมไดลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
พรรคกาวหนามีหนังสือชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองในเรื่องนี้วา หลักฐานลายมือชื่อ
ผูรับเงินดังกลาว เปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนา เพื่อขอเบิกเงิน
คาสาธารณูปโภคทดรองจากพรรคไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภค
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองลาชา การบริหารจัดการเปนเรื่องภายในของพรรค ประกอบกับ
คณะกรรมการสาขาพรรคตางๆ อาจจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว
พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขามากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง แตพรรคกาวหนาไมไดสงเอกสารหลักฐาน แตอยางใด
ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชีเฉพาะป
๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา โดยสรุปผลการตรวจสอบหลักฐานการสงเงินใหสาขาพรรค ทั้ง ๔ งวด
วา หลักฐานซึ่งเปนใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้นมีลักษณะเปน
เอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ําและลายมือชื่อผูรับเงิน และผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยู
ในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนาพบวา พรรคจัดทําและตกแตง
งบการเงินของสาขาพรรค โดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญ
พรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อใหพรรคกาวหนา
สงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค ป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ พรรคกาวหนาแจงวา ไดสงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหนังสือของพรรคกาวหนา
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว ไมปรากฏหนังสือดังกลาว แตอยางใด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงเห็นวา พรรคกาวหนาใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ กรณีไมไดสงเงินหรือสงเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหการสนับสนุนและพรรคกาวหนาไมสามารถชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเหตุให
ยุบพรรคกาวหนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมไดสงเงินหรือสงเงินใหสาขาไมครบ
แตรายงานวาสงเงินใหสาขาครบตามที่ไดรับการสนับสนุน
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและมีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไวพิจารณาวินิจฉัย และแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และสงสําเนา
คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองใหพรรคกาวหนาชี้แจงแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคกาวหนาไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือ
เมื่อครบกําหนดเวลาแลวพรรคกาวหนามิไดชี้แจงหรือแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติใหปดประกาศแจงสําเนาคํารองของนายทะเบียนใหยุบพรรคกาวหนาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มี กํ า หนด ๑๕ วั น นั บ แต วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๔๗ และเมื่ อ ครบกํ า หนด ๑๕ วั น แล ว
พรรคกาวหนามิไดชี้แจงแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง แตประการใด
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง และคําชี้แจงของพรรคกาวหนาตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พรรคกาวหนาไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคก า วหน า ตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๔
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๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคกาวหนาไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ กรณีพรรคกาวหนาใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และค า สาธารณู ป โภค ประจํ า ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยพรรคกาวหนาไมไดสงเงินคาไปรษณียากรหรือคาสาธารณูปโภค
ที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหสาขาพรรคไมครบ จํานวน ๗ สาขา ไดแก
สาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ และกรณีรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคกาวหนาเกี่ยวกับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค ในรอบปปฏิทิน
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ไมถูกตองตามความเปนจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ประกอบกับพรรคกาวหนามิไดชี้แจงแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองตอศาลรัฐธรรมนูญ
แตประการใด ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรคกาวหนาใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจําป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคกาวหนา
ประจําป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ไมถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงมีเหตุใหยุบพรรคกาวหนาไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
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ดวยเหตุผ ลดังกลาวข างต น อาศัยอํ านาจตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคกาวหนา
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
สรุปขอเท็จจริง
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารองใหพิจารณาวินิจฉัย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา สรุปขอเท็จจริงและเอกสารประกอบไดดังนี้
พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และ
ประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแบง
การโอนเงิ น ออกเป น ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดื อ น ตามประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน
และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา
(กรณีรับเงินโดยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินหรือใบสําคัญจายตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน) ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรค
ไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
โดยในป ๒๕๔๕ สํ า นั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจง
ขอรับการสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการ
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ในสวนเงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองแลว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจง
ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๑ สาขา เป น เงิ น ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงานการ
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาววาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๑ สาขา เป น เงิ น ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมคืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจาก
กรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนาแจง
ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงานการ
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๓. ป ๒๕๔๖ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มี น าคม) โอนเงิ น ให พ รรคก า วหน า สํ า หรั บ สาขาที่ พ รรคก า วหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการ
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงิ นใหพรรคก าวหนาสํา หรับสาขาที่พรรคกาวหน า
แจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการ
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สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาววาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่พรรคกาวหนา
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
สงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ (ตุ ล าคม - ธั น วาคม) โอนเงิ น ให พ รรคก า วหน า สํ า หรั บ สาขาที่ พ รรคก า วหน า
แจ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวม ๑๐ สาขา เป น เงิ น ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่ ง พรรคก า วหน า ได ร ายงาน
การสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๔. พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
๕. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการรายงานการ
สงเงิน คาไปรษณียากรและคา สาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใช จายเงิ นประจําป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ แลว พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับ
การสนับสนุน จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา
ได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ตามสิ ท ธิ ที่ พ รรคขอรั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ไม โดยให ส อบข อ เท็ จ จริ ง จากผู ที่
ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตั้งแต ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนาม
ในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔
ซึ่งไดขอเท็จจริงสรุปไดวา
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๕.๑ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปนสมาชิกในครั้งแรก
๕.๒ ไม เ คยได รั บ เงิ น จากพรรคก า วหน า แต ย อมรั บ ว า ลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น
เปนของตนจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อผูรับเงินเปนแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง
๕.๓ เคยไดรับจดหมายจากพรรคกาวหนาใหไปรับเงินเพียงครั้งเดียว แตตนไมไดไปรับ
แตลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวดยอมรับวาเปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตไดลง
ลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว
๕.๔ ไดเคยรับเงินจากพรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕
หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจากพรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปน
การรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕.๕ ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ยืนยันวาลายมือที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
๕.๖ ไม เ คยได รั บ เงิ น จากพรรคก า วหน า และตนเชื่ อ ว า ลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ า คั ญ คู จ า ย
คาสาธารณูปโภคเปนแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือชื่อไวในแบบฟอรมเปลาซึง่ ไดเซ็น
ไว ที่ ที่ ทํ า การพรรคเมื่ อ ประมาณ ป ๒๕๔๓ ไว ประมาณ ๓ - ๔ แผ น และหลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม เ คย
ไดรับเงินแตอยางใด ตนเชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและตนเองยืนยันวา
ในหวงระยะเวลาในป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ไดรักษาตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับการติดตอจาก
หัวหนาพรรคแตอยางใด”
๕.๗ ยืนยันวาเปนลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและ
ขอยืนยันวาไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
๖. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน วาเหตุใดผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงินจึงใหถอยคําวา
“ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และ
ไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงินแตอยางใด”
๗. พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูที่ไดรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรอง
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จากพรรคไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการ
เปนการภายในของพรรคกาวหนาประกอบกับคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทาน
อาจจะจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุน
แกบางสาขามากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก”
๘. ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญ
รั บ เงิ น ที่ พ รรคก า วหน า นํ า มาแสดงต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกัน
โดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูใน
ตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตง
งบการเงินของสาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญ
พรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
๙. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให
พรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามีหนังสือตอบนายทะเบียน
พรรคการเมือง สรุปวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ตามหนังสือ นําสงเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖”
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนาอางวา
ได นํา ส งเอกสารตามหนั ง สือ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๑๐ เดื อ นพฤศจิ กายน ๒๕๔๖ แล ว
แตไมปรากฏวามีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
สํานักกิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุน แตอยางใด
๑๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา
(๑) พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตกลับรายงานวาไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวน
ตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
กรณีดังกลาวได และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปนการ
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ และเปนเหตุใหยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ซึ่งในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรองทุกข
กลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาแจงความอันเปนเท็จ
และจัดทําโดยใชเอกสารปลอมอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตอไปดวยแลว
ประเด็นที่ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๗ “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีตามมาตรา ๓๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ และรับรองความถูกตองตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรค
การเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง”
มาตรา ๓๘ “บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน บัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น บัญชีตาม (๓)
และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
ปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของป
ถัดไป”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมื อ งย อ มเลิ ก หรื อ ยุ บ ด ว ยเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ ง ดั ง ต อ ไปนี้ (๕)
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒ ฯลฯ
ขอวินิจฉัย
๑. พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรสนับสนุนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามงวด
ไปเรียบรอยแลว พรรคกาวหนาตองสงเงินใหสาขาพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
โอนเงินและพรรคกาวหนาตองรายงานการสงเงินพรอมเอกสารการสงเงินหรือการโอนเงินเพื่อการ
รับเงินของสาขาพรรค (กรณีรับเงิ นโดยการลงลายมือ ชื่อในใบสําคัญรับ เงินหรือใบสํ าคัญจายเงิ น
ตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน) ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการและตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชี
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ วาพรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคถูกตองเรียบรอยตามความเปนจริง
๒. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคกาวหนาใหกับสาขาพรรค และรายงานการใชจายเงิน
ประจําป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ พบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ได
ขอรับการสนับสนุน นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคการเมืองของพรรคกาวหนาตั้งอยูตรวจสอบบันทึกถอยคําประธานสาขา
หรือเหรัญญิกที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงิน จํานวน ๗ สาขา คือสาขาพรรคลําดับที่ ๒ , ๓
๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ สรุปไดวา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

๒.๑ พยานบุคคลดังกลาวยืนยันวาไมไดรับเงิน พยานบางรายปฏิเสธวามิใชลายเซ็น
รับเงินของตน บางรายรับรองลายเซ็นวาลงชื่อไวกอนแตไมเคยไดรับเงินแตอยางใด
กรณีนี้พรรคกาวหนามีหนังสือชี้แจงวา “หลักฐานลงลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อ
ผูรับเงินไปจริง โดยบางสาขาไดเซ็นชื่อไวลวงหนาเพื่อขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคดังกลาวทดรองจากพรรค
ไปใชกอน โดยอางความเดือดรอน เพราะการจายเงินคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไปตามกระบวนการบริหารจัดการเปนการ
ภายในของพรรคก า วหน า ประกอบกั บ คณะกรรมการสาขาพรรคต า ง ๆ ผู รั บ ผิ ด ชอบของพรรค
อาจจะจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงินดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงิน
อุดหนุนแกสาขาพรรคมากกวางบประมาณที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก”
๒.๒ ผูสอบบัญชีพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ สรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนา ยืนยันวา พรรคกาวหนาใชใบสําคัญรับเงินชุดเดียวกันถายซ้ํา
นํามาเปนหลักฐานขอเบิกเงินในงวดถัดไป จัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาพรรคโดยรายงาน
ในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐาน
ดังกลาวขางตนประกอบการลงรายงานในบัญชี
๒.๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองใหพรรคกาวหนาสงตนฉบับจริงของใบสําคัญรับเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคดังกลาวในป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบ
อีกครั้ง พรรคกาวหนาอางวาไดสงใหแลว ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตรวจสอบแลวไมไดรับ
หนังสือดังกลาวแตอยางใด
๒.๔ ศาลรัฐธรรมนูญแจงใหพรรคกาวหนายื่นคําชี้แจงขอกลาวหาครบกําหนดพรรคกาวหนา
ไมยื่นคําชี้แจงและไมสามารถติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของพรรคกาวหนาได จึงปดประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญไว ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และสงหนังสือใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวาพรรคกาวหนาไมยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด โดยไปรษณียสงคืน
จดหมายกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุเหตุผลวา “ยายไมทราบที่อยูใหม”
๒.๕ เพื่อความเปนธรรมตอพรรคกาวหนา และความรอบคอบในการดําเนินการ จึงได
สอบถามไปยั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได แ จ ง ให ท ราบว า
หากพรรคการเมืองใดจะยายที่ทําการพรรคจะตองแจงมายังนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคกาวหนา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ไมปรากฏวา ไดแจงยายที่ทําการพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด และปรากฏขอเท็จจริง
ตอไปวา นายสุธชา ยมจินดา หัวหนาพรรคกาวหนา ไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ขอลาออก
จากตําแหนงหัวหนาพรรคกาวหนาและสมาชิกพรรคกาวหนา ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พนตําแหนงทั้งคณะดวย ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับทราบการลาออกและประกาศตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว และไดสงไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑
ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ และกรณีดังกลาวพรรคกาวหนายังมิไดแจงวาผูใดเปน
หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมใหนายทะเบียนทราบแตอยางใด
๓. จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ผานมาฟงไดวา
พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายและรายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริง
โดยไมไดสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรค และสงแตยังไมครบตามจํานวน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนจริง เปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราช
บั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ประกอบกั บ
พรรคก า วหน า ไม ชี้ แ จงและนํ า หลั ก ฐานมาอ า งเพื่ อ หั ก ล า งข อ เท็ จ จริ ง ตามคํ า ร อ งของนายทะเบี ย น
พรรคการเมื อ งได อั น เข า ข า ยเป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคก า วหน า ตามมาตรา ๖๕ วรรคแรก (๕)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึ ง อาศั ย อํ า นาจ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงใหยุบพรรคกาวหนา
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคกาวหนา
นายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวา
ขอ ๑ พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรวงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แกสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท
และประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได
แบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดือน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เรื่อ ง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔
วรรคหนึ่ ง ซึ่ งการโอนเงิน ในแต ละงวดนั้ นจะโอนเงิ นใหพ รรคโดยผา นบั ญชี ธ นาคารที่สํ านั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหพรรคเปดไวตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือ ง
ขอ ๓ และในการโอนเงิน ในแต ล ะงวดดั งกล า วนั้ น สํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะแจ ง
การโอนเงิ น ดั ง กล า วให พ รรคทราบ พร อ มทั้ ง แจ ง ให ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเงิ น ให เ ป น ไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง กลาวคือ
(๑) เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน
(๒) เมื่อไดดําเนินการตามขอ (๑) แลว พรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงิน
หรื อ การโอนเงิ น หรื อ การรั บ เงิ น ของสาขา (กรณี รั บ เงิ น โดยลงลายมื อ ชื่ อ ในใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น หรื อ
ใบสํา คัญ จา ยต องแนบหลั ก ฐานเป นสํ า เนาบัตรประจํ าตั ว ประชาชนของผู รั บเงิน ) ใหน ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการตามขอ (๑) เพื่อประกอบในการ
พิจารณาโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในงวดถัดไป
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(๓) ให จั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๗ และลงบั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๘ ของพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
ขอ ๒ ป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๒๑/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เป น เงิ น ๑๙,๘๐๐ บาท พร อ มเอกสารหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ได แ ก ใ บสํ า คั ญ รั บ เงิ น และสํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๑๘ แผน ทั้งนี้ในสวนที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๓๗๕๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๓๖/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา
เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๒ แผน
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๕๗๗๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๔๖/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๐ แผน พรอมคืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท
เนื่องจากกรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนามรับเงิน
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งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๗๘๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๕๘/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๒ แผน
ขอ ๓ เมื่อสิ้นป ๒๕๔๕ พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคกาวหนา
ได เ บิ ก จ า ยเงิ น และโอนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณูป โภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ให แ ก
สาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
ขอ ๔ ป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๘๐๔ ลงวั นที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๖ แจง การโอนเงิน ให พรรคก า วหน าสํ า หรั บสาขาที่
พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๑๖/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๐ แผน
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๒๗๘๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขาที่
พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๒๓/๒๕๔๖
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ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๐ แผน
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๕๔๐๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจงการโอนเงินใหพรรคกาวหนาสําหรับสาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๒๘/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๐ แผน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๘๕๔๑ ลงวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ แจ ง การโอนเงิ น ให พ รรคก า วหน า สํ า หรั บ สาขา
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนา
ไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว ตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๓๕/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา
เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอมหลักฐานการรับเงินไดแกใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับเงิน จํานวน ๒๐ แผน
ขอ ๕ เมื่อสิ้นป ๒๕๔๖ พรรคกาวหนาไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและ
โอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
ขอ ๖ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการรายงาน
การสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ แลว พบวาการใชจายเงินของพรรคกาวหนาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับ
การสนั บ สนุ น จึ ง ได เ สนอนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งมอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาของพรรคกาวหนาตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงิน
ของสาขาวา ไดรับเงินสนับสนุนตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริง
จากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินตามใบสําคัญ รับเงินที่พรรคกาวหนารายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตั้งแตป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ตามขอ ๑ ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดเห็นชอบใหดํา เนินการ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดดําเนินการบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือ
เหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่
๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ปรากฏดังนี้
(๑) จังหวัดนครราชสีมา สาขาลําดับที่ ๒ โดยนายเทียน ฉิมงาม เหรัญญิกสาขา และมีชื่อ
ปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม
๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน
แตอยางใด สวนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปนสมาชิกในครั้งแรก
เขา
(๒) จังหวัดสงขลา สาขาลําดับที่ ๓ โดยนายฐิติพันธุ มัทวพันธุ ประธานสาขาและมีชื่อ
ปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม
๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินเปนของตนจริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อผูรับเงินเปนแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง”
(๓) จังหวัดขอนแกน
สาขาลําดับที่ ๔ โดยนายอวย ดาจักร ประธานสาขาและมีชื่อปรากฏเปนผูลงนามรับเงิน
ในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม ๘ ฉบับ ไดใหถอ ยคําวา
“ตั้งแตจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๔ เมื่อประมาณป ๒๕๔๓ เปนตนมา ตนเคยไดรับจดหมายจากพรรคกาวหนา
ใหไปรับเงินเพียงครั้งเดียว แตตนไมไดไปรับ แตลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวด
ยอมรับวาเปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตไดลงลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงิน
แมแตครั้งเดียว”
สาขาลําดับที่ ๑๔ โดยนางบัวขาว หอมสมบัติ เหรัญญิกสาขาและมีชื่อปรากฏเปนผูลงนาม
รับ เงิน ในใบรับ เงิน ค า ไปรษณี ย ากรและคา สาธารณูป โภคของสาขา ป ๒๕๔๕ จํ า นวน ๓ งวด
และป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวม ๗ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตนไดเคยรับเงินจากพรรคกาวหนา
เพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจาก
พรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปนการรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงิน
แตอยางใด”
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(๔) จังหวัดเลย สาขาลําดับที่ ๑๑ โดยนายณัฐพงษ ศรีประเสริฐ เหรัญญิกสาขาและมีชื่อ
ปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม
๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญ
รับเงินแตอยางใดและยืนยันวาลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน”
(๕) จังหวัดตาก สาขาลําดับที่ ๑๗ โดยนายอุทิศ ชํานิบรรณาการ ประธานสาขาและมีชื่อ
ปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม
๘ ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ตนไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและตนเชื่อวาลายมือชื่อในใบสําคัญ
คูจายคาสาธารณูปโภคเปนแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือชื่อไวในแบบฟอรมเปลา
ซึ่งไดเซ็นไวที่ที่ทําการพรรคเมื่อประมาณป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และหลังจากนั้น
ก็ไมเคยไดรับเงินแตอยางใด ตนเชื่อวาเอกสารดังกลาวที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเปนเท็จขึ้นมาและ
ตนเองยืนยันวาในหวงระยะเวลาในป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ไดรักษาตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับ
การติดตอจากหัวหนาพรรคแตอยางใด”
(๖) จังหวัดอุดรธานี สาขาลําดับที่ ๒๔ โดยนายบุญตา ทอนเสนา ประธานสาขาและมีชื่อ
ปรากฏเปนผูลงนามรับเงินในใบรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาทุกงวดรวม ๘
ฉบับ ไดใหถอยคําวา “ยืนยันวาเปนผูลงลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน
และขอยืนยันวาไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด”
ขอ ๗ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อใหพรรคกาวหนาชี้แจงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน (ถามี) วาเหตุใดผูมีลายมือชื่อเปนผูรับเงินจึงให
ถอยคําวา “ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับ/จายเงินแตอยางใด”
ขอ ๘ พรรคกาวหนาไดมีหนังสือชี้แจงกรณีตามขอ ๗ วา “หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงิน
ดั ง กล า วเป น ลายมื อ ชื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ เงิ น ไปจริ ง โดยบางสาขาได เ ซ็ น ชื่ อ ไว ล ว งหน า เพื่ อ ขอเบิ ก เงิ น ค า
สาธารณูปโภคดังกลาวทดรองจากพรรคไปใชกอ น โดยอางความเดือดรอ น เพราะการจายเงินคา
สาธารณูปโภคของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นลาชา ฉะนั้นการปฏิบัติการตาง ๆ เปนไป
ตามกระบวนการบริหารการจัดการเปนการภายในของพรรคกาวหนาประกอบกับคณะกรรมการสาขา
พรรคตาง ๆ ผูรับผิดชอบบางทานอาจจะจําไมได หรือลืม หรือจําสับสน แลวอางวาไมไดรับเงิน
ดังกลาว พรรคกาวหนาไดจายเงินอุดหนุนแกบางสาขามากกวางบประมาณที่จะไดรับจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียอีก” แตไมปรากฏวาพรรคไดสงเอกสารหลักฐานแตอยางใด
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ขอ ๙ บริษัท เอส. วี. ที คอนซัลแทนท จํากัด ในฐานะผูรับจางตรวจสอบบัญชีพรรคการเมือง
ประจําป ๒๕๔๕ ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
เฉพาะป ๒๕๔๕ ของพรรคกาวหนาโดยสรุปผลการตรวจสอบหลักฐานการสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง
๔ งวด วาหลักฐานซึ่งเปนใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนานํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนเงินงวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น
มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงิน
มีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนาพบวา
พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุน
จากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐานดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
ขอ ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่ อ ให พ รรคก า วหน า ส ง ต น ฉบั บ จริ ง ของใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภค
ของสาขา ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ตามหนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ดวนที่สุด ที่ ลต
(ทพบ) ๐๔๐๒/๓๐๗๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนามี
หนังสือตอบนายทะเบียนพรรคการเมืองตามหนังสือพรรคกาวหนา ที่ ก.น. ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยแจงวา “ไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองไปแลว ตั้งแต
วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ตามหนังสือนําสงเลขที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่
๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖”
ขอ ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนา
อางวาไดนําสงเอกสารตามหนังสือ ที่ ก.น. ๐๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว
แตไมปรากฏวามีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สํานักกิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และฝายปฏิบัติการสนับสนุนแตอยางใด
ขอ ๑๒ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว เห็นวา
(๑) พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุใหถูกยุบพรรค
ตามมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยพิจารณาจากรายงานการสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ที่มีสาขาพรรคกาวหนาตั้งอยูตามขอ ๖ ซึ่งปรากฏวา พรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากร
และค า สาธารณู ป โภคให แ กส าขาพรรคไมค รบตามจํ า นวนที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ใหการสนับสนุนและพรรคไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาวได
(๒) พรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหถูกยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินใหสาขาไมครบ
ตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนตามรายงานการสอบขอเท็จจริงตามขอ ๖ แตกลับรายงานวาไดสงเงิน
ใหสาขาครบตามที่ไดรับการสนับสนุนแลวตามขอ ๓ และขอ ๕
นายทะเบี ยนพรรคการเมื องจึ งขอให ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าสั่ งยุ บพรรคก าวหน าตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พรรคกาวหนาไมชี้แจงแกขอกลาวหาแตประการใด
ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคกาวหนาไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แกสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท
และประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงิน
หรือโอนเงินหรือการรับเงินของสาขา ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
โดยในป ๒๕๔๕ สํ า นั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๔๖ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ แลว พบวา ประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว
จํานวน ๗ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ใหถอยคําวา
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๑. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
๒. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินเปนของตน
จริง เนื่องจากทางพรรคใหลงชื่อเปนผูรับเงินแตตัวเงินทางพรรคดําเนินการเอง
๓. เคยได รั บ จดหมายจากพรรคก า วหน า ให ไ ปรั บ เงิ น เพี ย งครั้ ง เดี ย วแต ต นไม ไ ด ไ ปรั บ
แตลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน ทั้ง ๘ งวด ยอมรับวาเปนลายมือชื่อของตนเองจริง แตได
ลงลายมือชื่อไวเมื่อใดจําไมไดเพราะตนไมเคยไดรับเงินแมแตครั้งเดียว
๔. ไดเคยรับเงินจากพรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยวิธีสงเขาบัญชีเมื่อ ๐๖/๐๒/๒๕๔๕
หลังจากนั้นไมเคยทราบวาสาขาไดรับเงินจากพรรคอีกแตอยางใดและตนไมเคยลงลายมือชื่อเพื่อเปน
การรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
๕. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ยืนยันวาลายมือที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
๖. ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและตนเชื่อวาลายมือชื่อในใบสําคัญคูจายคาสาธารณูปโภค
เปนแบบเดียวกับลายมือชื่อของตน ซึ่งตนไดลงลายมือชื่อไวในแบบฟอรมเปลาซึ่งไดเซ็นไวที่ที่ทําการพรรค
เมื่อประมาณ ป ๒๕๔๓ ไวประมาณ ๓ - ๔ แผน และหลังจากนั้นก็ไมเคยไดรับเงินแตอยางใด
ตนเชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนการทําเอกสารเท็จขึ้นมาและตนเองยืนยันวาในหวงระยะเวลาในป
๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ไดรักษาตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับการติดตอจากหัวหนาพรรคแตอยางใด
๗. ยืนยันวาเปนลายมือชื่อจริงแตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและขอยืนยัน
วาไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงินแตอยางใด
ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดตรวจสอบบัญชีเฉพาะป ๒๕๔๕ ของ
พรรคกาวหนา ปรากฏวา การสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ซึ่งมีใบสําคัญรับเงินที่พรรคกาวหนา
นํามาแสดงตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนเงิน
งวดถัดไปใหแกพรรคกาวหนานั้น มีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ํา (ถายเอกสาร) และ
ลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน เมื่อตรวจสอบจาก
งบการเงินของพรรคกาวหนา ปรากฏวา พรรคจัดทําและตกแตงงบการเงินของสาขาโดยลงรายการ
ในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสด - เงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญพรรคกาวหนา โดยใชหลักฐาน
ดังกลาวขางตนมาประกอบการลงรายการในบัญชี
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พิเคราะห แลว พรรคก าวหน า ใชจา ยเงินไมเ ปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไม ปฏิ บัติ ตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจาก
พรรคกาวหนาไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบ
ตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตกลับรายงานวาไดสงเงินให
สาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไป
ตามความเปนจริง ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ และเปนเหตุใหยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ได วิ นิ จ ฉั ย มา จึ ง มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคก า วหน า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคกาวหนาไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ในเรื่องไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรคใหครบถวนตามที่ไดรับ
การสนับสนุนและจัดทํารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๒
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองของผูรองสรุปความไดดังจะกลาวตอไป
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอ ง ไดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคกาวหนา
เนื่องจากพรรคกาวหนาซึ่งไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขา
ของพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงินจํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท
และประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดแบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด งวดละ ๓ เดือน และพรรคกาวหนามีหนาที่ปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง คือ เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือ
การรับเงินของสาขาพรรค ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคได
ดํ า เนิ น การ นอกจากนั้ น พรรคต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๗ และลงบั ญ ชี ต ามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตพรรคกาวหนามิได
ปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ในป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับจายใหแกสาขาของพรรคกาวหนา เปนจํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (เดือน ม.ค. - มี.ค.) โอนเงินให จํานวน ๔๑,๔๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๒๓ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท สวนเงิน
ที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคกาวหนาไดสงเงินคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
งวดที่ ๒ (เดือน เม.ย. - มิ.ย.) โอนเงินให จํานวน ๑๙,๘๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวแลว
งวดที่ ๓ (เดือน ก.ค. - ก.ย.) โอนเงินให จํานวน ๑๙,๘๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๑ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
พรอมคืนเงินของสาขาลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจากกรรมการลาออกทั้งคณะจึงไมมี
ผูลงนามรับเงิน
งวดที่ ๔ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.) โอนเงินให จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวแลว
ในป ๒๕๔๕ นี้ พรรคก า วหน า ได ร ายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ วาพรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
๒๕๔๕ ให แ ก ส าขาพรรคที่ ไ ด รั บ เงิ น จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งเรี ย บร อ ยถู ก ต อ ง
ตามความเปนจริงแลว
ในป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สํ า หรั บ จ า ยให แ ก ส าขาของพรรคก า วหน า เป น จํ า นวน ๔ งวด เป น เงิ น ๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

งวดที่ ๑ (เดือน ม.ค. - มี.ค.) โอนเงินให จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลวทุกสาขาโดยครบถวน
งวดที่ ๒ (เดือน เม.ย. - มิ.ย.) โอนเงินให จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวทั้งหมดแลว
งวดที่ ๓ (เดือน ก.ค. - ก.ย.) โอนเงินให จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวครบถวนทุกสาขาแลว
งวดที่ ๔ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.) โอนเงินให จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท สําหรับสาขาพรรค
ที่พรรคกาวหนาแจงขอรับการสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินวา
ไดดําเนินการสงเงินที่ไดรับทั้งหมดใหสาขาพรรคดังกลาวครบถวนทุกสาขาแลว
ในป ๒๕๔๖ พรรคกา วหนา ไดร ายงานการใช จา ยเงิน สนับ สนุ นที่ ได รับ จากกองทุน เพื่ อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ วาพรรคกาวหนาไดเบิกจายและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบป
๒๕๔๖ ให แ ก ส าขาพรรคที่ ไ ด รั บ เงิ น จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งเรี ย บร อ ยถู ก ต อ ง
ตามความเปนจริงแลวเชนเดียวกับในป ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ กลาวคือรายงาน
การสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาและรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๕
และป ๒๕๔๖ แลว ไดพบวาการจายเงินของพรรคกาวหนาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับ
การสนับสนุน จึงเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํา จังหวั ดที่ มีส าขาของพรรคก าวหน าตั้ งอยูตรวจสอบข อ เท็จจริ งเกี่ยวกับ การรั บเงิน ของสาขา
พรรคก าวหนา วา ได รับเงิน สนั บสนุ นตามที่พ รรคขอรับ การสนั บสนุนหรือ ไม และได มีก ารสอบ
ขอเท็จจริงดังกลาวที่เกี่ยวของกับสาขาพรรค ๗ สาขา คือ สาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔
๑๗ และ ๒๔ โดยไดสอบถามประธานสาขาหรือเหรัญญิกของสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญ
รับเงินที่ปรากฏนั้น ไดขอเท็จจริงซึ่งสรุปไดวาประธานสาขาหรือเหรัญญิก ไมเคยไดรับเงิน หรือไดรับ
เงินแตไมครบถวน หรือไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญการรับเงิน และอื่น ๆ ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๓๘
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๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน สวนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน เปนสําเนาเกาเมื่อครั้งสมัครเปนสมาชิกในครั้งแรก
ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนา แตยอมรับวาลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินเปนของตนจริง
เนื่องจากทางพรรคกาวหนาใหลงชื่อเปนผูรับเงินแตตัวเงินนั้นพรรคเปนผูรับเงินเอง
ไดรับจดหมายจากพรรคกาวหนาใหไปรับเงินเพียงครั้งเดียว แตไมเคยไปรับ สวนลายมือชื่อ
ที่ปรากฏในใบสําคัญการรับเงินทั้ง ๘ งวดเปนลายมือชื่อของตนจริง แตตนไดลงลายมือชื่อไวเมื่อใด
จําไมได เพราะไมเคยไดรับเงินเลยแมแตครั้งเดียว
เคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาเพียงครั้งเดียวโดยทางพรรคไดสงเงินเขาบัญชี เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ และตนไมเคยลงลายมือชื่อรับเงินตามที่ปรากฏในเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ไมเคยไดรับเงินจากพรรคกาวหนาและไมไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน และยืนยันวา
ลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสําคัญการรับเงินไมใชลายมือชื่อของตน
ไม เ คยได รั บ เงิน จากพรรคก า วหน า และเชื่ อ ว า ลายมื อ ชื่ อ นั้น เป น ลายมื อ ชื่อ ที่ ต นเซ็ น ไว ใ น
แบบฟอรมเปลาซึ่งเซ็นและเก็บไวที่ที่ทําการของพรรค เมื่อป ๒๕๔๓ ประมาณ ๓ - ๔ แผน หลังจาก
นั้นก็ไมเคยไดรับเงิน เชื่อวาเอกสารที่นํามาใหดูเปนเอกสารเท็จ เนื่องจากในชวงป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
ตนไดรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหมและไมไดรับการติดตอจากหัวหนาพรรค
ลายมือชื่อที่ลงไปเปนของจริง แตไมทราบวาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินและยืนยันวา
ไมเคยไดรับเงินตามจํานวนที่ปรากฏในใบสําคัญรับเงิน
หลังจากไดรับทราบขอเท็จจริงตาง ๆ ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเสนอให
นายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการใหพรรคกาวหนาชี้แจงวาเหตุใดผูที่มีลายมือชื่อในใบรับเงินจึงให
ถ อ ยคํ า ว า ไม เ คยได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน
พรรคกาวหนาไดชี้แจงวา หลักฐานลายมือชื่อผูรับเงินทั้งหลายเปนลายมือชื่อผูที่ไดรับเงิน
ไปจริง แตบุคคลเหลานั้นอาจจําไมได หรือสับสน
ผูสอบบัญชีพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๕ ไดสรุปรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของพรรค
ปรากฏวาการสงเงินใหสาขาพรรคทั้ง ๔ งวดมีลักษณะเปนเอกสารชุดเดียวกันโดยใชวิธีทําซ้ําโดย
ถายเอกสารและลงลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินมีลักษณะเหมือนกันและวางอยูในตําแหนงเดียวกัน
และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินของพรรคกาวหนาแลว พบวาพรรคกาวหนาจัดทําและตกแตงงบการเงิน
ของสาขาโดยลงรายการในบัญชีเปนเท็จวาไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานใหญของพรรคกาวหนา
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเรียกให
พรรคกาวหนาสงตนฉบับของใบสําคัญรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา ในป
๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพรรคกาวหนาไดมีหนังสือตอบนายทะเบียน
พรรคการเมืองวาไดสงเอกสารดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๖ แลว แตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบการรับเอกสารที่พรรคกาวหนาอางวา
นําสงแลวนั้น ไมปรากฏวามีการลงรับหนังสือดังกลาวทั้งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสํานักกิจการบริหารการสนับสนุนโดยรัฐและฝายปฏิบัติการสนับสนุนแตอยางใด
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงเห็นวา พรรคกาวหนาใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปน
การไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคกาวหนาไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตรายงานวา
ไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนแลว และพรรคไมอาจชี้แจงหรือนําหลักฐานมาหักลางขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวแลว และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไปตามความเปนจริงซึ่งเปน
การไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหยุบพรรคไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ซึ่งในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคกาวหนาตอพนักงานสอบสวน เพื่อขอใหดําเนินคดีอาญาแจงความเท็จ
และจัดทําและใชเอกสารปลอมแลว
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ฯ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตอไป พรอมทั้งใหแจงนายทะเบียนพรรคการเมือ ง (ผูรอ ง) ทราบและสงสําเนาคํารองให
พรรคกาวหนา (ผูถูกรอง) ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือหรือ
ถือวาไดรับหนังสือ
อยางไรก็ตามเมื่อครบกําหนดเวลาสิบหาวันแลว พรรคกาวหนามิไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
แตอยางใดแมพรรคไดรับสําเนาคํารองแลว เนื่องจากปรากฏหลักฐานวามีผูลงลายมือชื่อรับหนังสือ
ในใบตอบรับของไปรษณีย ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
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ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดมีมติในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญไว
ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญเปนเวลาสิบหาวันและใหสงสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหพรรคกาวหนาอีกครั้งหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญไดปดประกาศดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๔๗ เพื่อใหพรรคกาวหนาทําคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ปดประกาศแลว พรรคกาวหนามิไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและ
ไปรษณียไดสงคืนจดหมายกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุเหตุผลในการคืนจดหมายวาพรรคกาวหนา
ไดยายที่ทําการและไมทราบที่อยูใหม ทางศาลรัฐธรรมนูญจึงไดมีการสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งถึงที่อยูใหมของพรรคกาวหนา แตไมปรากฏวาพรรคกาวหนาไดแจงยายที่ทําการพรรค
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองและนายสุธชา ยมจินดา หัวหนาพรรคกาวหนาไดแจงนายทะเบียน
พรรคการเมื อ งว า ขอลาออกจากตํ า แหน ง อั น ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ น จากตํ า แหน ง
ทั้งคณะดวย และพรรคกาวหนายังมิไดแจงวามีหัวหนาพรรคคนใหมและคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหมตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
๓. ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิจารณาคํารอง พรอมเอกสารประกอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง และคําชี้แจงแลว
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวาพรรคกาวหนามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ใหตองยุบพรรคหรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๓๕ บัญญัติวา
“ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน”
มาตรา ๓๗ บัญญัติวา
“ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรื อ ประโยชน อื่ น ใดของพรรคการเมื อ งและสาขาพรรคการเมื อ ง ตลอดจนจั ด ให มี ก ารทํ า บั ญ ชี
ตามมาตรา ๓๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งตามมาตรา ๓๘ และรั บ รองความถู ก ต อ งตลอดจนจั ด ส ง บั ญ ชี ข องสาขา
พรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง”
มาตรา ๓๘ บัญญัติวา
“บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น”
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
สวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
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เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ
(๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๘๓ บัญญัติวา
“คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือประธานสาขาพรรคการเมืองผูใดไมจัดใหมีการทํา
บัญชีของพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๓๗ หรือจัดใหมีการทํา
บัญชีของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองโดยละเวนการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จ
ในบัญชี แกไขบัญชี ซอนเรนหรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการแสดงที่มาของรายได
และการใช จ า ยของพรรคการเมื อ งไม ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๙
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท”
จากบทบัญญัติตาง ๆ ขางตนจะเห็นไดวาการทํารายงานการดําเนินงานของพรรคการเมือง
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งจะตองรายงานทั้งการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป ทํารายงาน
เกี่ ย วกับ บั ญ ชีข องพรรค และรายงานการใช จ า ยเงิ นสนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ งในรอบป ป ฏิ ทิ น
โดยตองทําใหถูกตองตามความเปนจริงดวย หากไมดําเนินการหรือดําเนินการไมถูกตองยอมเปนเหตุให
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหสั่งยุบพรรคได และหากปรากฏขอเท็จจริง
จากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนไปตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ตองสั่งยุบพรรคการเมือง และพรรคการเมืองก็ตองคืนเงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และมีความรับผิดทางอาญาได
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานตาง ๆ ในเรื่องนี้รับฟงไดตามคํารองของ
ผู ร อ งว า พรรคก า วหน า ได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากร ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภค
ดานอื่น ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ในงวดที่ ๑ - ๔ จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนจํานวน
เงิน ๙๙,๐๐๐ บาท แลว และในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ในงวดที่ ๑ - ๔ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนเงินจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท แตไมดําเนินการสงเงินดังกลาวใหสาขาพรรคใหครบทุกสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินและไมแจงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามประกาศของคณะกรรมการ
กองทุ นเพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื อง เรื่ องวิ ธี การเบิ กจ ายเงิ นค าไปรษณี ยากรและค าสาธารณู ปโภค
ของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ซึ่งพรรคกาวหนา ผูถูกรองมิไดชี้แจงใหเห็น
เปนประการอื่นไดวาไดปฏิบัติตามประกาศดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นไดวาพรรคกาวหนา ผูถูกรอง
ไมไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
นอกจากนั้น จากการตรวจสอบของผูรองพบวา มีสาขาพรรคบางสาขาไมไดรับเงินหรือไดรับเงิน
บางสวนหรือบางงวดในการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค งวด ๑ - ๔ ของป
๒๕๔๕ และ ป ๒๕๔๖ จํ า นวน ๗ สาขา และมี ก ารปลอมใบสํ า คั ญ การรั บ เงิ น จึ ง ฟ ง ได ว า
พรรคกาวหนา ผูถูกรองไมใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมายและจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ในป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ไมถูกตองตรงกับความเปนจริง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคกาวหนาผูถูกรองไมใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหเปนไปตามกฎหมายและจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในป พ.ศ. ๒๕๔๕
และ ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคกาวหนาได ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ด ว ยเหตุ ผ ลต า ง ๆ ดั ง กล า ว จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ให มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคก า วหน า ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๕/๒๕๔๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคกาวหนา
ขอเท็จจริงไดความวา พรรคกาวหนา ผูถูกรองไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๕ เปนเงิน
จํานวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท และประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๗๙,๒๐๐ บาท โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได แ บ ง การโอนเงิ น ออกเป น ๔ งวด ๆ ละ ๓ เดื อ น ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงินหรือ
โอนเงินหรือการรับเงินของสาขา (กรณีรับเงินโดยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินหรือใบสําคัญจาย
ตองแนบหลักฐานเปนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน) ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการ และตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชี
ตามมาตรา ๓๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
ป ๒๕๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคใหกับพรรคกาวหนา รวม ๔ งวด เปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๒๓ สาขา เปนเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว
วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ในสวน
เงินที่เหลือ ๒๑,๖๐๐ บาท พรรคไดสงคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคกาวหนาไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขา
ดังกลาว วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๔๕
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งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๑ สาขา เปนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว
วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท พรอม
คืนเงินของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๐ จํานวน ๑,๘๐๐ บาท เนื่องจากกรรมการลาออกทั้งคณะไมมีผูลงนาม
รับเงิน
งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาผูถูกรองที่แจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว
วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในหนาที่ ๖ ความวา “พรรคก าวหนา ไดเบิกจา ยและโอนเงินคาไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
ป ๒๕๔๖ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได โ อนเงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า
สาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคใหกับผูถูกรอง รวม ๔ งวด เปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
งวดที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว
วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาวแลว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ (เมษายน - มิถุ น ายน) โอนเงิ น ให ผู ถูก ร อ งสํ า หรั บสาขาที่ ผูถู ก รอ งแจ ง ขอรั บ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๐ สาขา เปน เงิ น
๑๘,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับ
การสนับสนุน รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุน
ใหส าขาดั งกลา ว ว า ไดดํ า เนิน การส งเงิน ให ส าขาพรรคดั งกลา วแลว จํา นวน ๑๐ สาขา เปน เงิ น
๑๘,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

งวดที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) โอนเงินใหผูถูกรองสําหรับสาขาที่ผูถูกรองแจงขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาดังกลาว
วาไดดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคดังกลาว จํานวน ๑๐ สาขา เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ป ฏิ ทิ น ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ความวา “พรรคกาวหนาไดเบิกจายเงินและโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริง”
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรายงานการสงเงิน
ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคให ส าขาและรายงานการใช จ า ยเงิ น ประจํ า ป ๒๕๔๕ และ
ป ๒๕๔๖ แลว พบวาการจายเงินของผูถูกรองอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุน
จึงไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาของผูถูกรองตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการรับเงินของสาขาวา ไดรับเงินสนับสนุน
ตามสิทธิที่พรรคขอรับการสนับสนุนหรือไม โดยใหสอบขอเท็จจริงจากผูที่ลงลายมือชื่อเปนผูรับเงิน
ตามใบสําคัญรับเงินที่ผูถูกรองรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖
และบันทึกถอยคําประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาที่มีชื่อเปนผูลงนามในใบสําคัญรับเงินแลว จํานวน
๗ สาขา ไดแก สาขาพรรคลําดับที่ ๒, ๓, ๔, ๑๑, ๑๔, ๑๗ และ ๒๔ ไดความวา มีสาขาพรรค
เดียวที่ไดรับเงินและไดรับเงินเพียงครั้งเดียว สําหรับสาขาอื่น ๆ ไมเคยไดรับเงินเลย
ผูรองไดพิจารณาแลว เห็นวา ผูถูกรองใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
เนื่องจากผูถูกรองไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคไมครบ
ตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตกลับรายงานวาไดสงเงินให
สาขาพรรคครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนแลว และพรรคกาวหนารายงานการใชจายเงินไมเปนไป
ตามความเปนจริงซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มีเหตุใหยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย สงสําเนาคํารองใหผูถูกรอง
ชี้แจงแกขอกลาวหา
พิจารณาแลว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
สวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
ข อ เท็ จ จริ ง ได ค วามว า ผู ถู ก ร อ งได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากร ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ
สาธารณูปโภคและดานอื่น ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท และ
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท แลว จะตองสงเงินใหสาขาพรรค
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสาร
การสงเงินหรือโอนเงิน หรือการรับเงินของสาขาใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่พรรคไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง และพรรค
ไดรายงานวาไดสงเงินทุกงวดแลว แตจากการตรวจสอบของนายทะเบียนพรรคการเมืองพบวา ผูถูกรอง
ไดสงเงินสาขาพรรคสาขาเดียว เพียงงวดเดียว สวนสาขาอื่นไมไดรับเงิน เกี่ยวกับรายงานการจายเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ สรุปความวา ไดเบิกจาย
เงินและโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในรอบปทั้งสอง ใหแกสาขาพรรคที่ไดรับเงินจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเรียบรอยถูกตองตามความเปนจริงแลว แตจากการตรวจสอบของ
ผูรอง พบวา สาขาพรรคหลายสาขาไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับจายเงินแตอยางใด
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองไมดําเนินการจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖
ไมถูกตองตามความเปนจริง มีเหตุยุบพรรคกาวหนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญชอบที่จะสั่งใหยุบพรรค
กาวหนาไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสั่งใหยุบพรรคกาวหนา
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

