เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๔๗
และคํ า ร อ งเพิ่ ม เติ ม ลงวั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๗ ขอให สั่ ง ยุ บ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ประจํ า ป ๒๕๔๖ จํ า นวนเงิ น ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไม ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง กล า วคื อ พรรค
เสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาของพรรค
และใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินตามที่ไดรับการสนับสนุน
เปน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาของพรรค แตนําเงิน จํานวนนี้ไปทดรองจาย
ในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรค
เสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
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ขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปไดวา
๑. สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจง การโอนเงิ น สนับสนุน ค าไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุน ใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย
๒ ครั้ง
๑.๑ ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑
แจงการโอนวันที่ ๗ กุม ภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๔๖ เงิ น ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจ ง การโอนวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๔ แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยจั ด ทํ า รายงานการส ง เงิ น ให แ ก ส าขาของพรรคโดยแจ ง ต อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้ งวดที่ ๑ รายงานการสงเงิน ใหแ กสาขาของพรรค ตามหนังสือ
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแก
สาขาของพรรค ตามหนั งสื อลงวั น ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๖ งวดที่ ๓ รายงานการส งเงิน ให แ ก
สาขาของพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือ
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๔ สาขา เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท และงวดที่ ๔ รายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาของพรรค ตามหนังสือลงวัน ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และหลักฐานการสงเงิน คืน
ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ จํานวน ๒ สาขา เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ โดยเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง ประจํา จังหวัดที่ มีส าขาพรรคเสรีป ระชาธิป ไตยตั้ง อยูทํ าการตรวจสอบขอ เท็จ จริง จาก
ผูมีลายมือชื่อ ในใบสําคัญจายเงิน ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ได ร ายงานการสอบข อ เท็ จ จริ ง พบว า
มีสาขาพรรคไดรับเงินเพียงบางงวดไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนและบางสาขาไมไดรับเงิน
พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖
เรื่อง การเบิกเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา ถึงประธานสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการขอรับและสงหลักฐานการรับเงินโดยใหลงลายมือชื่อผูรับเงินในใบสําคัญ
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จา ยเงิน พร อมทั้ง แนบสํ า เนาบั ตรประชาชนที่ ลงลายมือ ชื่อ รับ รองสํ าเนาถู กต อ งและส งกลับ ไปยั ง
สํานักงานใหญของพรรคเมื่อทางพรรคไดรั บเอกสารดั งกลา วแลวจะดําเนิน การจายเงิน สนับสนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารหรือโอนเงิน
ทางธนาณัติใหประธานสาขาพรรคหรือมอบหมายใหแกนนําในแตละจังหวัดนําเงินดังกลาวมามอบให
ที่สํานักงานสาขาพรรค ซึ่งวิธีการรับและสงเงินใหแกสาขาของพรรคนี้สอดคลองกับแนวทางการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงิน ของสํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจั งหวัดที่ มีสาขาพรรคตั้งอยู
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ แจ ง ใหพ รรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยชี้ แ จงขอ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด จากการสอบสวนสาขาของพรรค
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการใชเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่ใหแกพรรคการเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนั งสือดว นที่สุด ที่ สรปต ๐๕๘/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ที่พ รรคแตง ตั้ง ขึ้น ดํา เนิ น การสอบสาขาต าง ๆ ของพรรคเกี่ ยวกับ การรั บเงิน คา ไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภคโดยทําการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรคแตละสาขา จํานวน ๑ ชุด และหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๖๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการ
สอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของพรรคเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการไดรับเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๙๗ สาขา โดยทําการสอบขอเท็จจริง
ระหวางวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
(หนา ๑๕ – ๒๖) ตามหนังสือที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งรายงาน
ระบุวาไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาของพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุนจริง
โดยมีหลักฐานประกอบรายงานในสวนของการใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแก
สาขาพรรค
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๑.๒ ครั้งที่สอง สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังยื่นแบบคําขอรับ
การสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา
เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยโดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรค ไดรับเงิน จํานวน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แลว จะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ดังตอไปนี้
(ก) สงเงิน ใหแ กสาขาของพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการสงเงิน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) รายงานการส ง เงิ น ให แ ก ส าขาของพรรคให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคแลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามขอ (ก) และ (ข) แตอยางใด กลาวคือ มิได
สงเงินใหสาขาของพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงิน ใหแ กสาขาของพรรคใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคแลว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ห นั ง สื อ แจ ง เตื อ นให พ รรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
สงรายงานการสงเงิน ใหแกสาขาของพรรคหรือสงเงิน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืน กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามหนังสือดวนที่สุด ลต (ทพบ) ๐๔๐๒/๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดรับหนังสือแจงเตือ นดังกลาวแลว แตมิไดดําเนิน การสงรายงานการสงเงิน ใหแ กสาขาของพรรค
หรือสงเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในกําหนดระยะเวลา
และได มีห นัง สื อขอผ อ นผั น การคื น เงิ น แกก องทุ น เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื องโดยให เ หตุ ผ ลว า
“พรรคมีความจําเปนตองดําเนินกิจการทางการเมืองตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป
จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงาน
และโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการ
ชะลอการจายเงิน ฯ” ตามหนังสือที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
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๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบขอ กฎหมาย เห็นวาพรรค
เสรีประชาธิปไตยไมดําเนิน การใหเปน ไปตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของ อันเปน เหตุใ หพรรค
เสรีประชาธิปไตยตองถูกยุบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดังนี้
๒.๑ พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ พรรคไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับ
การสนั บ สนุ น ให แ ก สาขาของพรรคซึ่ ง ปรากฏข อเท็ จจริ ง จากการสอบสาขาพรรคของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พบวา สาขาพรรคไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุน ปละ ๔ งวด แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตย
สงเอกสารหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค เอกสารหลักฐานการสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติม
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของพรรค
โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตน ไมอาจแสดงผลใหเห็น วาพรรคไดสงเงิน ใหแ กสาขาของพรรค
ครบตามที่ขอรับการสนับสนุนและเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวยังมีความขัดแยงกันไมนาเชื่อถือ
๒.๒ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยใช จ า ยเงิ น ที่ ได รั บ การสนับ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปน ไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเปน การ
ไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ กล าวคือ พรรคไม สงเงิ น ตามที่ไดรั บ
การสนับสนุน ใหแ กสาขาของพรรคเพื่อเปน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแตนําเงิน ที่ไดรับ
การสนับสนุนนี้ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ ตามหนังสือดวนที่สุด
ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ชี้แจงใหประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญมีคํา สั่งใหรับ คํารอ งไว ดําเนิน การตามขอ กําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้ง
สงสําเนาคํารองใหพรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ
สรุปไดวา
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๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมี ม ติ เ รื่ อ งหลั ก การจา ยเงิ น – ส ง เงิ น ค า ไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณู ป โภคใหแ กส าขาในป ๒๕๔๖ ซึ่ งในการนี้ ได มีการกลา วถึง เงิ น คา ไปรษณียากรและ
คา สาธารณู ป โภคที่จั ด สง ใหส าขาพรรควา จะมีทั้ ง เงิ น จากกองทุน เพื่อ การพั ฒนาพรรคการเมื อ ง
และเงินของพรรครวมทั้งวิธีการจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาของพรรค
จากนั้น จึงมีหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ แจงเรื่อง
การเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา แจงใหสาขาพรรคทราบถึงมติของ
คณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ ซึ่งทางพรรคถือวาเปนการดําเนินกิจการภายในของพรรค
และการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดนํามากลาวอางนั้น ทางพรรคถือวานายทะเบียนพรรคการเมือง
กําลังเขามากาวกายการดําเนินกิจการภายในของพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรั บเงิน สนับ สนุน คาไปรษณีย ากรและคา สาธารณูป โภคของสาขาพรรค
ที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ ง เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การสนับ สนุ น ค า ไปรษณีย ากรและค าสาธารณู ป โภคให แ ก
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ โดยในการรายงานไดใ ชสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงิน ในแบบของพรรค)
สงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประกอบการรายงานซึ่งการรายงานการใชจายเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยในป ๒๕๔๖ ทั้ง ๔ งวด เปนไปตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เทานั้น ไมใชตามนัยมาตรา ๖๒ ซึ่งตองรายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีม ติใ นคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืน เงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ขอคืนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป
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๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ซึ่งหมายรวมถึงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ดวย ถึงแมวา
จะไมคืนเงินโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ และครั้ งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่ อวั น ที่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗ แตง ตั้ง คณะกรรมการและ
คณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริงการรับ – จายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ป ๒๕๔๖ และได มี ก ารออกไปสอบปากคํ า กรรมการสาขาพรรคแต ล ะสาขา ระหว า งวั น ที่
๒๒ กุม ภาพัน ธ ถึงวัน ที่ ๔ มีน าคม ๒๕๔๗ โดยกรรมการสาขาพรรคหรือผูแ ทนใหปากคําว า
ไดลงลายมื อชื่อจริงเพื่อยืน ยัน ความถูก ตองของลายมือ ชื่อ ในสําเนาใบสําคัญ จายและลงลายมือชื่ อ
ในสําเนาบัตรประชาชนและยืนยัน สิทธิใ นการไดรับเงิน สนับสนุน จากทางพรรคซึ่งเงิน ดังกลาวนั้น
เปน เงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคทั้งที่เปน เงิน สนับสนุน ในสวนของพรรคและเปน เงิน
สนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และในใบบัน ทึกถอยคํานั้นประธานสาขาหรือ
ผูแทนก็ไดแสดงสิทธิวา ไดรับเงินดังกลาวจริง จึงถือไดวา เปน เอกสารสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย
ที่สําคัญและเปนประเด็นที่นานํามาพิจารณาคือใบบันทึกถอยคําของพรรคนั้น ประธานสาขาหรือผูแทน
ไดแสดงเจตนาขอยกเลิก ถอยคํา ขอความ หรือสิ่งอื่น ใด ที่เคยใหไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖
กอนหนานี้ทั้งหมดและใหถือวาหนังสือฉบับนี้ (ที่พรรคสอบปากคํา) เปนการใหถอยคําครั้งสุดทาย
ถือเปนที่สุดและขอรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐานทั้งหมด
พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดสงรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคในรอบปปฏิทิ น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน (หนา ๑๕ – ๒๖)
ตามหนังสือที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ถือไดวาเปนเอกสารหลักฐาน
ที่สมบูรณแสดงไดวาสาขาของพรรคทุกแหงไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคป
๒๕๔๖ ครบทุ ก งวด ซึ่ ง จะตรงกั บ บั ญ ชี ข องสาขาพรรค บั ญ ชี ข องพรรคงบการเงิ น ของสาขา
และของพรรคประจําป ๒๕๔๖ แสดงที่มาของรายไดของสาขาทั้งหมดและรายจายของพรรคที่ถูกตอง
ตามความเปนจริงโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองการสอบบัญชี และผานการอนุมัติจาก
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ที่ประชุมใหญของพรรค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว การจะตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับเงินจายเงินสนับสนุนทุกประเภทนาจะตรวจสอบจากบัญชีของสาขาพรรค บัญชีของพรรค
และงบการเงินของสาขาและของพรรค
ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมือ ง ครั้ งที่ ๔/๒๕๔๗ (๖๒)
เมื่อวัน ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ มีมติใหชะลอการเบิกจายเงิน กองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ประจํ า ป ๒๕๔๗ ซึ่ ง ผลก็ คื อ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยถู ก ชะลอการเบิ ก จ า ยเงิ น ดั ง กล า ว และ
จากเหตุ การณที่ เกิด ขึ้น นั้ น ไดสง ผลกระทบกั บพรรคอยา งรุน แรงเพราะพรรคไดดํา เนิ น การเตรีย ม
ความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวแลวเมื่อมี
มติชะลอการเบิกจายเงินดังกลาวจึงมีผลกระทบตอพรรคโดยตรง
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยมี ห นั ง สื อ ถึ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตามหนั ง สื อ ที่ สรปต
๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอ นผัน การคืน เงิน แกก องทุ น เพื่ อ การพัฒ นา
พรรคการเมือง กรณีเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เหตุผลที่พรรคแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองวาจะนําเงินไปใชจาย
ในโครงการและแผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผลในการผอนผันไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงคของ
เงิน กองทุน และทางพรรคไดแ จงคืน เงิน ดังกลาวใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเรียบรอ ยแลว
ถือไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใชจายเงินสนับสนุนและขอคืนเงินสนับสนุนเขากองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมื องแลว สว นวิ ธีป ฏิบัติ ใ นการคื น เงิน กรณี ดัง กล าวไม มีบ ทบัญ ญัติ ใ นมาตราใด
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใด ที่อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหพรรคการเมืองปฏิบัติแ ตอยางใด การผอ นผัน การคืน เงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนเมื่อไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมือง
มิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตยตองปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร
จึงถือไดวานายทะเบี ยนพรรคการเมืองรับ ทราบ ยิน ยอม หรื อเห็น ด วยในการผอนผัน การคืน เงิ น
จํ า นวนดั ง กล า วและไม มี ก ฎหมายห า มผ อ นผั น การคื น เงิ น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ ง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการคืน เงินนี้ไวในแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
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ในป ๒๕๔๖ เรียบรอยแลว สวนเหตุผลในการขอผอนผันวา “พรรคมีความจําเปน ตองดําเนิน การ
ทางการเมือ งตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ต อ ไป จึง ได นํา เงิน ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการชะลอการจายเงินของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เปนการใชจายเงินสนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดแจงขอคืนเงินกองทุนแลว
๒. ในกรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบ
การใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนดเวลาในการรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอางเหตุผลว า
ไดรับการรองเรียนทางโทรศัพท และนําหลักฐานที่พรรครายงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และไมใ ชเอกสารสิทธิเพราะเอกสารหลักฐานที่พรรคสงใหนั้น เปนสําเนาของสําเนา
ใบสําคัญจายหรือใบเสร็จรับเงินของพรรคมาใชในการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนด
การรายงานการใชจายเงินตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมนาจะกระทําไดเพราะเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่จายใหสาขาของพรรค
เปนเงินสนับสนุนเชนเดียวกับเงินสนับสนุนที่พรรคไดใชจายในกรณีอื่น เชน เงินสนับสนุนที่ใชจาย
ในการจัดทําวารสารของพรรคหรือใชจายในการจัดสัมมนาอบรมสมาชิก หลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึง
การจายเงินสนับสนุนตองสงไปพรอมกับรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบปปฏิทินและตองรายงาน
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เมื่อพรรคไดสงหลักฐานดังกลาวนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตรวจสอบ
หลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรควาถูกตองหรือไม ในภายหลังจากที่ไดสงรายงานแลวเทานั้น
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงแกขอกลาวหา มีประเด็น ที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวากรณีมีเหตุที่จะ
สั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) เนื่อ งจากไม ดํา เนิ น การให เป น ไปตามมาตรา ๖๒ ตามคํ าร องของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนให
เปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปถัดไป”
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
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว เห็นวา พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตาม
พระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ ยวกั บ
เงิน สนับสนุน ในเรื่องคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินในเรื่องดังกลาวได ซึ่งตอมาไดมีประกาศของคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่องวิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ กําหนดวา “เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อ
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เปน คา ใช จา ยสํา หรั บค าไปรษณีย ากรและค าสาธารณูป โภคของสาขาพรรคการเมืองตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมืองสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนิน การตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคการเมืองใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงิน
ให แ ก สาขาพรรคการเมื อง” ขอ เท็ จจริง ได ความว า พรรคเสรี ประชาธิป ไตยไดรั บเงิน สนั บสนุ น
คาไปรษณี ยากรและคา สาธารณู ปโภค ในป ๒๕๔๖ จํ านวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท จากสํา นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง งวดที่ ๑ เมื่อวัน ที่ ๗ กุม ภาพันธ ๒๕๔๖ งวดที่ ๒ เมื่อวัน ที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๔๖ งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๔๖ แลว ดําเนินการสงเงินดังกลาวใหสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนและ
ไม ได จัด ส งเงิน ที่ ได รับ การสนั บ สนุ น ใหแ ก บางสาขาของพรรคและรายงานการส งเงิน ไมถู กต อ ง
จึงเปน การไมดําเนิน การใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ข อ อ า งของพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยที่ ว า ได ส ง เอกสารหลั ก ฐานการส ง เงิ น ให แ ก ส าขา
ของพรรคแลว ตามเอกสารรายงานการสงเงิน และตอมาไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงินเมื่อพรรค
เสรีประชาธิปไตยชี้แ จงเพิ่ม เติม ตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตจากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง นั้น ปรากฏวาเอกสารบางฉบับมีพิรุธ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม
บางฉบับระบุวัน เวลาสงเงิน ตามงวด แตกตางไปจากสําเนาใบสงธนาณัติ เอกสารบางฉบับระบุวา
สงเงินงวดประจําป ๒๕๔๖ เกินไปกวาความเปนจริง พยานบุคคลที่ใหการประกอบเอกสารก็ใหการ
แตกตางและขัดแยงกับเอกสาร พยานบางปากใหการขัดแยงกับความเปนจริงไมสมเหตุผล เชนอางวา
ในวัน เดียวกัน สามารถสอบขอเท็จจริงจากกรรมการสาขาของพรรคไดหลายจังหวัด บางคนไมอาจ
ตรวจสอบลายมือชื่อได กรรมการสาขาพรรคบางคนลงลายมือชื่อไมเหมือนกับที่เคยลงลายมือชื่อไว
ในครั้งกอน และพยานบางคนใหการกลับไปกลับมา พยานหลักฐานของพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมนาเชื่อถือ
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๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

สําหรับเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท นั้น
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงไดความวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใ ชเงิน ตามที่ไดรับการสนับสนุน
และเมื่อพรรคเสรีประชาธิป ไตยแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองขอคืนเงิน จํานวนดังกลาว แตก็
ไมสงคืน ทั้งขอนําเอาเงินไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงถือวา
พรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดดําเนิน การใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อีกกรณีหนึ่งดวย
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล
ทองธรรมชาติ นายจิระ บุญพจนสุน ทร นายจุม พล ณ สงขลา นายปรีช า เฉลิมวณิช ย นายมงคล
สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ
สุวรรณเวโช นายสุวิ ทย ธี รพงษ นางเสาวนีย อัศ วโรจน นายอภัย จัน ทนจุ ลกะ และนายอุร ะ
หวังออมกลาง วินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยไดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยให
ยกคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะการรวมตัวของประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง
เพื่อแสดงเจตนารมณทางการเมืองเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญการที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหมีการสนับสนุน ทางการเงิน
แกพรรคการเมืองนั้น ควรมีวิธีการตรวจสอบควบคุมหากมีการใชเงินไมถูกตองก็ควรงดการสนับสนุน
และเรียกเงินคืนพรอมทั้งดําเนินคดีแพงและอาญาตามลักษณะและพฤติการณของการกระทําความผิด
การใหยุบ พรรคการเมืองเพราะเหตุดัง กลาวเปน การบังคับ เกิน กวาเหตุทําใหเ กิดความเสียหายและ
เดือดรอ นแกผูบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่ไมเกี่ยวของ จึงเปน บทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ขัดตอ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไมพึงรับบังคับให
โดยเหตุดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง มีคําสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
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นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

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

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๔๗
และคํ า ร อ งเพิ่ ม เติ ม ลงวั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๗ ขอให สั่ ง ยุ บ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
โดยกลาวหาวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมปฏิบัติใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจพบวา พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งไดรับการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
ไดใชจายเงิน ดังกลาวไมถูกตองตามความเปน จริง กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือ
สงเงิน ไมครบตามจํานวนที่ไดรับ การสนั บสนุน ให แ กสาขาของพรรค นอกจากนั้ น ยังพบดวยว า
พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน เปน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๑๘ สาขา
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมสงเงินตามที่ไดรับการสนับสนุน เปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาของพรรค
แตนําเงินจํานวนนี้ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงเปนการไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
เปนเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองและคํารองเพิ่มเติม ไวดําเนิน การ และรับไวพิจารณา
วินิ จ ฉัย ต อไป พรอ มทั้ งส ง สํา เนาคํ าร อ งและสง สํ าเนาคํ า ร องเพิ่ม เติม ใหพ รรคเสรีป ระชาธิป ไตย
เพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ
สรุปไดวา
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๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
เมื่อวัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีม ติใ นเรื่องหลักการจายเงิน – สงเงิน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณู ป โภคใหแ กส าขาในป ๒๕๔๖ ซึ่ งในการนี้ ได มีการกลา วถึง เงิ น คา ไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคที่จัดสงใหสาขาพรรควา จะมีทั้งเงิน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและ
เงินของพรรครวมทั้งวิธีการจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาของพรรค จากนั้น
จึงมีหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ แจงเรื่องการเบิกจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา แจงใหสาขาพรรคทราบถึงมติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ ซึ่งทางพรรคถือวาเปนการดําเนินกิจการภายในของพรรค และการที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดนํามากลาวอางนั้น ทางพรรคถือวานายทะเบียนพรรคการเมืองกําลังเขามา
กาวกายการดําเนินกิจการภายในของพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท และ
จายเงินที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรค ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประกาศฉบับนี้
ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ โดยในการรายงานไดใชสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงินในแบบ
ของพรรค) สงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประกอบการรายงาน และการรายงานการใชจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาของพรรคเสรีประชาธิปไตย ในป ๒๕๔๖ ทั้ง ๔ งวด
ก็เปนไปตามประกาศ ฯ หรือตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ไมใชตามนัยมาตรา ๖๒ ซึ่งตองรายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปถัดไป
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นอกจากนั้น พรรคเสรีประชาธิปไตยไดตอสูดวยวาพรรค ฯ ไดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่ม เติม รายงานการใชจาย
เงินสนับสนุน หนา ๑๕ – ๒๖ ตามหนังสือที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗
ถือ ไดว า เปน เอกสารหลัก ฐานที่ สมบู รณ แ สดงไดว า สาขาของพรรคทุ กแห งได รับ เงิน สนับ สนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคในป ๒๕๔๖ ครบทุกงวด ซึ่งจะตรงกับบัญชีของสาขาพรรค
บัญ ชีข องพรรค งบการเงิ น ของสาขาและพรรคประจํ า ป ๒๕๔๖ ซึ่ง ประธานสาขาพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๐ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว า ด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
แสดงที่มาของรายไดของสาขาทั้งหมดและรายจายของพรรคที่ถูกตองตามความเปนจริงโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบรับรองการสอบบัญชี และผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว การใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ด วยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ การจะตรวจสอบขอ เท็จ จริ ง เกี่ ยวกั บ
การรับเงิน จายเงิน สนับสนุน ทุกประเภทนาจะตรวจสอบจากบัญชีของสาขาพรรค บัญชีของพรรค
และงบการเงินของสาขาและของพรรค
๒. พรรคเสรีประชาธิปไตยโตแยงขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองวานายทะเบียน
พรรคการเมื อ งมอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ที่ มี ส าขาพรรค
เสรี ป ระชาธิ ป ไตยตั้ง อยู ไปสอบข อ เท็ จ จริ ง จากผู มี ล ายมือ ชื่ อ ในสํา เนาใบสํา คั ญ จ า ยเงิ น ที่ พ รรค
เสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ไดรับเงินสนับสนุนจริงหรือไม ซึ่งถือวา
เปนการรายงานตามประกาศที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใ ชการรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ตามนัยมาตรา ๖๒
รายงานการสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบวา มีสาขาพรรค
ไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุนตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึงเปนขอเท็จจริง
ที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะ
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(๑) ไมมีการรองเรียนทางโทรศัพทของกรรมการสาขาพรรคลําดับที่ ๒๙ ตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกลาวอาง
(๒) สําเนาใบสําคัญจายที่กรรมการการเลือกตั้งนําไปแสดงใหสาขาพรรคแสดงสิทธิไมใ ช
เอกสารสิทธิที่จะสามารถแสดงสิทธิไดตามกฎหมาย
(๓) รายงานการใชจ ายเงิน สนับสนุน ที่พรรคไดรายงานตอนายทะเบีย นในแตล ะงวดนั้ น
เปนเพียงรายงานเบื้องตนวาพรรคไดจายเงินสนับสนุนใหแกสาขาพรรคจริง ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ ง เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การสนับ สนุ น ค า ไปรษณีย ากรและค าสาธารณู ป โภคให แ ก
พรรคการเมืองซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใชรายงานตามนัยมาตรา ๖๒ ซึ่งจะตองรายงานตามแบบที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนหนาที่และเปน สิทธิของพรรคเสรี
ประชาธิปไตยตามกฎหมายที่จะสงหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนที่เคยรายงาน
เบื้องตนไปแลวไดอีกครั้งหนึ่ง ไมใชเปนการจัดทําเอกสารหลักฐานขึ้นมาใหมตามที่นายทะเบียนพรรค
การเมืองกลาวหาแตอยางใดเพราะทางพรรคนําเอกสารหลักฐานที่เคยรายงานตอนายทะเบียนพรรค
การเมืองมาใหสาขาพรรคยืนยันความถูกตองอีกครั้งหนึ่งเทานั้นมิไดทําการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
แตอยางใด
๓. ส ว นการไม คื น เงิ น ๑๔๑,๖๐๐ บาท ต อ กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งนั้ น
พรรคเสรีป ระชาธิปไตย อางวา ได มีหนั งสื อถึ งนายทะเบียนพรรคการเมื องตามหนั งสื อที่ สรปต
๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอ นผัน การคืน เงิน แกก องทุ น เพื่ อ การพัฒ นา
พรรคการเมือง เหตุผลที่พรรคแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองวาจะนําเงินไปใชจายในโครงการ
และแผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผลในการผอนผันไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงคของเงินกองทุน ฯ
เพราะพรรคไดแจงขอคืน เงิน ดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ เปน ไปตาม
มติของคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ เปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมือ ง ครั้ งที่ ๔/๒๕๔๗ (๖๒)
เมื่อวั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๔๗ มี ม ติช ะลอการเบิก จายเงิน กองทุ น เพื่ อการพัฒ นาพรรคการเมือ ง
ประจํ าป ๒๕๔๗ ซึ่งผลก็คือ พรรคเสรีประชาธิปไตยได ถูกชะลอการเบิ กจา ยเงิน ดังกลาว และ
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จากเหตุ การณที่ เกิด ขึ้น นั้ น ไดสง ผลกระทบกั บพรรคอยา งรุน แรงเพราะพรรคไดดํา เนิ น การเตรีย ม
ความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวแลวเมื่อมีมติ
ชะลอการเบิกจายเงินดังกลาวจึงมีผลกระทบตอพรรคโดยตรง
กรณี เ งิ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของสาขาพรรค จํ า นวน ๑๑๘ สาขา
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และทางพรรคไดแจงคืนเงินดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบเรียบรอยแลว ถือไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใชจายเงินสนับสนุนและขอคืนเงินสนับสนุน
เขากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว และไมถือวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินสนับสนุน
ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเด็นพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง และคําชี้แ จง
แกขอกลาวหาและเอกสารประกอบคําชี้แ จงแกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิป ไตยแลว เห็น วา
ขอตอสูของพรรคเสรีประชาธิปไตยไมสามารถหักลางขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองได
เพราะปรากฏขอเท็จจริงจากรายงานและเอกสารตาง ๆ ไดความวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โอนเงิ น ค าไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคสํ า หรั บ สาขาพรรคให กั บ พรรคเสรี ป ระชาธิป ไตย
ประจํา ป ๒๕๔๖ จํา นวนเงิ น ๗๑๘,๒๐๐ บาท และจํ า นวนเงิ น ๑๔๑,๖๐๐ บาท ตามลํ า ดั บ
ซึ่งจากการตรวจสอบของนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องรายงานการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และค าสาธารณูป โภคของสาขาพรรคเสรี ประชาธิป ไตย จํ านวนเงิ น ๗๑๘,๒๐๐ บาท ที่ พรรค
เสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ วรรคหนึ่ง พบวา สาขาของพรรคหลายสาขามิไดรับเงินสนับสนุน
หรือไดรับบางงวดหรือมีลายมือชื่อรับเงิน ในใบสําคัญรับเงิน แตไมไดรับเงิน ซึ่งเปน การใชจายเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่ไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง
เงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท นั้น พรรคเสรีประชาธิปไตย
มีมติพรรค ฯ ขอคืนเงินจํานวนนี้แลว แตไมสงคืน ทั้งยังนําเอาไปทดรองจายในแผนงานและโครงการ
ของพรรคในป ๒๕๔๗ ซึ่ ง เป น การใช จา ยเงิน สนั บสนุ น คา ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภค
ที่ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว
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หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับ
การสนับสนุนไมถูกตองตามความเปนจริง และใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามที่ขอรับ
การสนับสนุน กรณีดังกลาวนี้ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง จึงเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยื่ น คํ า ร อ ง และคํ า ร อ งเพิ่ ม เติ ม ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ความว า
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองสองครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑ แจงการโอน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอน วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจงการโอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔
แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดความวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ พรรคไมสงเงินหรือสงเงิน
ไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรคซึ่งปรากฏขอเท็จจริงจากการสอบสาขาพรรค
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พบวาสาขาพรรคไดรับเงินไมครบตามจํานวน
ที่ขอรับการสนับสนุน ปละ ๔ งวด ดังนี้
(๑) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑ งวด จํานวน ๑๐ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๔, ๑๕, ๓๖, ๕๒, ๕๗, ๗๖, ๗๗, ๙๕, ๙๙, ๑๐๓
(๒) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๒ งวด จํานวน ๓๓ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๗, ๑๗, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๓๗, ๔๒, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๕๔, ๖๑
๖๒, ๖๓, ๖๕, ๖๗, ๗๓, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๖, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๑๐๐, ๑๐๒
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(๓) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๓ งวด จํานวน ๑๕ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๓, ๑๑, ๑๘, ๒๒, ๓๑, ๓๔, ๓๙, ๔๙, ๕๓, ๗๔, ๗๕, ๗๘, ๗๙, ๘๕, ๑๐๑
(๔) สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
และไมไดลงลายมือชื่อไวในใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๒ สาขา ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๒๐ และ ๕๙
แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาพรรค แตเอกสาร
หลักฐานดังกลาวขางตนไมอาจแสดงผลใหเห็นวาพรรคไดสงเงินใหแกสาขาพรรคครบตามที่ขอรับการสนับสนุน
ทั้งยังมีความขัดแยงและไมนาเชื่อถือ กลาวคือ
ก) ระยะเวลาตามเอกสารหลักฐานการโอนเงินไมตรงกัน ตามหลักฐานสําเนาใบสําคัญจาย
ของงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ พรรคสงเงินใหสาขาพรรคในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม ๒๕๔๖
แตสําเนาใบนําสงธนาณัติระบุสงเงินของงวดที่ ๒ และ ๓ พรรคสงเงินใหสาขาพรรคในเดือนเมษายน
และเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ แตพรรคอางวาเปนการสงเงินในงวดเดียวกัน
ข) เอกสารหลักฐานที่พรรคชี้แจง เปนเอกสารที่พรรคจัดทําขึ้นใหม ซึ่งขัดแยงกับขอเท็จจริง
ที่ไดจากการสอบสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและเอกสารการชี้แจง
ของพรรคขัดแยงกันเอง
ค) เอกสารหลักฐานที่พรรคชี้แจง ขัดแยงกับความเปน จริง ในป ๒๕๔๖ พรรคไดสงเงิน
ใหกับสาขาพรรคบางสาขา ๕ งวด บางสาขา ๖ งวด ซึ่งขัดแยงกับความเปน จริงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนเงินปละ ๔ งวด
ง) หัวหนาพรรคไดช้ีแ จงในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๖๐) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาปกติพรรคจะสงเงินโดยธนาณัติแตเมื่อพิจารณา
จากหลักฐานแลวพบวา พรรคสงเงินใหแ กสาขาพรรคเปน สําเนาใบสงธนาณัติ (๕๕ + ๓๙ + ๒๐)
จํานวน ๑๑๔ ฉบับ นอกจากนั้นเปนสําเนาใบสําคัญจายเงิน (งวดที่ ๑ จํานวน ๘๐ ฉบับ งวดที่ ๒
จํานวน ๑๐๐ ฉบับ งวดที่ ๓ จํานวน ๙๖ ฉบับ และงวดที่ ๔ จํานวน ๙๔ ฉบับ) จํานวน ๓๗๐ ฉบับ
ซึ่งเปนการใหถอยคําที่ขัดแยงกับหลักฐานที่พรรคนํามาแสดง
จ) หัวหนาพรรคไดแจงวาใบสําคัญจายที่พรรคสงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เจาหนาที่พรรคไดจัดทําปลอมขึ้นและไดไลผูจัดทําออกจากพรรคแลว แตภายหลังไดชี้แจงโดยไดนําเอกสาร
หลักฐานดังกลาวไปใหสาขาพรรคยืนยันวาไดรับเงินจากพรรคจริง
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ฉ) จากการตรวจสอบลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคลําดับที่ ๑๓ พบวาลายมือชื่อของกรรมการ
สาขาพรรคในบันทึกถอยคําที่พรรคสงมาชี้แจงแตกตางกันกับลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคที่ไดลงไว
ในการแจงการจัดตั้งสาขาตอนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือในสําเนาใบสําคัญจายหรือใบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่เปน เอกสารหลักฐานการรับเงิน ในรายงานการสงเงินและมีขอสังเกตวาบันทึก
การสอบปากคําของสาขาลําดับที่ ๑๓ เปนลายมือเดียวกันทั้งฉบับและมีความคลายคลึงกับลายมือชื่อ
ที่เขียนบันทึกการสอบปากคําของพรรคในสาขาอื่น ๆ อีก ซึ่งหากกรรมการสาขาเปนผูบันทึกถอยคํา
ดวยตนเองและลงลายมือชื่อจริงแสดงวากรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองเปนผูบันทึกการสอบปากคํา
สาขาอื่น ๆ อีกซึ่งขัดแยงกับความเปนจริง
ช) ลายมือชื่อของผูที่ลงลายมือชื่อเปนพยานบันทึกการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรคไมอาจ
ตรวจสอบไดวาเปนบุคคลใด
ซ) การสอบขอเท็จจริงของพรรคขัดแยงกับความเปนจริง เชนกรณีที่นายวีระชัย ศรีบุญมี กรรมการ
สอบขอเท็จจริงของพรรคไดทําการสอบขอเท็จจริงกรรมการสาขาพรรค เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗
เปนจํานวน ๘ สาขา ในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ สุรินทร มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี ซึ่งในความเปนจริง
ไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในเวลาหนึ่งวัน หรือกรณีนายประศาสตร ศรีภัย ไดทําการสอบ
ขอเท็จจริงกรรมการสาขาพรรค เมื่อวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนจํานวน ๙ สาขา ในพื้น ที่ ๖
จังหวัด คือ นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย รอยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร ก็เชนเดียวกัน
พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ กลาวคือ
พรรคไมสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุน ใหแกสาขาเพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แตกลับนําเงินที่รับการสนับสนุนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๗
ตามหนังสือชี้แจงดวนที่สุด ที่ สรปต. ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ของพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
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พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงและชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมไดกระทําผิดไปจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๒ ส วนเงิน สนับสนุน ค าไปรษณี ยากรและคา สาธารณู ปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
ใหสงคืนและไดขอผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว โดยอางเหตุผล
ในการขอผอนผันวา “พรรคมีความจําเปนตองดําเนินการทางการเมือง ตามแผนงานและโครงการในป
๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาว
ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการชะลอการจายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เปนการใชจาย
เงินสนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจงขอคืนเงินกองทุนดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไมทักทวงหรือคัดคานประการใด
บทบัญญัติแหงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๑ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
คาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนิน กิจการในทางการเมือง
อยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตอ งเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เพื่อ การพั ฒนาพรรคการเมื อง เรื่อ ง วิธี การเบิกจ ายเงิ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔
ขอ ๔ “เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมืองสงเงินใหสาขาพรรคการเมือง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนิน การตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคการเมืองใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคการเมือง”
พิเคราะหแลว พรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ ง กํา หนด และตอ งใช จา ยเงิ น สนับ สนุน ให เ ปน ไปตามที่บั ญ ญัติ ไว ใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ สวนที่ ๒ ดังที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ไดประกาศเรื่องวิธีเบิกจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ในขอ ๔ ไววา
“เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
พรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมืองสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวรรคสองกําหนดวา
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงินใหแกสาขา
พรรคการเมืองใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ไดสงเงินใหแกสาขา
พรรคการเมือง”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ได ค วามตามคํ า ร อ งของผูร อ งและคํ า ชี้แ จงรับ ข อ เท็ จ จริ งของพรรคเสรี ป ระชาธิ ปไตยว า
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค สําหรับในสวนสาขา
ของพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนจํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แตทางพรรคไมไดสงเงินสนับสนุนดังกลาวใหแกสาขาพรรคภายในสิบหาวันนับแต
วัน ที่ ได รั บแจ งการส ง เงิ น จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามที่ กํ าหนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฯ ขอ ๔ ดังกลาว โดยแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ วา คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาทคืน พรอมกับขอผอนผันการคืนเงิน
จํานวนดังกลาว ตอมานายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ เรงรัดใหหัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตยคืนเงินจํานวนดังกลาว โดยใหนําเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา
สะพานกษัตริยศึก ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เลขที่ ๐๔๙-๑-๒๕๕๙๑-๘ ภายใน ๗ วัน
หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ แจงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง
วาไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของพรรคแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
แจงยืนยันตอศาลรัฐธรรมนูญวาจนปจจุบันนี้ พรรคเสรีประชาธิปไตยยังไมไดคืนเงินจํานวนดังกลาว
แตอยางใด
ขอเท็จจริงไดความดังกลาว จึงฟงวาพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค สําหรับสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน
จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมไดดําเนินตามแผนงานและโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
และไมไดสงเงินคืนแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แตกลับนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจาย
ในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ ซึ่งเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ จึงตองถูกยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เมื่อวินิจฉัยดังกลาวแลว ปญหาอื่นนอกจากนี้ไมจําตองวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น คํารองลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และคํารองเพิ่มเติม
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุน ใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย ๒ ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
ครั้งที่สอง เพื่อสนับสนุนแกสาขาพรรคที่จัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอสนับสนุนจํานวน ๑๑๘ สาขา
เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่
มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ทําการตรวจสอบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไดใชจายเงินสนับสนุนที่
ไดรับแกสาขาพรรคถูกตองหรือไม
ผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองพบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายกลาวคือ สาขาพรรคไดรับเงินไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุนปละ ๔ งวด
และบางสาขาพรรคไมไดรับเงินสนับสนุน ดังนี้
(๑) สาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๑ งวด
จํานวน ๑๐ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๔, ๑๕, ๓๖, ๕๒, ๕๗, ๗๖, ๗๗, ๙๕, ๙๙, ๑๐๓
(๒) สาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๒ งวด
จํานวน ๓๓ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๗, ๑๗, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๓๗, ๔๒, ๔๔, ๔๕, ๔๖
๔๗, ๔๘, ๕๔, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๕, ๖๗, ๗๓, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๖, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๖
๙๗, ๙๘, ๑๐๐, ๑๐๒
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(๓) สาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๓ งวด
จํานวน ๑๕ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๓, ๑๑, ๑๘, ๒๒, ๓๑, ๓๔, ๓๙, ๔๙, ๕๓, ๗๔, ๗๕
๗๘, ๗๙, ๘๕, ๑๐๑
(๔) สาขาพรรคที่ไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค และไมได
ลงลายมือชื่อไวในใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๒ สาขา ไดแกสาขาพรรคลําดับที่ ๒๐ และ ๕๙
สวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินใหแกสาขาพรรคและไมรายงานการสงเงินใหสาขาพรรคใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ แตกลับนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน การใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรคหรือสงเงินที่ไดรับการสนับสนุนจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง พรรคเสรีประชาธิปไตยไมรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบและขอผอนผันการคืนเงินแกกองทุนโดยอางวา พรรคมีความจําเปนตองดําเนินกิจการทาง
การเมืองตามแผนงานและโครงการในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอ ไป จึงไดนํ าเงิน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๗
นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไมเปนไปตามกฎหมายและรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความจริง จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงแกขอกลาวหาสรุปไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุน
คาไปรษณีย ากรและค าสาธารณู ปโภคใหแ ก สาขาพรรคจากกองทุน เพื่อ การพัฒ นาพรรคการเมือ ง
ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรับเงินสนับสนุนสําหรับสาขาพรรค
ที่จดแจงภายหลังจํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาทจริง พรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกสาขาพรรคและรายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบแลว ตอมาพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือ
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จากนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่องแจงเตือนการใชจายเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหระวังสาขาพรรคอาจจายเงิน
ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ โดยพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
ขอคืนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖
โดยขอสงคืนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ดวย ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๐ แห งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ถึงแมวาจะไมคืนเงินโดยทันที แตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว ขอใหยกคํารอง
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงยุติตามที่พรรคเสรีประชาธิปไตยผูถูกรองยื่นคําชี้แจงยอมรับวา
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองรวม ๒ ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
ครั้งที่สอง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุนสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท โดยแจงการโอนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
มีปญหาตองวินิจฉัยวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม
กรณีเกี่ยวกับเงินสนับสนุนครั้งที่หนึ่งจํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดทํา
รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู
ตรวจสอบการใชเงินของพรรคโดยสอบปากคําประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคตาง ๆ
เชน นายเนียม บานเย็น ประธานสาขาพรรคลําดับที่ ๔ ใหการวาสาขาพรรคของตนไดรับเงินงวดที่หนึ่ง
เพียงงวดเดียว แตพรรค ฯ ใหลงลายมือชื่อในใบสําคัญการจายเงินไวลวงหนาทั้งสี่งวด นายปลอด ปายงูเหลือม
ประธานสาขาพรรคลําดับที่ ๗ ใหการวาไดรับเงินสนับสนุนเฉพาะงวดที่หนึ่งและงวดที่สองเทานั้น
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นางสมร อินธิศร ประธานสาขาพรรคลําดับที่สามใหการวาไดรับเงินสนับสนุนเพียงสามงวดเทานั้น
และนายอานันต ขันคํา รองประธานสาขาพรรคลําดับที่ ๕๙ ใหการวาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ สาขาพรรค
ไมเคยไดรับเงินสนับสนุนและมีการปลอมและใชเอกสารปลอมของสาขาพรรคตนอีกดวย เมื่อพิจารณาถึง
หนังสือของพรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่องการเบิกจายคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค โดยพรรคเสรีประชาธิปไตยกําหนดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยจะ
จัดสงใบสําคัญการจายเงินใหแกประธานสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคลงลายมือชื่อเปนผูรับเงินใน
ใบสําคัญจายเงินที่พรรคเสรีประชาธิปไตยสงมาให พรอมทั้งใหแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองแลวสงกลับมายังสํานักงานใหญของพรรคภายในหาวันเชนนี้ สอดคลองกับคําใหการ
ของนายเนียม บานเย็น ประธานสาขาพรรคลําดับที่ ๔ ที่ใหการวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใหลงชื่อ
ในใบสําคัญจายเงินไวลวงหนาทั้งสี่งวดแตไดรับเงินสนับสนุนงวดที่หนึ่งเพียงงวดเดียวพยานหลักฐาน
ของฝายผูถูกรองไมอาจจะหักลางพยานหลักฐานของผูรองได จึงฟงไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรคตามที่ขอสนับสนุนและรายงานการสงเงินไมถูกตองตรงตามความจริง
กรณีเกี่ยวกับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคครั้งที่สองจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ขอเท็จจริงฟงยุติวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินใหสาขาพรรคภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ
แจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการสงเงินใหสาขาพรรคหรือสงเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาว แตไมรายงานการสงเงินใหสาขาพรรคและ
ไมสงเงินสนับสนุนคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือขอผอนผัน
การคืนเงินจํานวนดังกลาว อางวาพรรคมีความจําเปนตองดําเนินกิจการทางการเมืองตามแผนงานและ
โครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป
ขอเท็จ จริ งจึ งฟ งได วา พรรคเสรีประชาธิ ปไตยไดรั บเงิน สนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองรวมสองครั้ง ครั้งแรกเปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
ครั้งที่สองเปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แตพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย แจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ
คํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ขอใหสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองไดความวา พรรคเสรีประชาธิป ไตยใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน
เปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ จํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมถูกตอง
ตามความเปนจริง กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับ
การสนับสนุน ใหแ กสาขาของพรรค และใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน เปน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมสงเงินตามที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาของพรรค แตนําเงินจํานวนนี้ไปทดรองจายในแผนงาน
และโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕)
การใชจายเงินดังกลาวขางตนมีรายละเอียดปรากฏตามคํารองดังนี้
๑. สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งแจง การโอนเงิน สนั บสนุ น คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุน ใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย
๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดทํารายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคโดยแจงตอนายทะเบียน
พรรคการเมือง ดังนี้ งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖
และลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ตามหนังสือลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖
งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยูทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
จากผูมีลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรายงานการสอบขอเท็จจริง พบวา มีสาขาพรรค
ไดรับเงินเพียงบางงวดไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนและบางสาขาไมไดรับเงิน
พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือดวนที่สุด ... ยืนยันการไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๙๗ สาขา และพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงาน
การใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยในรายงานระบุวา
ไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาของพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุนจริง
และมีหลักฐานประกอบรายงานในสวนของการใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแก
สาขาพรรคแลว
ครั้งที่สอง สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน
ตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท
พรรคเสรีประชาธิปไตยโดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรค ไดรับเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
แลว จะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง
วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมืองลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔
ขอ ๔ ดังตอไปนี้
(ก) สงเงินใหแกสาขาของพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) รายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคแลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามขอ (ก) และ (ข) แตอยางใด กลาวคือ มิไดสงเงิน
ใหสาขาของพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคแลว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาของพรรคหรือสงเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว แตมิไดดําเนินการสงรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคหรือ
สงเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในกําหนดระยะเวลา และ
ไดมีหนังสือขอผอนผันการคืนเงิน แกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยใหเหตุผลวา “พรรค
มีความจําเปนตองดําเนินกิจการทางการเมืองตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและ
โครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการชะลอ
การจายเงิน ฯ”
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมาย เห็นวา พรรค
เสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของ อันเปนเหตุใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตองถูกยุบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) ดังนี้
(๑) พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมเปนไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ พรรคไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
ใหแกสาขาของพรรค แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยสงเอกสารหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค
เอกสารหลักฐานการสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของพรรคโดยเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตนไมอาจแสดงใหเห็นวา
พรรคไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคครบตามที่ขอรับการสนับสนุนและเอกสารหรือหลักฐานดังกลาว
ยังมีความขัดแยงกันไมนาเชื่อถือ
(๒) พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเปนการไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒
อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคไมสงเงินตามที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาของพรรค
เพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแตกลับนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนนี้ไปทดรองจายในกรณีอื่น
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้งสงสําเนาคํารอง
ใหพรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ สรุปไดวา
๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยถือวาเรื่องการจายเงิน - สงเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาในป ๒๕๔๖ เปนเรื่องเงินคาไปรษณียากรซึ่งมีทั้งเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และเงินของพรรค รวมทั้งวิธีการจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูป โภคใหแกสาขาของพรรค
เปน การดําเนิน กิจการภายในของพรรคและการที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองไดนํามากลาวอางนั้น
ทางพรรคถือวานายทะเบียนพรรคการเมืองกําลังเขามากาวกายการดําเนินกิจการภายในของพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนอีกจํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ โดยในการรายงานไดใชสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงินในแบบ
ของพรรค) สงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประกอบการรายงาน ซึ่งการรายงานการใชจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยในป ๒๕๔๖ ทั้ง ๔ งวด เปนไป
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ไมใชตามนัยมาตรา ๖๒ ซึ่งตองรายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีมติใหสงคืนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ
ขอคืนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ซึ่งหมายรวมถึง
เงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับ
การสนับสนุนจํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ดวย ถึงแมวาจะไมคืน เงินโดยทันทีแตก็ไดแ สดงเจตนา
ที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
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คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริง
การรับ - จายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป ๒๕๔๖ และไดมีการออกไป
สอบปากคํากรรมการสาขาพรรคแตละสาขา โดยกรรมการสาขาพรรคหรือผูแทนใหปากคําวา ไดลงลายมือชื่อจริง
เพื่อยืนยันความถูกตองของลายมือชื่อในสําเนาใบสําคัญจายและลงลายมือชื่อในสําเนาบัตรประชาชน
และยืนยันสิทธิในการไดรับเงินสนับสนุนจากทางพรรค ซึ่งเงินดังกลาวนั้นเปนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคทั้งที่เปนเงินสนับสนุนในสวนของพรรคและเปนเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง และในใบบันทึกถอยคํานั้นประธานสาขาหรือผูแทนก็ไดแสดงสิทธิวา ไดรับเงินดังกลาวจริง
จึงถือไดวา เปน เอกสารสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมายที่สําคัญและเปน ประเด็นที่นานํามาพิจารณาคือ
ใบบันทึกถอยคําของสาขาพรรคนั้น ประธานสาขาหรือผูแทนไดแสดงเจตนาขอยกเลิก ถอยคํา ขอความ
หรือสิ่งอื่นใด ที่เคยใหไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖ กอนหนานี้ทั้งหมดและใหถือวาหนังสือฉบับนี้ (ที่พรรค
สอบปากคํา) เปนการใหถอยคําครั้งสุดทายถือเปนที่สดุ และขอรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมด
พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดสงรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคในรอบปปฏิทิ น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานดังกลาวถือไดวาเปนเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ
แสดงไดวาสาขาของพรรคทุกแหงไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคป ๒๕๔๖
ครบทุกงวด การจะตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับเงินจายเงินสนับสนุนทุกประเภทนาจะตรวจสอบ
จากบัญชีของสาขาพรรคบัญชีของพรรค และงบการเงินของสาขาและของพรรค
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๖๒) เมื่อวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ มีมติใหชะลอการเบิกจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๗
ซึ่งผลก็คือ พรรคเสรีประชาธิปไตยถูกชะลอการเบิกจายเงินดังกลาว และจากเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น
ไดสงผลกระทบกับพรรคอยางรุนแรงเพราะพรรคไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวแลว เมื่อมีมติชะลอการเบิกจายเงินดังกลาวจึงมีผลกระทบ
ตอพรรคโดยตรง
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พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอผอนผันการคืนเงินแกกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กรณีเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา
จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เหตุผลที่พรรคแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองวาจะนําเงินไปใชจาย
ในโครงการและแผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผลในการผอนผันไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงคของเงินกองทุน
และทางพรรคไดแจงคืนเงินดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเรียบรอยแลว สวนวิธีปฏิบัติ
ในการคืนเงินกรณีดังกลาวไมมีบทบัญญัติในมาตราใดแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใด
ที่อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหพรรคการเมือง
ปฏิบัติแตอยางใด การผอนผันการคืนเงินที่ไดรับการสนับสนุนเมื่อไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตองปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร จึงถือไดวานายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบ ยินยอม หรือเห็นดวย
ในการผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาวและไมมีกฎหมายหามผอนผันการคืนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง สวนเหตุผลในการขอผอนผันวา “พรรคมีความจําเปนตองดําเนินการทางการเมืองตามแผนงาน
และโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
จํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และเสียหายที่เกิดขึ้น กับพรรคจากการชะลอการจายเงิน ของกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”
เปนการใชจายเงินสนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจงขอคืนเงินกองทุนแลว
๒. ในกรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบ
การใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนดเวลาในการรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอางเหตุผลวาไดรับ
การรองเรียนทางโทรศัพท และนําหลักฐานที่พรรครายงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาใชในการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนดการรายงานการใชจายเงินตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมนาจะกระทําไดเพราะ
เงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่จายใหสาขาของพรรคเปนเงินสนับสนุนเชนเดียวกับเงินสนับสนุน
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ที่พรรคไดใชจายในกรณีอื่น หลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึงการจายเงินสนับสนุนตองสงไปพรอมกับรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนในรอบปปฏิทินและตองรายงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เมื่อพรรคไดสง
หลักฐานดังกลาวนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
วาถูกตองหรือไม ในภายหลังจากที่ไดสงรายงานแลวเทานั้น
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงแกขอกลาวหา มีปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวากรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบ
พรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ตามคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมืองหรือไม
พิจารณาแลว เห็นวาพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ยวกับเงินสนับสนุน
ในเรื่องคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการใชจายเงินในเรื่องดังกลาวได ซึ่งตอมาไดมีประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่องวิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ กําหนดวา “เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งใหพรรคการเมือง
สงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนิน การตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมืองตองรายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคการเมืองใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคการเมือง” ขอเท็จจริงไดความวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค ในป ๒๕๔๖ จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวม ๔ งวด แลวแตดําเนินการสงเงินดังกลาวใหสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
และไมไดจัดสงเงินที่ไดรับการสนับสนุนใหแกบางสาขาของพรรคและรายงานการสงเงิน ไมถูกตอง
จึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขออางของพรรคเสรีประชาธิปไตยที่วา ไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคแลว
ตามเอกสารรายงานการสงเงิน และตอมาไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงินเมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตย
ชี้แจงเพิ่มเติมตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ปรากฏวาเอกสารบางฉบับมีพิรุธ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม บางฉบับระบุ
วันเวลาสงเงินตามงวดแตกตางไปจากสําเนาใบสงธนาณัติ เอกสารบางฉบับระบุวาสงเงินงวดประจําป ๒๕๔๖
เกินไปกวาความเปนจริง พยานบุคคลที่ใหการประกอบเอกสารก็ใหการแตกตางและขัดแยงกับเอกสาร
พยานบางปากใหการขัดแยงกับความเปนจริงไมสมเหตุผล เชนอางวา ในวันเดียวกันสามารถสอบขอเท็จจริง
จากกรรมการสาขาของพรรคไดหลายจังหวัด บางคนไมอาจตรวจสอบลายมือชื่อได กรรมการสาขาพรรค
บางคนลงลายมือชื่อไมเหมือนกับที่เคยลงลายมือชื่อไวในครั้งกอนและพยานบางคนใหการกลับไปกลับมา
พยานหลักฐานของพรรคเสรีประชาธิปไตยไมนาเชื่อถือ
สําหรับเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค ที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท นั้น
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงไดความวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใชเงินตามที่ไดรับการสนับสนุนและ
เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองขอคืนเงินจํานวนดังกลาวแตก็ไมสงคืน
ทั้งขอนําเอาเงินไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงถือวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ อีกกรณีหนึ่งดวย
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๑๓ คน คือ นายกระมล
ทองธรรมชาติ นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายมงคล สระฏัน
นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุจิต บุญบงการ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม วินิจฉัยใหยกคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะการรวมตัวของประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อแสดงเจตนารมณ
ทางการเมืองเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกพรรคการเมืองนั้น ควรมีวิธีการ
ตรวจสอบควบคุมหากมีการใชเงินไมถูกตองก็ควรงดการสนับสนุนและเรียกเงินคืนพรอมทั้งดําเนินคดีแพง
และอาญาตามลักษณะและพฤติการณของการกระทําความผิด การใหยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุดังกลาว
เปนการบังคับเกินกวาเหตุ ทําใหเกิดความเสียหายและเดือดรอนแกผูบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่ไมเกี่ยวของ
จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไมพึงรับบังคับให
โดยเหตุดังกลาวขางตน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง มีคําสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น คํารองลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และคํารองเพิ่มเติม
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ วา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีใชจายเงินและจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนประจําป ๒๕๔๖ ไมถูกตองตามความเปนจริง จึงเปนเหตุใหนายทะเบียน
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวามีเหตุที่จะยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท คือ งวดที่ ๑ จํานวนเงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ จํานวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ จํานวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ จํานวนเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท และพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจาก
ที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕
จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนจํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
๒. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบพบวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดจายเงิน
สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ ไมเปน ไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ โดยไมสงเงินใหสาขาพรรคทุกสาขา
บางสาขาสงเงินใหเพียงบางสวน และเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมไดสงใหแกสาขาพรรค และไมสงเงินคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

นายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ยื่นคําชี้แจงลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ สรุปวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรคประจําป ๒๕๔๖ ครบถวนถูกตองแลว สวนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคจํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท พรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจงคืน
เงินดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบแลว
พิเคราะหแลว ประเด็นแรกตองวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้หรือไม
เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ วาศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๕
วรรคสองได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้
สวนประเด็นเรื่องยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยนั้น ผูรองรองวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ซึ่งบัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” และมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (๕) ไมดาํ เนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสอง
บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ” ประเด็น ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญตองวินิจฉัยมีวาพรรค
เสรีประชาธิปไตยไดใชจายเงินและจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป ๒๕๔๖ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุให
ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม เห็นวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตรวจสอบ
หลักฐานการจายเงินของพรรคเสรีประชาธิปไตยพบวา
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๑. สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๔ นายเนียม บานเย็น ประธานสาขาพรรค อําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร ใหการในการสอบปากคําวา ป ๒๕๔๖ สาขาพรรคไดรับเงินสนับสนุน คาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคเพียงงวดที่ ๑ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๔๖ งวดเดียว เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท
สวนงวดที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไมไดรับแตอยางใด ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงิน ทั้ง ๔ งวด นั้น
นายเนียม ฯ เปนผูลงลายมือชื่อดวยตนเอง การลงลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินเปนการลงลายมือชื่อไวลวงหนา
นอกจากนี้ยังมีอีกจํานวน ๙ สาขาที่มีหลักฐานจากการสอบปากคําวา ในป ๒๕๔๖ ไดรับเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคเพียงงวดเดียว สวนลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินที่ทางพรรค ฯ แจงตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองนั้น จากการสอบปากคําพบวา บางสาขาเปนลายมือชื่อของประธานสาขาพรรคจริง บางสาขา
ไมใชลายมือชื่อของประธานสาขาพรรค แตทําปลอมขึ้น
๒. สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๗ นายปลอด ปายงูเหลือม ประธานสาขาพรรค
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใหการในการสอบปากคําวา ป ๒๕๔๖ สาขาพรรคไดรับเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเฉพาะงวดที่ ๑ และ ๒ เทานั้น สวนงวดที่ ๓ และ ๔ ไมไดรับ
ประธานสาขาไดลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินของพรรค ฯ ใหพรรค ฯ ไว ๓ งวดเทานั้น ทางพรรค ฯ
จะมีจดหมายแจงแกสาขาพรรคพรอมกับสงใบสําคัญรับเงินที่ยังไมไดระบุรายละเอียดตาง ๆ โดยใหประธาน
สาขาพรรคลงลายมือชื่อในชองผูรับเงินแลวสงกลับใหพรรค ฯ นอกจากนี้ยังมีอีกจํานวน ๓๒ สาขา
ที่มีหลักฐานการสอบปากคําวา ในป ๒๕๔๖ ไดรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียงสองงวด
สวนลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินที่ทางพรรค ฯ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นมีลักษณะเหมือนขอ ๑
๓. สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๓ นางสมร อินธิศร ประธานสาขาพรรค อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดรอยเอ็ด ใหการในการสอบปากคําวา ในป ๒๕๔๖ สาขาพรรคไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค ๓ งวดเทานั้น นอกจากนี้ยังมีอีกจํานวน ๑๔ สาขา ที่มีหลักฐานการสอบปากคําวา
ในป ๒๕๔๖ ไดรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๓ งวด สวนลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงิน
ที่ทางพรรค ฯ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น มีลักษณะเหมือนขอ ๑
๔. สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๕๙ นายอานันต ขันคํา รองประธานสาขาพรรค
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ใหการในการสอบปากคําวา ในป ๒๕๔๖ สาขาพรรคไมเคยไดรับ
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค และมีการปลอมแปลงแอบอางใชเอกสารปลอม เชนเดียวกัน
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หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงลอย ๆ วา ไดจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แกสาขาพรรคครบถวนถูกตองแลว แตไมมีหลักฐานมาสนับสนุน ขอเท็จจริงจึงฟงไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตย
จายเงินสนับสนุนประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมถูกตองตามบัญชีรับจายรายงาน
การใชเงินสนับสนุนในรอบป ๒๕๔๖ สวนการใชจายเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนแกกองทุน ฯ
แตไมคืนเงินภายใน ๗ วัน และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือผอนผันการคืนเงินโดยใหเหตุผลวา
พรรคมีความจําเปนตองดําเนินการทางการเมืองตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนํา
เงินดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค เนื่องจากการชะลอการจายเงินของผูรอง และพรรคเสรีประชาธิปไตย
ยังไมไดคืนเงินดังกลาวจนกระทั่งบัดนี้ ขอเท็จจริงฟงไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการใชจาย
เงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และ ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามความ ในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๖๕
วรรคสอง
อาศัยเหตุผลขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ
คํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ขอใหสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตย
ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ จํานวนเงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมถูกตองตามความเปนจริง กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือสงเงินไมครบ
ตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรค และใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนเปนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน ฯ จํานวน
๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยพรรคเสรีประชาธิปไตย
นําเงินจํานวนนี้ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ จึงเปนการไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
เปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน สมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป”
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 หรือมาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ขอพิจารณาและการวินิจฉัย
ผูทําคําวินิจฉัยไดเคยวินิจฉัยคํารองของนายทะเบียนเกี่ยวกับการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมืองบัญญัติใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) วา การที่พรรคการเมือง
ที่ไดรับเงิน สนับสนุน พรรคการเมืองใชจายเงิน สนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตองหรือมิไดรายงาน
การใชจายเงินภายในระยะเวลากําหนด ยอมเปนเหตุท่ีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
จะระงับการใหเงินสนับสนุนและเรียกรองใหคืนเงินที่ใชจายหรือรายงานไมถูกตองนั้น โดยอาจดําเนินทั้งคดีแพง
และคดีอาญาแลวแตกรณี การที่กําหนดไวในกฎหมายใหมีผลถึงขนาดยุบพรรคนั้น เปนการสรางสภาพบังคับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เกินกวาเหตุ และทําใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกกรรมการและสมาชิกพรรคการเมือง ผูไมมีหนาที่
รับผิดชอบในการใชจายเงินและการทํารายงานการใชจายเงิน เปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ศาลรัฐธรรมนูญไมพึงรับบังคับใหและผูทําคําวินิจฉัย
ไดวินิจฉัยใหยกคํารองของนายทะเบียนที่ขอใหยุบพรรคการเมืองลักษณะนี้มาหลายคดีแลว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยกคํารองของนายทะเบียนที่ขอใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ในคดีนี้เสีย โดยไมจําเปนตองวินิจฉัยวา มีการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไมถูกตองและไมมีรายงาน
การสงเงินแกสาขาพรรค ฯ ตามขอกลาวหา หรือไม
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารอง และคํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗
และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ตามลําดับ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
เนื่องจากผูถูกรองไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรอง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอเท็จจริง สรุปวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของผูรอง ไดโอนเงิน สนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคของผูถูกรอง เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง
ประจําป ๒๕๔๖ รวม ๒ ครั้ง จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ตามลําดับ
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ใหแกผูถูกรอง โดยแจงใหผูถูกรองดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินดังกลาว
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง และผูถูกรองจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนนั้น
ใหถูกตองตามความเปนจริง ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ซึ่งผูถูกรอง
ก็ไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคผูถูกรอง
จํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ตอผูรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ของผูถูกรองและพบวาการใชจายไมเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย จึงเสนอผูรองใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคผูถูกรอง
ตั้งอยูตรวจสอบขอเท็จจริงก็ไดรับรายงานวามีสาขาพรรคหลายสาขาไมไดรับเงินสนับสนุนหรือไดรับเงิน
เพียงบางงวดหรือมีลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินแตไมไดรับเงิน เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหผูถูกรองชี้แ จงขอเท็จจริง ผูถูกรองก็ไดสงเอกสารเพิ่มเติม และรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุวาไดโอนเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุนจริง โดยมีหลักฐานประกอบรายงาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ไดสงใหในการรายงานครั้งกอน ในสวนของเงินสนับสนุนเปนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค ซึ่งผูถูกรองไดรับโอนในครั้งที่สอง จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ผูถูกรอง
ก็มิไดสงเงินใหสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงิน
ใหแกสาขาของพรรคอีกดวย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุนดังกลาว จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง แตผูถูกรองก็มิไดรายงานหรือสงเงินคืนกองทุนแตอยางใด กลับมีหนังสือแจงขอผอนผัน
การคืนเงิน ทั้งแจงวาไดนําเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาว
ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคสําหรับป ๒๕๔๗ แลว ผูรองจึงเห็นวา ผูถูกรอง
ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมถูกตอง และไมเปนไปตามที่ขอรับการสนับสนุน กรณีไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เปนการไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
มีเหตุใหยุบพรรคไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรอง
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัย แจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อชี้แจงแกขอกลาวหา
ผูถูกรอง ยื่นคําชี้แจง และคําชี้แจงเพิ่มเติม สรุปวา ผูถูกรองไดจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคประจําป ๒๕๔๖ ที่ไดรับจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ใหแกสาขาพรรค และไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค
ตอผูรองทราบแลว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมือง ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ฯ ทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ โดยไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ขอคืนเงินดังกลาว ซึ่งรวมถึง
เงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่ใหแกสาขาพรรคป ๒๕๔๖ ดวย เมื่อผูถูกรองไดรับหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
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ที่ใหผูรองชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชจายเงินสนับสนุน ฯ ผูถูกรองก็ไดชี้แจงไป ซึ่งในการชี้แจงนั้น
ขอมูลบางอยางไมตรงกับขอเท็จจริง คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจึงไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริง และไดชี้แจงตอผูรองในสวนที่ไมตรงกับความเปนจริงเพื่อขอถอน
คําชี้แจงครั้งกอน ผูถูกรองไดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ
ตามหนังสือของผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุน หนา ๑๕ - ๒๖ ตามหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ แมจะเปนเอกสารชุดเดียวกัน
กับเอกสารตามรายงานครั้งกอน ก็ถือวาเปนเอกสารหลักฐานที่ผูรองกําหนดไมใชเอกสารหลักฐานที่ผูถูกรอง
จัดทําขึ้นมาใหมตามที่ผูรองกลาวหาแตอยางใด คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่สงใหแกสาขาพรรค
เปนคาใชจายสําหรับสํานักงานสาขาพรรคไมใชของประธานสาขาพรรค และในการรับเงินดังกลาวของสาขา
ในป ๒๕๔๖ จะปรากฏในบัญชีของสาขา ผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ แลว การแจงคืนเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ถือวาผูถูกรอง
ไมไดใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว การใชอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๖ จึงเปนการไมชอบ
พิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม คําชี้แจง คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแลว ขอเท็จจริง
ฟงไดเปนยุติวา พรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรอง ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ประจําป ๒๕๔๖ ไปจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกรวม ๔ งวด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงินสนับสนุนดังกลาวใหผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๗
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๖ วัน ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ วัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และวัน ที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๑๘๕,๔๐๐ บาท จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
และจํานวน ๑๗๒,๘๐๐ บาท ตามลําดับ รวมเปน เงิน จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และครั้งที่สอง
จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เปนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสาขาพรรคที่จดแจง
การจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนใหเมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
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ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรอง ไดดําเนินการใชจาย
เงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
และจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของมาตราดังกลาว หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา “คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด” มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
ตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปน จริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ .............(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใด
มีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
กับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น” ซึ่งเมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นวา การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองนั้น มีบัญญัติไวในหมวด ๓
สวนที่ ๒ มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๖๔ อันแสดงใหทราบถึงความมีอยูและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและที่มาของกองทุน กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่จัดสรร
เงินสนับสนุนและการใชจาย การกําหนดเกณฑการจัดสรรและแนวทางการใชจายเงินสนับสนุน โดยเฉพาะ
มาตรา ๖๑ พรรคการเมืองอาจไดรับเงินสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ตามคํารอง คํารองเพิ่มเติม ประกอบเอกสาร ฟงไดวา เมื่อผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในป ๒๕๔๖ จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการสงเงินใหแก
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สาขาพรรคแจงตอผูรอง รายงานตามหนังสือลงวันที่ ๗ และ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตามลําดับ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ มาตรา ๖
วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้” เขาตรวจสอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่ผูถูกรองแจงตอผูรอง โดยใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคตั้งอยูสอบขอเท็จจริงจากผูที่มีรายชื่อในใบสําคัญจายเงิน
ที่พรรคผูถูกรองรายงานตอผูรอง ก็พบวา สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดรับเงินสนับสนุนเพียงงวดที่ ๑ งวดเดียว
เปนเงิน ๑,๘๐๐ บาท สวนงวดที่ ๒, ๓ และ ๔ ไมไดรับแตอยางใด ลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงิน
ทั้ง ๔ งวด ซึ่งเปนลายมือชื่อของนายเนียม บานเย็น ประธานสาขาพรรค ไดลงลายมือชื่อไวลวงหนา
นอกจากนี้อีก ๙ สาขา ก็ไดรับเงินเพียงงวดเดียว สวนลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินที่ทางพรรคผูถูกรอง
แจงตอผูรองนั้น จากการสอบปากคํานายเนียม พบวา บางสาขาเปนลายมือชื่อของประธานสาขา บางสาขา
ก็ไมใชแตทําปลอมขึ้นคือสาขาลําดับที่ ๗๖ และ ๙๕ สําหรับสาขาลําดับที่ ๗ ลําดับที่ ๓ และลําดับที่ ๕๙
จากการสอบปากคํานายปลอด ปายงูเหลือม นางสมร อินธิศร และนายอานันต ขันคํา ประธานสาขา
และรองประธานสาขา ตามลําดับ ไดความวา สาขาพรรคลําดับที่ ๗ ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคประจําป ๒๕๔๖ เฉพาะงวดที่ ๑ และ ๒ เทานั้น สวนงวดที่ ๓ และ ๔ ไมไดรับ
ประธานสาขาลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินของพรรคใหไว ๓ งวดเทานั้น อีก ๓๒ สาขา ไดรับเพียง
๒ งวด สาขาพรรคลําดับที่ ๓ ไดรับ ๓ งวด อีก ๑๔ สาขา ไดรับเพียง ๓ งวด สวนสาขาพรรค
ลําดับที่ ๕๙ ไมเคยไดรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเชนเดียวกับสาขาลําดับที่ ๒๐ โดยมี
การปลอมแปลงแอบอางใชเอกสารปลอม นอกจากนี้ยังปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖
ของผูถูกรองวา การเบิกจายคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคนั้น ทางพรรคจะจัดสง
เอกสารใบสําคัญจายเงินใหแกประธานสาขาพรรคทุกสาขาลงลายมือชื่อแลวสงกลับคืนพรรค โดยยังไมได
รับเงินจริง ทั้งจากพยานเอกสารที่ไดตรวจสอบก็ฟงไดวาในป ๒๕๔๖ สาขาพรรคไดรับเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคไมครบทุกงวด บางสาขาไดงวดเดียว สองงวดหรือสามงวด และบางสาขาไมไดรับเลย
แตผูถูกรองไดสงใบสําคัญจายเงินที่แสดงวาสาขาไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร ฯ ป ๒๕๔๖ แจงตอผูรอง
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สําหรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ซึ่งผูรองโอนใหผูถูกรองในครั้งที่สอง
จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท นั้น ตามคํารองก็ฟงไดวา ผูถูกรองโดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรค
ไดรับไวแลวและผูถูกรองจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากร ฯ ของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔
ขอ ๔ ที่กําหนดในวรรคแรกวา “เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองแลว ใหพรรคการเมือง
สงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง” และในวรรคสองวา “เมื่อพรรคการเมืองไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว พรรคการเมือง
ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมือง” แตผูถูกรองก็มิไดดําเนินการดังกลาวแตอยางใด และ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
แจงขอคืนเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งผูรองไดมีหนังสือ
แจงเตือนใหผูถูกรองสงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุนจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คืนกองทุน ฯ ผูถูกรองไดรับหนังสือแลวไมดําเนินการสงรายงานหรือสงเงินสนับสนุนจํานวนดังกลาว
คืนกองทุน ฯ แตอยางใด แตผูถูกรองกลับมีหนังสือขอผอนผันการคืนเงิน และแจงวาไดนําเงินคาไปรษณียากร ฯ
ดังกลาวนั้นไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ แลว ตามหนังสือลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
ดังนี้ เห็นวา ผูถูกรอง ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจาย
เกี่ยวกับคาสาธารณูปโภค ตองใชจายเงินสนับสนุนนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ฯ มาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๖๑ ที่บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินในเรื่องดังกลาวได โดยมีประกาศของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่องวิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ดังกลาวขางตน เมื่อขอเท็จจริงฟงไดดังที่ไดวินิจฉัยแลววา ผูถูกรอง
ใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร ฯ ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ไมเปนไปตามที่ขอรับเงินสนับสนุน
และไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทัง้ ไมคนื
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เงินสนับสนุนจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แตกลับนําไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของผูถูกรอง
ในป ๒๕๔๗ ขอโตแยงที่วา พรรคผูถูกรองมีความจําเปนตองดําเนินกิจการทางการเมืองตามแผนงาน
และโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงิน ดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการนั้น
ไมอาจรับฟงวา ผูถูกรองไดดําเนินการใชจายเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ฯ แลวได สวนขอโตแยงที่วา คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ไดมีมติในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริง
การรับและจายคาไปรษณียากร ฯ สาขาพรรคป ๒๕๔๖ ซึ่งไดมีบันทึกถอยคําพยานที่เปนประธานสาขา
หรือผูแทนไดแสดงเจตนาขอยกเลิก ถอยคํา ขอความ หรือสิ่งอื่นใดที่เคยใหไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับคาไปรษณียากร ฯ ของสาขาในป ๒๕๔๖ กอนหนานี้ทั้งหมด
และผูถูกรองไดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ ตามหนังสือ
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน หนา ๑๕ - ๒๖
ตามหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ พรอมเอกสารซึ่งเปนชุดเดียวกันกับที่ผูรองอางถึง หมายเลข ๑๓
และ ๑๔ นั้น กลับฟงไดเจือสมกันกับขอกลาวหาของผูรองตามคํารอง การตรวจสอบรายงานการใชจา ย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมือง มีอํานาจกระทําไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ฯ มาตรา ๖ ดังกลาวแลว หาเปนการกระทําโดยมิชอบไม การดําเนินการใชจายเงินที่ไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรอง จึงมิไดเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ผูถกู รอง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ
คํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุน ใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย ๒ ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑ แจงการโอน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจงการโอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔
แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่สอง สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
สําหรับการโอนเงินครั้งที่หนึ่งนั้น ปรากฏวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือสงไมครบ
ตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรค ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงจากการตรวจสอบสาขาพรรค
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบวา มีสาขาพรรคไดรับเงินไมครบตามจํานวน
ที่ขอสนับสนุน แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาพรรค เอกสารหลักฐาน
การสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงของพรรค โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวไมอาจแสดงผลใหเห็นวา พรรคไดสงเงินใหแก
สาขาพรรคครบตามที่ขอรับการสนับสนุน และเอกสารดังกลาวยังมีความขัดแยงและไมนาเชื่อถือ เชน
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ระยะเวลาตามเอกสารหลักฐานการโอนเงินไมตรงกัน เอกสารหลักฐานที่พรรคชี้แจงเปนเอกสารที่พรรค
จัดทําขึ้นใหม เอกสารหลักฐานที่พรรคชี้แจงขัดแยงกับความเปนจริงคือ ในป ๒๕๔๖ พรรคไดสงเงิน
ใหกับสาขาพรรคบางสาขา ๕ งวด บางสาขา ๖ งวด ซึ่งขัดแยงกับความเปน จริงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนเงินปละ ๔ งวด เปนตน
สําหรับการโอนเงินครั้งที่สอง ปรากฏวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
กล าวคือ พรรคไม สง เงิ น ตามที่พ รรคได รับ การสนับ สนุ น ใหแ กส าขาเพื่ อเปน คา ไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภค แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๗
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง และไมสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรค แตกลับนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗
จึงเปน การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอวินิจฉัย
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยมีวา พรรคเสรีประชาธิปไตยดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมือง
ที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
ศาลรัฐธรรมนูญไดใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงแกขอกลาวหา ซึ่งพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดชี้แจงแกขอกลาวหา โดยปฏิเสธขอกลาวหาในกรณีการโอนเงินครั้งที่หนึ่ง สวนกรณีการโอนเงินครั้งที่สอง
ซึ่งเปนกรณีของเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนจํานวนเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑๔๑,๖๐๐ บาทนั้น ทางพรรคชี้แจงวา ไดแจงคืนเงินดังกลาวให นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเรียบรอยแลว
พรรคจึงถือวาไมไดใชจายเงินสนับสนุนและขอคืนเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเปนการปฏิบัติ
ตามขอ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ขอ ๔ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ และไมถือวาพรรค
เสรีประชาธิปไตยใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
สวนวิธีปฏิบัติในการคืนเงินในกรณีดังกลาว พรรคเสรีประชาธิปไตยอางวา ไมมีบทบัญญัตใิ นมาตราใด
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใดที่อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหพรรคการเมืองปฏิบัติแตอยางใด และในการคืนเงินสนับสนุน
ในกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติใหคืนเงินดังกลาว เปนการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
สวนการผอนผันการคืนเงินสนับสนุน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อไดแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหหัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตยตองปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร พรรคจึงเห็นวานายทะเบียนพรรคการเมือง
รับทราบ ยินยอม หรือเห็นดวยในการผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาว และไมมีกฎหมายฉบับใด
หามผอนผันการคืนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยยังไดอางตอไปอีกวา ไดรายงานการคืนเงินนี้ไวในแบบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคในป ๒๕๔๖ เรียบรอยแลว สวนเหตุผลในการขอผอนผันวา “พรรคมีความจําเปน
ตองดําเนินการทางการเมือง ตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการชะลอการจายเงินของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เปนการใชจายเงินสนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจง
ขอคืนเงินกองทุนดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในการพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นในคํารอง ผูทําคําวินิจฉัยเห็นสมควรนําเอากรณีโอนเงินครั้งที่สอง
ขึ้นมาพิจารณากอน พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงรับฟงไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับ
การสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่องวิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ ซึ่งบัญญัติวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดให
พรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ
เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด” จึงเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ กลาวคือ พรรคไมสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุนใหแกสาขาพรรคเพื่อเปนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคเสรีประชาธิปไตย ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ สวนขอโตแยง
ของพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่วาไดแจงคืนเงินจํานวนนี้แ ลว จึงถือวาพรรคมิไดใชจายเงิน จํานวนนี้
และไดแจงการผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาวเพื่อนําเงินไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ป ๒๕๔๗ และทางนายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง จึงถือวานายทะเบียนรับทราบยินยอมหรือ
เห็นดวยกับการผอนผันการคืนเงินดังกลาวนั้น ไมอาจรับฟงได เพราะมาตรา ๖๒ บัญญัติใหพรรคการเมือง
ใชจายเงินดังกลาวตามที่ไดรับการสนับสนุน คือ เมื่อเปนการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ก็ตองใชจายเพื่อการนั้น จะไปใชจายเพื่อการอื่นไมได ดังนั้นเมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงมีเหตุใ หยุ บพรรคเสรีป ระชาธิ ปไตยได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดวยเหตุผลขางตนจึงวินิจฉัยใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อไดวินิจฉัยใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยดังกลาวขางตนแลว ประเด็นอื่นนอกจากนี้
ไมจําตองวินิจฉัย
นายสุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ไมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไมถูกตอง
ตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอเท็จจริงตามคํารองโดยสรุป พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนเงินสนับสนุน คาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑
จํ า นวน ๔ งวด เป น เงิ น ๗๑๘,๒๐๐ บาท และพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับ
การสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน ครั้งที่ ๒ เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ในการโอนเงิน
แตละงวด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจงการโอนเงินดังกลาวใหพรรคทราบ พรอมทั้งแจง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑแ ละวิธีการสนับสนุน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง และพรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรายงาน
การสงเงินใหแ กสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจําป ๒๕๔๖ รวม ๔ งวด
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับการรองเรียนของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๒๙
กรณี ไม ได รับ เงิ น สนับสนุน คา ไปรษณีย ากรและค าสาธารณูปโภค จึง ได มอบหมายให สํา นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยูสอบขอเท็จจริงจาก
ผูมีลายมือชื่อ ในใบสําคัญจายเงิน ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
และเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงิน หรือสงเงิน ไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
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ตามข อ เท็ จ จริ ง จากการสอบสาขาพรรคของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
แม ภายหลั ง พรรคเสรี ป ระชาธิ ปไตยไดส ง เอกสารหลั กฐานการส งเงิน ใหแ กส าขาพรรคเพิ่ ม เติ ม
แตเอกสารหลักฐานดังกลาวไมอาจแสดงผลใหเห็นวาพรรคไดสงเงินใหแกสาขาพรรคครบตามที่ขอรับ
การสนับสนุนและเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวยังมีความขัดแยงและไมนาเชื่อถือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากพรรค
เสรีประชาธิปไตยรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา พรรค
เสรีประชาธิปไตยไดสงเงินใหสาขาพรรคครบทุกงวดทุกสาขา แตจากการสอบขอเท็จจริง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ปรากฏวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดสงเงิน หรือสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคแตเพียงบางงวดเทานั้น รวมทั้งพรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินใหสาขาพรรคตามที่
ไดรับการสนับสนุน ครั้งที่ ๒ แตกลับนําเงินไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ในป ๒๕๔๗
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและมีมติใหรับคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองไวพิจารณา
วินิจฉัย และแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ พรอมสงสําเนาคํารองใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
เพื่อใหยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือ
พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตอศาลรัฐ ธรรมนูญ
โดยโตแยงขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดใชจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค ประจําป ๒๕๔๖ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
อันเปนประกาศ ฯ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงาน การใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรค ประจําป ๒๕๔๖ ถูกตองตามความเปนจริงภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตนายทะเบียนกลับไมนํา
เอกสารที่พ รรคเสรีป ระชาธิปไตยรายงานตามมาตรา ๖๒ มาใช ใ นการพิจารณาวินิจฉั ย แตกลั บ
นําเอกสารที่พรรครายงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
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คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ซึ่งออกตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกันมาวินิจฉัย อีกทั้งยังนําเอกสารที่ไมใชเอกสารสิทธิไปใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงสิทธิ
ซึ่งเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย พรรคเสรีประชาธิปไตยไดใชจายเงินสนับสนุนและรายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุน เพิ่มเติม ถูกตองตามความเปน จริง และตรงกับการลงบัญชีของสาขาพรรค
บัญชีของพรรค งบการเงินของสาขาพรรค และงบการเงินของพรรค ประจําป ๒๕๔๖ ซึ่งเปนไปตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งพรรคไดจัดสงบัญชีและงบการเงินดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว การจะกลาวหาเรื่องการใชจายเงินของพรรคนั้นนาจะตองตรวจสอบ
บัญชีของพรรคใหถึงที่สุดกอน เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถึงที่สุดตามที่กฎหมายกําหนดไว มิใชการตรวจสอบ
เพียงเบื้องตน นอกจากนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจงใจฝาฝนและไมใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ เพราะไมได
นํามาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกันมาประกอบ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด การกลาวหาพรรคเสรีประชาธิปไตยวาไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการ
กลั่น แกลง เลือกปฏิบัติ ไมเปน กลาง และไมสอดคลองตอเจตนารมณใ นการปฏิรูปการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิปไตย ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๗ แลว มีคําสั่งใหรับคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิปไตย รวมเขาไว
ในสํานวน และแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
นายทะเบียนพรรคการเมืองชี้แจงเพิ่มเติมตอศาลรัฐธรรมนูญวา กรณีเงินสนับสนุน คาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยเพิ่มเติม จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
และพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดสงเงินใหสาขาพรรคและรายงานการสงเงินใหสาขาพรรคภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
สงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา แตกลับมีหนังสือขอผอนผันการคืนเงิน
แกกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยใหเหตุผลวา “พรรคมีความจําเปน ตองดําเนิน กิจการ
ทางการเมืองตามแผนงานและโครงการ ในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แกสาขาจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ประจําป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค จากการชะลอการจายเงิน ฯ”
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคํารองเพิ่มเติมของนายทะเบียนพรรคการเมือง และมีคําสั่งใหรับ
คํารองเพิ่มเติมของนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมเขาไวในสํานวน และแจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตยทราบ
พรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ตอศาลรัฐธรรมนูญ
และโตแยงวา การใชอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนดเวลาในการรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาง
เหตุผลวาไดรับการรองเรียนทางโทรศัพท และนําหลักฐานที่พรรครายงานตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ออกตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และไมใชเอกสารสิทธิ เพราะเอกสารหลักฐานที่พรรคสงนั้นเปนสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย หรือ
ใบเสร็จรับเงินของพรรค การตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนการรายงาน ฯ ไมนาจะเปนการ
ใชอํานาจตามมาตรา ๖ ที่ชอบดวยกฎหมาย หลักเกณฑการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาวอาง เปนหลักเกณฑที่กําหนดกันขึ้นเอง
โดยไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหอํานาจ
หรือรองรับไว กรณีเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน จํานวนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ทางพรรคไดแ จงคืน เงินดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเรียบรอ ยแลว ถือไดวา พรรค
เสรีประชาธิปไตยไมไดใชจายเงินสนับสนุนและขอคืนเงินสนับสนุนเขากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เปนการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไมจําเปนตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และไมถือ วา พรรคเสรีประชาธิป ไตยใชจายเงิน สนับสนุ น
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ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
สวนวิธีปฏิบัติใ นการคืน เงิน ไมมีบทบัญญัติใ นกฎหมายและระเบียบอื่น ใดใหพรรคการเมืองปฏิบัติ
การขอผอนผันการคืนเงินสนับสนุน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
ปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร จึงถือไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบ ยินยอม หรือเห็นดวย
ในการผอนผันการคืนเงินดังกลาว ที่สําคัญพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการคืนเงินไวในรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุน ของพรรค ประจําป ๒๕๔๖ เรียบรอยแลว และเหตุผลในการขอผอนผัน
เปนการใชจายเงินสนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจงขอคืนเงินกองทุนดังกลาวแลว
ศาลรัฐ ธรรมนูญไดพิจารณาและมีคําสั่งใหรับคําชี้แ จงเพิ่มเติม ของพรรคเสรีประชาธิปไตย
รวมไวในสํานวน
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง คํารองเพิ่มเติม และคําชี้แจง แกขอกลาวหา
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยมีเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย คือ พรรค
เสรีประชาธิปไตยไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๓๗ “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ตามมาตรา ๓๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขา
พรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง”
มาตรา ๓๘ “บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘
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(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น”
มาตรา ๓๙ “พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายไดและคาใชจายอยางนอยตองแสดงที่มาของรายได ซึ่งไดรับจากเงินบริจาค เงินสนับสนุน
จากรัฐ และรายไดอื่นที่มีกับทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี”
มาตรา ๔๐ “งบการเงินที่ผสู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และปดประกาศไว
ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนา
บัญชีตามมาตรา ๓๘
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลว ใหนายทะเบียนเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ”
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มาตรา ๖๑ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
คาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนิน กิจการในทางการเมือง
อยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
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
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งระบุวา พรรค
เสรีประชาธิปไตยใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ ครัง้ ที่ ๑
เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
ใหแกสาขาพรรคตามผลการสอบสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้น
และพรรคเสรีประชาธิปไตยโตแยงวา การตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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จะตองใชหลักฐานตาง ๆ ที่พรรคการเมืองใชประกอบการรายงานตามแบบรายงานการใชเงินสนับสนุน
ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดเทานั้น การตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคเสรีประชาธิปไตย
กอนถึงกําหนดรายงานการใชจายเงินตามมาตรา ๖๒ ไมนาจะกระทําได และเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคที่จายใหสาขาพรรคเปน เงิน สนับสนุน เชน เดียวกับเงิน สนับสนุนที่พรรคไดใ ชจาย
ในกรณีอื่น เชน เงินสนับสนุนที่ใชจายในการจัดทําวารสารของพรรค หรือใชจายในการจัดสัมมนา
อบรมสมาชิก หลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึงการจายเงินสนับสนุนตองสงไปพรอมกับรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบปปฏิทิน และตองรายงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เมื่อพรรคไดสงหลักฐาน
ดังกลาวนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตรวจสอบหลักฐานการใชจาย เงินสนับสนุนของพรรควาถูกตอง
หรือไม นอกจากนั้น การนําเหตุรองเรียนทางโทรศัพทของกรรมการสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย
ลําดับที่ ๒๙ เพื่อตรวจสอบการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรค แกสาขาพรรค ประจําป ๒๕๔๖
ทั้ง ๆ ที่ความเปน จริงไมมีการร องเรียนทางโทรศัพท และไมส ามารถแสดงหลัก ฐานคําร องเรีย น
ดังกลาวใหปรากฏเปน จริงได และสาขาพรรคลําดับที่ ๒๙ ไมมีปญหา การใชจายเงิน สนับสนุน
ประจําป ๒๕๔๖ แตประการใด เนื่องจากการใชจายเงินสนับสนุนตามที่บัญญัติไวตามมาตรา ๖๒
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายความรวมถึง
การที่พรรคการเมืองไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย เหตุผลของพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ไมใหรับฟงผลการสอบขอเท็จจริงสาขาพรรค
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยพรรคเสรีประชาธิปไตยไดตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนของพรรคสอบสาขาพรรคที่ ใ หถ อ ยคํ า ตอ คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ของสํา นั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และสาขาพรรคใหถอยคําโดยยกเลิกการใหถอยคําที่ใหไวเดิม
กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เปนเหตุผลที่ไมมีน้ําหนักเพียงพอ และพยานหลักฐาน
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความสมบูรณนาเชื่อถือมากกวาเหตุผ ลของพรรคเสรีประชาธิปไตย
ดังนั้น เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในมาตรา ๖๑ ในการใชจายเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ครั้งที่ ๑ จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท รวมทั้งรายงานการใชจายเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามความเปน จริง จึงถือไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนิน การใหเปน ไป
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ มีเหตุใหยุบพรรค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เสรีประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) สําหรับการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของพรรคเสรีประชาธิปไตย ประจําป ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
และพรรคเสรีประชาธิปไตยตองสงเงิน ใหสาขาพรรค ภายใน ๑๕ วัน นับ แตวัน ที่ไดรับ แจงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อดําเนินการแลวตองรายงานใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วั น นับ แต วัน ที่ไ ดสง เงิน ใหสาขาพรรค แตพรรคเสรีประชาธิ ปไตยมิได ดําเนิ น การ
แตประการใด และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดแ จงเตือ นใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
สงรายงานการสงเงินใหสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุน ฯ
ภายใน ๗ วัน พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุนใหแ กสาขาพรรค
เพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค หรือสงเงินคืนกองทุน ฯ ภายในกําหนดเวลา แตกลับ
มีหนังสือขอผอนผันการคืนเงินและขอนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการ
ของพรรค ฯ ประจําป ๒๕๔๗ ขอเท็จจริงดังกลาว จึงฟงไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุ นเพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื อง ซึ่ งออกตามมาตรา ๖๑ แห งพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวไมถูกตอง
ตามความเปนจริง เปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสรุป พรรคเสรีป ระชาธิป ไตยใช จายเงิน คาไปรษณีย ากรและ
คาสาธารณูปโภค ครั้งที่ ๑ จํ านวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และครั้ งที่ ๒ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและรายงานการใชเงินทั้งสองครั้ง
ไมถูกต องตามความเปน จริง จึ งมีเหตุใ หยุบ พรรคเสรีประชาธิ ปไตยตามพระราชบั ญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดั งกลาวขางต น อาศัยอํา นาจตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
สรุปขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และคํารองเพิ่มเติม
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ ประกอบ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งแจง การโอนเงิน สนั บสนุ น คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สนับสนุนใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย
๒ ครั้ง
๑.๑ ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑
แจงการโอนวันที่ ๗ กุม ภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๔๖ เงิ น ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจ ง การโอนวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
๑.๒ ครั้งที่สอง สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน
ตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
การโอนเงิน ใหแ ตล ะครั้งและงวดนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ งใหพรรค
เสรีประชาธิปไตยดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒. พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยจั ด ทํ า รายงานการส ง เงิ น ให แ ก ส าขาพรรคการเมื อ งแจ ง ต อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖
และลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๘๐ แผน
พร อ มสํ า เนาบั ต รประชาชนของผู รั บ เงิ น ๗๙ แผ น สํ า เนาใบรั บ ไปรษณี ย ธ นาณั ติ ๒๐ แผ น
และหลักฐานการสงเงิน คืน ตามหนังสือลงวัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๓ สาขา เปน เงิ น
๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖
มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๑๐๐ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน ๙๘ แผน
งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖
มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๙๖ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน ๙๖ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน
๔ สาขา เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๙๔ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน ๙๓ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ จํานวน
๒ สาขา เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
๓. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ พบวา พรรคเสรีประชาธิปไตยอาจใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงจาก
ผูมีลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงินที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
ไดจายเงินสนับสนุนใหเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาของพรรคจริง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรายงานการสอบขอเท็จจริง พบวา
มีสาขาพรรคไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุน กลาวคือ มีสาขาพรรคไมไดรับเงินหรือไดรับเงิน
เพียงบางงวด และพบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุ ด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเบิกเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ถึงประธานสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการขอรับและสงหลักฐานการรับเงิน
โดยใหลงลายมือชื่อผูรับเงิน ในใบสําคัญจายเงินพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง และสงกลับไปยังสํานักงานใหญพรรค ฯ เมื่อพรรค ฯ ไดรับเอกสารดังกลาวแลว
จะดําเนินการจายเงินสนับสนุน ฯ ใหแกสาขาพรรค โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารหรือโอนเงิน
ทางธนาณัติใหประธานสาขาพรรค หรือมอบหมายใหแกนนําในแตละจังหวัดนําเงินดังกลาวมามอบ
ใหที่สํานักงานสาขาพรรค ซึ่งวิธีการรับและสงเงินใหแกสาขาพรรค สอดคลองกับแนวทางการตรวจสอบ
ติดตามการใชจายเงินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนสาขาพรรค
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการใชเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
๕. พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๔/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหสาขาพรรค งวดที่ ๓ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๕๕ ฉบับ สําเนาใบนําฝาก
ธนาคาร จํานวน ๒ ฉบับ หนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒๐ กุม ภาพัน ธ
๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรค
งวดที่ ๒ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๓๙ ฉบับ สําเนาใบนําฝากธนาคาร จํานวน
๕ ฉบับ
ตอมาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗ สง เอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการการสอบ
ขอเท็จจริงที่พรรค ฯ แตงตั้งขึ้น วาสาขาพรรคไดรับเงินจริงโดยการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรค
แตละสาขา จํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งขอยกเลิกและขอคืนเอกสารตามที่สงมาให เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐
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กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ขางตน นอกจากนี้พรรค ฯ มีหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๖๖/๒๕๔๗ ลงวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ของพรรค ฯ เพิ่มเติม จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย สําเนาบันทึกการสอบขอเท็จจริง จํานวน ๙๗ ชุด
สําเนาใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๓๖๑ แผน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน จํานวน ๙๗ แผน
สําเนาใบรับไปรษณียธ นาณัติ จํานวน ๑๓๘ แผน สําเนาใบฝากผานธนาคาร จํานวน ๑๕ แผน
รวมจํานวน ๙๕๘ แผน เพื่อยืนยันการไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรค จํานวน ๙๗ สาขา โดยทําการสอบขอเท็จจริงระหวาง วันที่ ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
๖. พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ตอคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือพรรค ฯ ที่ สรปต ๐๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
และขอแกไขเพิ่ม เติ ม รายงานการใช จา ยเงิ น สนั บสนุ น ฯ (หน า ๑๕ - ๒๖) ตามหนั งสือ พรรค ฯ
ที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งรายงานระบุวาไดโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุนจริง โดยพรรคมีหลักฐานประกอบ
รายงานในสวนของการใชจายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาพรรค เอกสาร
ชุดเดียวกันกับที่ไดสงใหแลว
๗. กรณีการสนับสนุ น คาไปรษณียากรและคาสาธารณูป โภคแกพ รรคเสรีประชาธิปไตย
ตามขอ ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ไดแจง
การโอนเงิ น พร อ มทั้ ง โอนเงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของสาขาพรรค
เสรีประชาธิปไตย จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน จํานวน (๑๑๘ x ๖๐๐ x ๒) ๑๔๑,๖๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ แลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยโดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ ไดรับเงินสนับสนุนเปนคาไปรษณียากร
และค าสาธารณู ปโภคของสาขาพรรค จํา นวน ๑๑๘ สาขา จํ านวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แล ว
และพรรค ฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เรื่องวิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔
ขอ ๔ ดังตอไปนี้
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(ก) สงเงินใหแ กสาขาของพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการสงเงิน
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) พรรค ฯ ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามขอ (ก) และ (ข) แตอยางใด กลาวคือ พรรค ฯ
มิไดสงเงิ น ใหสาขาของพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับ แตวัน ที่ไดรับแจงการสง เงิน จากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกไดมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ลต (ทพบ) ๐๔๐๒/๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
แตไมไดดําเนินการสงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในกําหนดระยะเวลา พรรค ฯ กลับมีหนังสือขอผอนผัน
การคืนเงินแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยใหเหตุผลวา “พรรคมีความจําเปนตองดําเนิน
กิจการทางการเมืองตามแผนงานและโครงการ ในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ
ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค ฯ จากการชะลอการจายเงิน ฯ”
ตามหนังสือพรรค ฯ ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
๘. หลักเกณฑการตรวจสอบการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ กําหนดใหประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเปนนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับคําขอจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีหนาที่ตรวจสอบการใชจายเงิน สนับสนุน
ของพรรคการเมืองไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีหลักเกณฑการตรวจสอบดังตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองในระยะเวลาใดกอนถึงกําหนดการรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ วา พรรคการเมืองที่ไดเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง อาจใชจาย
เงิน สนับสนุน ไมเปน ไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่น ใด
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือ
(๒) เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองในระยะเวลาใดภายหลังกําหนดการรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง อาจใชจาย
เงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใด
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กรณีพรรคเสรีประชาธิปไตย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับการรองเรียนกอนถึงกําหนดการรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
วา พรรคเสรีประชาธิปไตยอาจใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมเปน ไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ประกาศ หรือระเบียบอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจพบเหตุ
อัน ควรเชื่อ ได วา พรรคเสรีป ระชาธิป ไตยอาจมีก ารปฏิ บัติ ไม เป น ไปตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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(๓) เหตุแหงการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
(ก) เมื่อมีการรองเรียนเกี่ยวกับใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือ
(ข) เมื่อปรากฏเหตุอัน ควรเชื่อไดวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการตรวจติดตามการใชจายเงินของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือ
(ค) เมื่อปรากฏเหตุอัน ควรเชื่อไดวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่น ใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการตรวจเอกสารหลักฐานรายงานการใชจายเงิน
ที่พรรคการเมืองสงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เขาตรวจสอบการใชจายเงิน สนับสนุน
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยทันที โดยไมจําเปนตองรอรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
อนึ่ง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงเหตุแหงการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมือง ใหพรรคเสรีประชาธิปไตยทราบดวยแลว
ดังนั้น การตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคเสรีประชาธิปไตยกอนและหลัง
ครบกํา หนดการรายงานการใช จา ยเงิ น สนั บ สนุ น ตามมาตรา ๖๒ แห งพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังกลาวขางตน ถือไดวาสํานักงานคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งไดดําเนินการโดยชอบตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว
๙. นายทะเบี ยนพรรคการเมือ งไดพิ จารณาจากข อเท็ จจริง ดัง กลา วข างตน ประกอบกั บ
ขอกฎหมายแลว เห็น วา พรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๙.๑ พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กลาวคือ พรรคไมสงเงิน หรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน ใหแ ก
สาขาพรรคซึ่งปรากฏขอเท็จจริงจากการสอบสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจําจังหวัด พบวาสาขาพรรคไดรับเงินไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุนปละ ๔ งวด ดังนี้
(๑) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑ งวด จํานวน
๑๐ สาขา ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๔, ๑๕, ๓๖, ๕๒, ๕๗, ๗๖, ๗๗, ๙๕, ๙๙, ๑๐๓
(๒) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๒ งวด จํานวน
๓๓ สาขา ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๗, ๑๗, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๓๗, ๔๒, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗
๔๘, ๕๔, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๕, ๖๗ ๗๓, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๖, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๖, ๙๗
๙๘, ๑๐๐, ๑๐๒
(๓) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๓ งวด จํานวน
๑๕ สาขา ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๓, ๑๑, ๑๘, ๒๒, ๓๑, ๓๔, ๓๙, ๔๙, ๕๓, ๗๔, ๗๕, ๗๘
๗๙, ๘๕, ๑๐๑
(๔) สาขาพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยที่ ไ ม ไ ด รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภค และไมไดลงลายมือชื่อไวในใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๒ สาขา ประกอบดวย
สาขาลําดับที่ ๒๐ และ ๕๙
แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงิน ใหแ กสาขาพรรค
ตามเอกสารหลักฐานรายงานการสงเงินขอ ๒ เอกสารหลักฐานการสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของพรรคตาม
ขอ ๕ โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตนไมอาจแสดงผลใหเห็นวาพรรคไดสงเงินใหแกสาขาพรรค
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ครบตามที่ขอรับการสนับสนุน แตเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวยังมีความขัดแยงและไมนาเชื่อถือ
กลาวคือ
ก) ระยะเวลาตามเอกสารหลักฐานการโอนเงินไมตรงกัน ตามหลักฐานสําเนาใบสําคัญจาย
ของงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ พรรคสงเงินใหสาขาพรรคในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม ๒๕๔๖
แตสําเนาใบนําสงธนาณัติระบุสงเงินของงวดที่ ๒ และ ๓ พรรคสงเงินใหสาขาพรรคในเดือนเมษายน
และเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ แตพรรคอางวาเปนการสงเงินในงวดเดียวกัน
ข) เอกสารหลักฐานที่พ รรคชี้แ จง เปน เอกสารที่พรรคจัดทําขึ้ น ใหม ซึ่งขัดแยงกั บ
ขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
เอกสารการชี้แจงของพรรคขัดแยงกันเอง
ค) เอกสารหลักฐานที่พรรคชี้แจง ขัดแยงกับความเปนจริง ในป ๒๕๔๖ พรรคไดสงเงิน
ใหกับสาขาพรรคบางสาขา ๕ งวด บางสาขา ๖ งวด ซึ่งขัดแยงกับความเปนจริงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนเงินปละ ๔ งวด
ง) หัวหนาพรรคไดชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๖๐) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาปกติพรรคจะสงเงิน โดยธนาณัติแตเมื่อ
พิจารณาจากหลักฐานแลวพบวา พรรคสงเงินใหแกสาขาพรรคเปนสําเนาใบสงธนาณัติ (๕๕ + ๓๙ + ๒๐)
จํานวน ๑๑๔ ฉบับ นอกจากนั้นเปนสําเนาใบสําคัญจายเงิน (งวดที่ ๑ จํานวน ๘๐ ฉบับ งวดที่ ๒
จํานวน ๑๐๐ ฉบับ งวดที่ ๓ จํานวน ๙๖ ฉบับ และงวดที่ ๔ จํานวน ๙๔ ฉบับ) จํานวน ๓๗๐ ฉบับ
ซึ่งเปนการใหถอยคําที่ขัดแยงกับหลักฐานที่พรรคนํามาแสดง
จ) หัวหนาพรรคไดแจงวาใบสําคัญจายที่พรรคสงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เจาหนาที่พรรคไดจัดทําปลอมขึ้นและไดไลผูจัดทําออกจากพรรคแลว แตภายหลังไดชี้แจงโดยไดนํา
เอกสารหลักฐานดังกลาวไปใหสาขาพรรคยืนยันวาไดรับเงินจากพรรคจริง
ฉ) จากการตรวจสอบลายมือชื่อของกรรมการสาขาพรรคลําดับที่ ๑๓ พบวา ลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคในบันทึกถอยคําที่พรรคสงมาชี้แ จงแตกตางกันกับลายมือชื่อของกรรมการ
สาขาพรรคที่ไดลงไวในการแจงการจัดตั้งสาขาตอนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือในสําเนาใบสําคัญจาย
หรือใบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่เปนเอกสารหลักฐานการรับเงินในรายงานการสงเงินและมีขอสังเกตวา
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บันทึกการสอบปากคําของสาขาลําดับที่ ๑๓ เปนลายมือเดียวกันทั้งฉบับและมีความคลายคลึงกับลายมือชื่อ
ที่เขียนบันทึกการสอบปากคําของพรรคในสาขาอื่น ๆ อีก ซึ่งหากกรรมการสาขาเปนผูบันทึกถอยคํา
ดวยตนเองและลงลายมือชื่อจริงแสดงวากรรมการสาขาพรรคดังกลาวตองเปนผูบันทึกการสอบปากคํา
สาขาอื่น ๆ อีกซึ่งขัดแยงกับความเปนจริง
ช) ลายมือชื่อของผูที่ลงลายมือชื่อเปนพยานในบันทึกการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรค
ไมอาจตรวจสอบไดวาเปนบุคคลใด
ซ) การสอบขอเท็จจริงของพรรคขัดแยงกับความเปนจริง เชนกรณีที่นายวีระชัย ศรีบุญมี
กรรมการสอบขอเท็จจริงของพรรคไดทําการสอบขอเท็จจริงกรรมการสาขาพรรคเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๔๗ เปนจํานวน ๘ สาขา ในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ สุรินทร มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี
ซึ่งในความเปนจริงไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในเวลาหนึ่งวัน หรือกรณี นายประศาสตร ศรีภัย
ไดทําการสอบขอเท็จจริงกรรมการสาขาพรรค เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เปนจํานวน ๙ สาขา
ในพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย รอยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร ก็เชนเดียวกัน
๙.๒ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยใช จ า ยเงิ น ที่ ได รั บ การสนับ สนุ น คา ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภค เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือพรรคไมสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุน ใหแ ก
สาขาเพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๗
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งชี้แจงใหประธาน
กรรมการการเลือกตั้งทราบ
๑๐. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานการใชจาย
เงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปน จริง ซึ่งเปน การไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒
อันเปนเหตุใหยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ
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๑๐.๑ พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานการสงเงินสนับสนุนใหสาขาพรรคตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองวา พรรคไดสงเงินใหสาขาพรรคครบทุกงวดทุกสาขาแตจากการสอบขอเท็จจริงโดย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปรากฏวา พรรคไมไดสงเงินหรือสงเงินใหแกสาขาพรรค
แตเพียงบางงวดเทานั้น
๑๐.๒ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน ซึ่งพรรค
ตองดําเนินการสงเงินใหแกสาขาและรายงานการสงเงิน ดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ขอ ๔
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง มีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
พรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอกลาวหา สรุปไดดังนี้
ขอ ๑ พรรคเสรีป ระชาธิปไตย ไดรั บจดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบีย น
พรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
พรรค ฯ ไดรับหนังสือแจงอนุมัติแผนงานและโครงการของพรรคประจําป ๒๕๔๗ ตามหนังสือ
สํานั กงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๘๑๑ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ และ
เมื่อพรรคไดรับหนังสือฉบับดังกลาวก็รีบปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ
ไดทําเรื่องการขอเบิกจายเงิน และกําหนดการใชจายเงินเปนงวด ๆ ตามแบบที่กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองกําหนด ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๓๐/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตอมาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ โดยในการประชุมในวันนั้น มิไดมีการแจง
ลวงหนาวาจะมีการนําเรื่ องขอชะลอการเบิกจายเงิน ของพรรคเสรีประชาธิป ไตยใหคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพิจารณาแตอยางใด จากนั้นพรรค ฯ ไดรับแฟม เรื่อง การขอมติ
ชะลอการเบิกจายเงินของพรรคเสรีประชาธิปไตย จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผลดังกลาว
มีผลตอพรรคเสรีประชาธิปไตยโดยตรง
ขอ ๒ พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีมติในเรื่องหลักการจายเงิน สงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาในป ๒๕๔๖ ซึ่งในการนี้ไดมีการกลาวถึงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่จัดสง
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ใหสาขาพรรควา จะมีทั้งเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและเงินของพรรครวมทั้งวิธีการ
จายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ แจงเรื่อง การเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
แจงใหสาขาพรรคทราบถึงมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๔๖ ซึ่งทางพรรคถือวาเปนการดําเนินกิจการภายในของพรรค และการที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดนํามากลาวอางนั้น ทางพรรคถือวานายทะเบียนพรรคการเมืองกําลังเขามากาวกายการดําเนินกิจการ
ภายในของพรรค
ขอ ๓ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแ กสาขาจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และ
ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้ง
ภายหลังจากที่ยื่น แบบคําขอรับการสนับสนุน ตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนจํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ขอ ๔ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ประจําป ๒๕๔๖ ที่ไดรับจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใหแ กสาขาพรรคตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมือง โดยในการ
รายงานตามประกาศดังกลาวนั้น ทางพรรคไดใชสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงินในแบบ
ของพรรค) สงใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประกอบการรายงาน โดยเอกสารดังกลาวไมถือวา
เปนเอกสารสิทธิ ซึ่งเปนไปตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๖๗/๒๕๒๖ ที่วา “สําเนาใบเสร็จรับเงินเปนเพียง
หลักฐานแสดงวาไดมีการออกตนฉบับใบเสร็จรับเงิน มีขอความตรงกับสําเนาใบเสร็จเทานั้น ไมใ ช
หลักฐานแหงการกอเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิอันจะถือวาเปนเอกสิทธิ ตามมาตรา ๑ (๙)”
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และการรายงานการใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาของพรรคเสรีประชาธิปไตย
ในป ๒๕๔๖ ทั้ง ๔ งวด ก็เปนไปตามประกาศ ฯ หรือตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ไมใชตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งตองรายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไปอยูแลว
พรรคเสรี ประชาธิป ไตย ได รับหนังสือ จากนายทะเบี ยนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ.)
๐๔๐๒/ว ๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่องแจงเตือนการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาป ๒๕๔๖ ใหระวังสาขาพรรคอาจจายเงินไมเปนไปตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการบริ หารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีม ติใ นคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืน เงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพราะเกรงวาสาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนดังกลาว
จะใชเงิน ไมถูกตองตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือที่น ายทะเบียนเตือ นใหระมัดระวังการใชจายเงิน สนับสนุน และพรรค
เสรีประชาธิปไตย ก็ไดมีหนังสือที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ขอคืนเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ ในที่นี้
หมายรวมถึงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่ใหแกสาขาป ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ดวย ซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงแมวาจะไมคืนเงินโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
ขอ ๕ พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๖ พรอมแนบแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ๑ ชุด และไดมีการแจงเตือนใหรายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุน กองทุ น เพื่อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ ง ในรอบป ๒๕๔๖ ตามหนั ง สื อ
ลต ๐๔๐๒/๑๒๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
ขอ ๖ พรรคเสรีป ระชาธิปไตย ไดรับหนังสือจากสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เรื่อง “ใหชี้แจงขอเท็จจริง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เกี่ยวกับการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาป ๒๕๔๖” และในการนี้
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือดังกลาวแลวนั้น ทางหัวหนาพรรคไดมีหนังสือ
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ด ว นที่ สุ ด สรปต ๐๕๔/๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗
และหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง
โดยการชี้แจงนั้น เปนการชี้แจงขอเท็จจริงที่หัวหนาพรรคไมทราบขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ
การสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหแกสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ของเงินที่ไดรับ
การจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ
(๑) หัวหนาพรรคเปนเพียงผูแทนของพรรคการเมือง ในกิจการอันเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหัวหนาพรรค
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) เมื่อทางพรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น
ทางพรรคคาดเดาไดทันทีวา จะตองเกิดเหตุการณอันไมชอบอยางแนนอน กลาวคือ ทางพรรคคิดวา
จะตองมาจากการนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๖๐) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพื่อขอมติชะลอการเบิกจายจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๗ ของพรรคเสรีประชาธิปไตยอยางแนนอน ดวยเหตุนี้
หัวหนาพรรคจึงมีความจําเปนที่จะตองทําหนังสือชี้แจงเรื่องดังกลาวดวยความเรงดวนและเรงรีบ โดยไมได
ตรวจสอบหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวอยางถี่ถวน รวมทั้งไดทําการชี้แจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในครั้งนั้นดวย ซึ่งในการชี้แจงนั้นขอมูลบางอยาง
ไมตรงกับขอเท็จจริงดวยเชนกัน ซึ่งตอมาภายหลังคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาในป ๒๕๔๖ เพื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดกลาวหาและเมื่อปรากฏขอเท็จจริงแลว ทางพรรคจึงไดทําการชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
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และในสวนที่หัวหนาพรรคไดชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปนั้น
สวนที่ไมตรงกับความเปนจริงก็ไดทําหนังสือชี้แจงเพื่อขอถอนคําชี้แจงครั้งนั้น
คณะกรรมการบริหารพรรค ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
สอบสวนขอเท็จจริงการรับ – จายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสาขาพรรคป ๒๕๔๖ เปนการ
ใชอํานาจหนาที่ตามขอบังคับพรรค ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และในการดําเนินการของคณะกรรมการ ฯ ชุดดังกลาวนั้น ไดมีการ
ออกไปสอบปากคํากรรมการสาขาแตละสาขา ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
และครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยกรรมการสาขาพรรคหรือผูแทนไดลงลายมือชื่อจริง เพื่อยืนยันความถูกตอง
ของลายมือชื่อในสําเนาใบสําคัญจายและลงลายมือชื่อในใบสําเนาบัตรประชาชนและยืนยันสิทธิในการ
ไดรับเงินสนับสนุนจากทางพรรคจริง ซึ่งเงินดังกลาวนั้นเปนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ทั้งที่เปนเงินสนับสนุนในสวนของพรรคและเปนเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และในใบบันทึกถอยคํานั้นประธานสาขาหรือผูแทนก็ไดแสดงสิทธิวาไดรับเงินดังกลาวจริง จึงถือไดวา
เปน เอกสารสิทธิ ที่ถูก ตองตามกฎหมายซึ่ง เปน ไปตามคํ าพิพ ากษาฎี กาที่ ๘๒๕/๒๕๐๖ กลา วคื อ
“ใบรับเงิน ชําระหนี้เปน เอกสารสิทธิแสดงวาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ใ นเงิน จํานวนนี้ระงับไปแลว
เปนเอกสารสิทธิ”
ที่สําคัญและเปนประเด็นที่นานํามาพิจารณา คือใบบันทึกถอยคําของพรรคนั้นประธานสาขา
หรื อ ผู แ ทนได แ สดงเจตนาขอยกเลิ ก ถ อ ยคํ า ข อ ความ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ คยให ไ ว กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ในป ๒๕๔๖ กอนหนานี้ทั้งหมด และใหถือวาหนังสือฉบับนี้ (ที่พรรคสอบปากคํา) เปนการใหถอยคํา
ครั้งสุดทายและใหถือเปนที่สุด และขอรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐานที่แ นบทายทั้งหมด
แตเปนที่นาสังเกตวา ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพยายามอยางยิ่งที่จะทําใหเอกสาร
ดังกลาวของพรรคไมนาเชื่อถือ และยังนําเอกสารตาง ๆ ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตาง ๆ ที่ไดออกไปสอบปากคําสาขาพรรคมาใชพิจารณา ทั้ง ๆ ที่เอกสารดังกลาวเหลานั้น
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ไดถูกประธานสาขาหรือผูแทนที่ไดใหปากคํานั้น ขอยกเลิกถอยคําหรือขอความตามที่กลาวไวขางตน
และเอกสารทั้งหมดพรรคก็ไดจัดสงใหกับนายทะเบียนพรรคการเมืองทั้งหมดแลว และไดนํามาใช
เปน เอกสารประกอบการรายงานตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย
พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือที่ สรปต ๐๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ขอทราบหนังสือรองเรียน เพราะพรรคตองการทราบขอเท็จจริงในการรองเรียนไมใชการกลาวอางลอย ๆ
โดยไมมีหลักฐานเพราะอาจเปน การกลั่น แกลงเพื่อ ใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเกิดความเสียหายได
และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงเหตุที่ทําใหเกิดการตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งเปนไปตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๒๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗
โดยมีใจความวา “ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับการรองเรียนทางโทรศัพท จากคณะกรรมการ
สาขาพรรค ลําดับที่ ๒๙”
พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๖๙/๒๕๔๗ ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอทราบหลักฐานคํารองเรียน ถามีการรองเรียนทางโทรศัพทเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ จะตองมีหลักฐานสามารถแสดงใหพรรคทราบได และไดมีหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย
ที่ สรปต ๐๗๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ แจงเตือนใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมถูกตองตามกฎหมาย
จากนั้น เมื่ อวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ จึ งไดรั บหนั งสื อจากสํ านั กงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๓๗๑๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริง
พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือที่ สรปต ๐๗๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
ขอทราบขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกประกาศตาง ๆ
ขอ ๗ พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต. ๐๘๗/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน หนา ๑๕ – ๒๖
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ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงแม
จะเปน เอกสารชุดเดียวกับที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง หมายเลข ๑๓ และ ๑๔ ก็ถือไดวา
เปนเอกสารหลักฐานที่ยื่นตามแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
เอกสารหลักฐานที่พรรคสงประกอบรายงานตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถือไดวา
เปนเอกสารหลักฐานที่สมบูรณที่สุด อันแสดงไดวาสาขาพรรคทุกแหงไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคป ๒๕๔๖ ครบทุกงวด ซึ่งจะตรงกับบัญชีของสาขาพรรค บัญชีของพรรค งบการเงิน
ของสาขาและพรรคประจําป ๒๕๔๖ ซึ่งประธานสาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจะแสดงที่มาของรายไดของสาขาทั้งหมด
และรายจายของพรรคที่ถูกตองตามความเปนจริงซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองการสอบบัญชี
และผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว
ขอ ๘ นายทะเบี ยนพรรคการเมื อง มอบหมายใหสํ านัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ไปสอบขอเท็จจริงจากผูมีลายมือชื่อในสําเนา
ใบสําคัญจายเงินที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง วาไดรับเงินสนับสนุน
จริงหรือไมตามเอกสารที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองอาง ซึ่งถือวาเปน การรายงานตามประกาศ ฯ
ที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไมใ ชก ารรายงานการใชจ ายเงิน สนั บสนุน ตามนั ยมาตรา ๖๒ แหง พระราชบัญ ญัติ ฉบั บเดีย วกั น
การกระทําของนายทะเบียนพรรคการเมืองและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่นําเอกสารหลักฐานคือสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงินของพรรค) ที่ไมใชเอกสารสิทธิและไมชอบ
ดวยกฎหมายตามนัยมาตรา ๖๒ ไปแสดงตอบุคคลที่ลงลายมือชื่อ เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดแสดงสิทธิวา
ไดรับหรือไมไดรับเงิน สนับสนุน เปน การกระทําอัน มิชอบดวยหนาที่อัน กอ ใหเกิดโทษ หรือเกิด
ความเสียหายแกพรรคเสรีประชาธิปไตยอยางรุนแรงเหมือนเปนการจงใจกลั่นแกลง และเลือกปฏิบัติ
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รายงานการสอบขอเท็ จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบว า
มีสาขาพรรคไมไดรั บเงิน ตามที่ข อการสนับสนุ น ตามเอกสารที่น ายทะเบี ยนพรรคการเมืองอางถึ ง
เปนขอเท็จจริงที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะ
(๑) ไมมีการรองเรียนทางโทรศัพท ของกรรมการสาขาพรรคลําดับที่ ๒๙ ตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกลาวอาง
(๒) สําเนาใบสําคัญจายที่กรรมการการเลือกตั้ง นําไปแสดงใหสาขาพรรคแสดงสิทธิไมใช
เอกสารสิทธิที่จะสามารถใหแสดงสิทธิไดตามกฎหมาย
(๓) รายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ที่พรรคไดรายงานตอนายทะเบียนในแตละงวดนั้ น
เปนเพียงรายงานเบื้องตนวาพรรคไดจายเงินสนับสนุนใหแกสาขาพรรคจริง ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใชรายงานตามนัยมาตรา ๖๒ ซึ่งจะตองรายงานตามแบบที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปน หนาที่และเปนสิทธิของพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตามกฎหมายที่จะสงหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนที่เคยรายงานเบื้องตนไปแลว
ไดอีกครั้งหนึ่งไมใชเปนการจัดทําเอกสารหลักฐานขึ้นมาใหมตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกลาวหา
แตอยางใด เพราะทางพรรคนําเอกสารหลักฐานที่เคยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมืองนํามาให
สาขาพรรคยืนยันความถูกตองอีกครั้งหนึ่งเทานั้น มิไดทําการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานแตอยางใด
ขอ ๙ พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามหนังสือพรรค
ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอ นผัน การคื น เงิ น แกก องทุ น เพื่ อ
การพัฒนาพรรคการเมือง เหตุผ ลที่พรรคแจงแกน ายทะเบียนพรรคการเมือง วาจะนําเงิน ไปใชจาย
ในโครงการและแผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผ ลในการผอนผัน ไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงค
ของเงิน กองทุน ฯ เพราะพรรคไดแ จงวาขอคืน เงิน ดังกลาวเรียบรอ ยแลว เมื่อวัน ที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ ซึ่งเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๗ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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การใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมืองตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อยางเครงครัด เพราะถาไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนนี้ จะมีโทษปรับเปนเงิน
ไมเกิน หนึ่งแสนบาท การจะตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับเงิน จายเงิน สนับสนุน ทุกประเภท
นาจะตรวจสอบจากบัญชีของสาขาพรรค บัญชีของพรรค และงบการเงินของสาขาและของพรรคดวย
เพราะถากระทําเพียงไปสอบถามกรรมการสาขาพรรคเพียงอยางเดียวอาจกลั่นแกลงกันได ซึ่งเมื่อวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๗๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหพรรคชี้แจงเรื่องงบการเงินของสาขาพรรค
ซึ่งทางนายทะเบียนก็ไดแจงในหนังสือฉบับดังกลาววา ไดตรวจสอบบัญชีของสาขาพรรคเบื้องตน
และดวยเหตุนี้พรรคไดตั้งขอสังเกตวา ในเมื่อทางนายทะเบียนพรรคการเมืองไดสงเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองแลวนั้น ทางนายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองสรุปเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหเสร็จสิ้นเสียกอน มิใชการตรวจสอบเบื้องตน
แลวก็นํามากลาวหากัน เปนการกระทําที่ไมถูกตองเพราะการทํางานของนายทะเบียนพรรคการเมือง
การจะกลาวหาพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวากระทําผิดกฎหมายจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
และจะตองสรุปขอเท็จจริงใหถึงที่สุดเสียกอน มิใชกระทําดังเชนที่กระทําอยูในปจจุบันนี้ กลาวคือ
นายทะเบียนพรรคการเมืองตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเรียบรอยเสียกอน จะเห็นไดวา ทางนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดกระทําการโดยไมช อบดวยกฎหมาย คือ ไดนําขอบังคับของพรรค ขอ ๖๕ ซึ่งเปน ขอบังคับเกา
ที่พรรคไดยกเลิกไปแลว และในปจจุบันไดใชบังคับ ฉบับแกไข (ฉบับที่ ๔) แทน ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น พรรคตั้งขอสังเกตวา เหตุใดนายทะเบียนพรรคการเมือง
ถึง ได รีบ รอ นกระทํา การอยา งหนึ่ง อย างใดเกี่ ยวกับ งบการเงิน บัญ ชีพ รรค หรือ บัญ ชีส าขาพรรค
เสรีประชาธิปไตย ขนาดที่วานําขอบังคับเกามาใชบังคับกับพรรค และนํามาใชเปนเกณฑในการวินิจฉัย
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของของพรรค และกลาวหาขอชี้แจงของพรรควาไมอาจยกมาเปนขออางที่ประธาน
สาขาพรรคไมเซ็นรับรองบัญชีสาขาพรรค ซึ่งทางพรรคไดชี้แจงกรณีดังกลาว ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบแลว
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กรณีของนายวีระชัย ศรีบุญมี และนายประศาสตร ศรีภัย เปนคณะทํางานสืบสวนสอบสวน
ของพรรคในการปฏิบัติงานพรรคมีวิธีการของพรรค เชน มีการแบงงานกันทําของคณะทํางานแตละภาค
และทํางานกันตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไมไดพักผอนเพื่อใหทันกับการชี้แจงที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนด ภายใน ๑๕ วัน แตนายทะเบียนพรรคการเมืองกลับนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อชะลอการจายเงินกองทุน ฯ ในป ๒๕๔๗ ของพรรคกอนกําหนดเวลา ถือวาเปนการกลัน่ แกลง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดหรือไม นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือใหพรรคชี้แจงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ และนําเรื่องของพรรคเพื่อขอมติชะลอการจายเงินของพรรคภายในป ๒๕๔๗ ในวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ทั้ง ๆ ที่พรรคเสรีประชาธิปไตย มีสาขาพรรคทั่วประเทศ จํานวน ๒๒๐ สาขา
ในการบันทึกถอยคําสวนใหญของคณะทํางานของพรรคจะเปนผูเขียนตามคําบอกของประธานหรือกรรมการ
สาขา เมื่อเขียนเสร็จแลวก็อานและใหกรรมการสาขาดูอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะไดลงลายมือชื่อดวยตนเอง
สําหรับผูเปนพยานรวมรับฟงทั้งหมดเปนคณะทํางานของพรรคสามารถตรวจสอบลายมือชื่อไดทุกคน
ในใบบันทึกถอยคําของสาขาพรรคลําดับที่ ๑๓ เปนลายมือชื่อของประธานสาขาจริงแตอาจจะ
เซ็นไมเหมือนเดิมซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสอบถามสาขาพรรคดังกลาวไดทําไม
จึงไมไปสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสาขาลําดับที่ ๑๓ ไมไดถูกกลาวหาวาทางพรรคจายเงินสนับสนุน
ใหไมครบ
ในใบบันทึกถอยคําที่ไดจากการสอบสวนขอเท็จจริงจากสาขา ที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ของพรรคไดดําเนินการไปแลวนั้น ขอเท็จจริงในการรับจายเงินของสาขาทุกประเภท จะตรงกับบัญชี
สาขาพรรค ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และที่สําคัญที่สุด
คือ พรรคมีสิทธิยกเลิกขอเท็จจริงที่ไดใชชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพราะเปน
ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงของพรรคยังไมไดตรวจสอบ เพราะตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรค
ทุกคนตองรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินของพรรครวมกัน พรรคจะยืน ยันขอเท็จจริงที่ไดยื่น ตามแบบ
มาตรา ๖๒ เปนหลักฐานซึ่งถือไดว าเปนเอกสารหลักฐานที่ ทางพรรคมี สิทธิตามมาตรา ๖๒ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อยางแทจริง แตทางนายทะเบียน
กลับนําเอกสารดังกลาวมาพิจารณา ทั้ง ๆ ที่เอกสารดังกลาวไดถูกยกเลิก และขอคืน ไปแลว พรรค
ตั้งขอสังเกตวาการกระทําดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย
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ขอ ๑๐ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๖๒)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะมีมติชะลอการเบิก
จายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๗ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งผลก็คือ
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดถูกชะลอการเบิกจายเงินดังกลาว และจากเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไดสงกระทบ
กับพรรคอยางรุนแรง เพราะพรรคไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไป
ตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวแลว เมื่อมีมติช ะลอการเบิกจายเงิน ดังกลาวจึงมีผ ลกระทบ
ตอพรรคโดยตรง แตยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดกับพรรคทั้ง ๆ ที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดนั่นก็คือ เอกสารที่ใชประกอบ
ในการประชุมครั้งนั้น ไดเกิดความผิดพลาดอยางไมนาจะเกิดได นั่นคือ ไดมีการกลาวหาวาพรรคมีความผิด
ในการใชจ ายเงินตั้งแตป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เหมือนกับเปนการจงใจใหรายพรรคเสรีประชาธิปไตย
ซึ่งทางนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ไมเคยใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงการใชจายเงินในป ๒๕๔๕
เลยแตใ นแฟม รายงานการประชุมกลั บนํา มาบรรจุ อยูเ พื่อใหคณะกรรมการกองทุน เพื่อ การพัฒนา
พรรคการเมือง มีมติชะลอการเบิกจาย ซึ่งนางสาวอิสรา ยวงประสิทธิ์ รองผูอํานวยการพรรคในขณะนั้น
ไดเขาประชุม แทนนายพชร ยวงประสิทธิ์ ไดทําการโตแ ยงตอที่ประชุม เพื่อ ใหแ กไขขอผิดพลาด
ดังกลาวมิเชนนั้นแลว ทางพรรคเสรีประชาธิปไตยอาจจะไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาวของทาง
นายทะเบียนพรรคการเมือง ที่รุนแรงมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันก็เปนได จึงอยากใหศาลนําเรื่องดังกลาว
มาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๑ นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๔๙๘ ลงวัน ที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค ไปชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยป ๒๕๔๖ แสดงวาการตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคเสรีประชาธิปไตย ในป ๒๕๔๖ ยังไมเรียบรอยและถึงที่สุด เหตุใดนายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงรีบรอนมีคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย เปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม และพรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนั งสือดวนที่ สุด ที่ สรปต ๑๔๖/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่องใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตย ชี้แจงขอเท็จจริง
กรณีการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๖
กรณีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๕๙ จังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากประธานสาขา
คือ นายสม ปุกแถม ไดเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงทําใหตําแหนงประธานสาขาวางลง
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และสํานักงานสาขาพรรคเปน บานของนายสม ปุม แถม มีภรรยาชื่อ นางจัน ทรติ๊บ ปุกแถม เปน
เจาของบานดูแลสํานักงานสาขาพรรคลําดับที่ ๕๙ เปนผูเสียคาใชจายตาง ๆ ของสาขาพรรคทั้งหมด
แตเ มื่อ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งกํ าหนดให ผูที่ มีสิ ทธิ รับ เงิ น สนั บสนุน ของสาขาพรรคต องเป น
ประธานสาขา รองประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาหรือผูที่ประธานสาขามอบหมาย แตผูมีสิทธิ
รับเงินสนับสนุนจริงนาจะเปนเจาของบานที่เปนที่ตั้งสํานักสาขา และทางพรรคไดจายเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาลําดับที่ ๕๙ ใหแกนางจันทรติ๊บ ปุกแถม ภรรยาของ
ประธานสาขาพรรคที่เสียชีวิตแลว อันเปนการจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ฉบับลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) “ คาไปรษณียากร คาโทรศัพทภายในประเทศ คาไฟฟา และคาน้ําประปา เปนคาใชจาย
สําหรับสํานักงานสาขาพรรค”
และพรรคเสรีประชาธิปไตยยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ สรุปไดดังนี้
ขอ ๑ ในกรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
วาพรรคใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งขอเท็จจริง
ในการจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรค หรือเงินสนับสนุนจะปรากฏอยูใน
บทบัญญัติ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ตองปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัญชีสาขาพรรค ตามมาตรา ๓๘ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จะแสดงขอเท็จจริงอันเปนที่มาของรายไดหรือรายรับของสาขาพรรคที่เกี่ยวกับเงินสนับสนุน ซึ่งกําหนดให
ประธานสาขาพรรคตองจัดทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่สงใหแกสาขาพรรค เปนคาใชจายสําหรับสํานักงาน
สาขาพรรคไมใชคาใชจายของประธานสาขาพรรค ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
ฉบับลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) “คาไปรษณียากร คาโทรศัพทภายในประเทศ คาไฟฟา
และคาน้ําประปา เปนคาใชจายสําหรับสํานักงานสาขาพรรคการเมือง”
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ในกรณีการจัดทําบัญชีของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ประธานสาขามอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคจัดทําการแทนให ตามขอเท็จจริงในเอกสารหลักฐานในการรับจายเงินของสาขาทุกประเภท
ที่ไดรับจากสาขาพรรคทุกแหง โดยเฉพาะขอเท็จจริงในการรับเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาในป ๒๕๔๖ จะปรากฏชัดเจนในบัญชีของสาขา ซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
มาตรา ๗๙๗ บัญญัติวา “อันสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งใหบุคคลหนึ่ง เรียกวาตัวแทน
มีอํานาจทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาตัวการ และตกลงจะทําการดังนั้น
อันความเปนตัวแทนนั้นจะเปนโดยแตงตั้งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ยอมได”
มาตรา ๘๐๒ บัญญัติวา “ในเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะปองกันมิใ หตัวการตองเสียหาย ทานให
สันนิษฐานไวกอนวาตัวแทนจะทําการใด ๆ เชนอยางวิญูชนจะพึงกระทํา ก็ยอมมีอํานาจจะทําไดทั้งสิ้น”
มาตรา ๘๒๐ บัญญัติวา “ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลาย
อันตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดทําไปภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน”
ดังนั้น ขอเท็จจริงในการรับจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖
จะตองเปนไปตามรายการที่ปรากฏในบัญชีของสาขาพรรค และปรากฏหลักฐานชัดเจนวาสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีของสาขาพรรคไมแลวเสร็จ
การใชอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคเสรีประชาธิปไตยในรอบป ๒๕๔๖ วาไมเปนตามมาตรา ๖๒ เปนการตรวจสอบ
ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของสาขาป ๒๕๔๖ ไม ค รบถ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
เพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินสนับสนุนดังกลาวยังมีบัญญัติกําหนดใหพรรคการเมืองและสาขาพรรค
ตองดําเนิ นการให เป นไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราช
บัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพรรคยังไดแสดงขอเท็จจริง
ดังกลาวในใบบันทึกถอยคําของพรรค ซึ่งอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๐ อีกดวย
ถือไดวาการใชอํานาจตรวจสอบเงิน สนับสนุนของพรรคเสรีประชาธิปไตย ไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินสนับสนุนที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กลาวหาก็ไดมาจากการตรวจสอบติดตาม และสอบปากคําประธานสาขาเฉพาะในสวนที่เปนสิทธิที่จะ
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ไดรับเงินสนับสนุน แตในสวนที่เปนหนาที่ของประธานสาขาที่จะตองจัดทําบัญชีของสาขาเพื่อแสดง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินสนับสนุน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลับยังไมไดตรวจสอบ ซึ่งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบปากคําประธานสาขามีความขัดแยงกับขอเท็จจริง
ในบัญชีสาขาพรรคอยางสิ้นเชิง การกระทําของนายทะเบียนพรรคการเมืองและสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจไมเปนไปตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประธานสาขาพรรคจะตองมีความผิดตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกรณีดังกลาวประธานสาขาพรรคไดขอยกเลิก
ถอยคําที่เคยใหไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเรียบรอยแลว
ขอ ๒ มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มีองคประกอบสําคัญ ๒ ประการ และพรรคการเมืองตองปฏิบัติใหครบถวน และถึงที่สุดภายในเวลา
ที่มาตรานี้กําหนด คือ
(๑) พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน ตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้
(๒) พรรคการเมือง ที่ไดรับเงิน สนับสนุนตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป
ในการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะตองใชหลักฐานตาง ๆ
ที่พรรคการเมือ งใชประกอบการรายงานตามแบบรายงานการใช เงิน สนับสนุน ตามนัยมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนดเทานั้น จึงจะถือไดวาการตรวจสอบดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ที่ชอบดวยกฎหมายอยางแทจริง
ในกรณี ของพรรคเสรี ประชาธิ ปไตย สํ า นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ใ ช อํ านาจ
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรวจสอบ
การใชจายเงินสนับสนุนกอนถึงกําหนดเวลาในการรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอางเหตุผลวาไดรับ
การรองเรียนทางโทรศัพท และนําหลักฐานที่พรรครายงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และไมใชเอกสารสิทธิเพราะเอกสารหลักฐานที่พรรคสงใหคราวนั้นเปนสําเนาของสําเนา
ใบสําคัญจาย หรือใบเสร็จรับเงินของพรรคมาใชในการตรวจสอบดังกลาว
ดังนั้น การที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุน ของ
พรรคเสรีประชาธิปไตย กอนถึงกําหนดการรายงานการใชจายเงินตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมนาจะกระทําได เพราะเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคที่จายใหสาขาพรรค เปนเงินสนับสนุนเชนเดียวกับเงินสนับสนุนที่พรรคไดใชจาย
ในกรณีอื่น เชน เงิน สนับสนุน ที่ใชจายในการจัดทําวารสารของพรรคหรือใชจายในการจัดสัมมนา
อบรมสมาชิก หลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึงการจายเงินสนับสนุนตองสงไปพรอมกับรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบปปฏิทิน และตองรายงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป เมื่อพรรคไดสงหลักฐาน
ดังกลาว นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรควาถูกตอง
หรือไม ในภายหลังจากที่ไดสงรายงานตามมาตรา ๖๒ แลวเทานั้น และการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนการรายงาน ฯ ไมนาจะเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๖
ที่ชอบดวยกฎหมาย
สวนเหตุแหงการตรวจในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนอันควรเชื่อไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
อาจใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใด
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เหตุในการตรวจสอบดังกลาว ไมมีบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดไว มีแตมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบทบัญญัตินี้ใหใชไดเฉพาะในกรณีการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติเทานั้น
ไมมีบทบัญญัติใ นกฎหมายใดใหอํานาจนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใชไดในกรณีอื่น หรือโดยอนุโลม หลักเกณฑการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองและสํา นักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งอา งวาเป น หลักเกณฑที่กํ าหนดกั น ขึ้น เอง
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โดยไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหอํานาจ
หรือรองรับไว
ขอ ๓ กรณีเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา
เปน จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และทางพรรคไดแจงคืนเงินดังกลาวใหน ายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบเรียบรอยแลว ถือไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตย ไมไดใ ชจายเงินสนับสนุนและ
ขอคืนเงินสนับสนุนเขากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเปนการปฏิบัติตามขอ ๑๗ ของประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของพรรคการเมือง ขอ ๔ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ และไมถือวาพรรคเสรีประชาธิปไตย
ใชจ ายเงิน สนับสนุน ไมเป น ไปตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
สวนวิธีปฏิบัติในการคืนเงินในกรณีดังกลาว ก็ไมมีบทบัญญัติในมาตราใดแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
หรื อประกาศ หรื อระเบี ยบอื่ น ใดที่อ าศัย อํา นาจแหง พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหพรรคการเมืองปฏิบตั ิแตอยางใด และในการคืนเงินสนับสนุนในกรณี
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติใหคืนเงินดังกลาว เปนการใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
สวนการผอนผันการคืนเงินสนับสนุน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อไดแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหหัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตยตองปฏิบั ติเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร จึงถือ ไดวานายทะเบียนพรรคการเมือ ง
รับทราบ ยินยอม หรือเห็นดวยในการผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาว และไมมีกฎหมายฉบับใด
หามผอนผันการคืนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ที่สําคัญอยางยิ่ง พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรายงานการคืนเงินนี้ไวในแบบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคในป ๒๕๔๖ เรียบรอยแลว สวนเหตุผลในการขอผอนผันวา “พรรคมีความจําเปน
ตองดําเนินการทางการเมือง ตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากร
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และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวนดังกลาว ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคจากการชะลอการจายเงินของ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เปนการใชจายเงิน สนับสนุนหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไดแจงขอคืนเงินกองทุนดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะกรรมการ
บริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
ขอ ๔ พรรคเสรีประชาธิปไตย ตั้งขอสังเกตการใชอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารองใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองไดใ ชอํานาจ
ในการออกประกาศตาง ๆ เพื่อเพิ่มอํานาจใหตนเองนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดอยางเชนกรณี
(ก) การออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง กําหนดใหพรรคการเมืองตองสงเงิน
ใหสาขาพรรคภายใน ๑๕ วัน พรรคการเมืองตองรายงานการจายเงินใหสาขาภายใน ๑๕ วัน กําหนด
การจ า ยเงิน ดั งกล าว ๓ เดือ น ตอ ๑ ครั้ง ทั้ ง ๆ ที่ม าตรา ๕๘ แห งพระราชบั ญญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหจัดสรรเงินสนับสนุนเปนรายป และมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ใหรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปอยูแลว
(ข) การออกประกาศคณะกรรมการกองทุน เพื่อการพั ฒนาพรรคการเมือ ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการชะลอการเบิกจายเงิน ที่พรรคการเมืองไดรับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อเปนการเพิ่มอํานาจใหตนเอง ซึ่งไมมีบทบัญญัติมาตราใด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยคณะกรรมการกองทุนสามารถใชอํานาจชะลอการจายเงินกองทุนที่ไดรับการอนุมัติจัดสรรเรียบรอยแลว
(ค) การใชอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือตรวจสอบขอเท็จจริงของนายทะเบียน
พรรคการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ไมไดคํานึงถึงกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ พิจารณาขอกฎหมายเฉพาะพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ ตีความตามตัวอักษรเทานั้น และไมตีความตามเจตนารมณของกฎหมายนั้น อยางเชน
การตรวจสอบขอเท็จจริงในการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไมไดตรวจสอบการดําเนินงาน
ของพรรคการเมือง และสาขาพรรคที่เกี่ยวกับเงินสนับสนุนในมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และบัญชีสาขาพรรคที่กําหนดใหประธานสาขาพรรคไมสามารถจัดทําได คณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งเปนตัวแทนโดยขอบังคับหรือโดยปริยายหรือโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ วรรคแรก สามารถ
ทําการแทนประธานสาขาหรือตัวการได ซึ่งเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ ๑๕
วาดวยตัวแทน มาตรา ๗๙๗ มาตรา ๘๐๒ และมาตรา ๘๒๐
(๒) กรณี ต ามข อ ก, ข และ ค นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อกลาวหาพรรคการเมืองวาไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว
โดยไมใหพรรคการเมืองปฏิบัติใหครบถวนตามบทบัญญัติในมาตราตาง ๆ ที่เกี่ยวของในประเด็นเดียวกัน
ใหถึงที่สุดภายในเวลาที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดเสียกอน แตกลับมีความพยายามออกประกาศระเบียบ
ตาง ๆ เพิ่มตาขายแหงอํานาจของตนเองใหถี่ขึ้น และเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหการใชอํานาจหนาที่
ปฏิบัติงานตามมาตรา ๖ ชอบดวยกฎหมาย
การใชอํานาจออกประกาศตาง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียน
พรรคการเมือง นาจะเปน ประกาศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติงานอยางไรใหเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ไมใชออกประกาศ
หรือระเบียบตาง ๆ เพื่อเพิ่มอํานาจตัวเองนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด และอาจจะมองเห็นไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความวิตกกังวลเกินกวาเหตุ
มองพรรคการเมืองในแงรายวาจะมาทําใหกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสียหายมองวาพรรคการเมือง
เล็ก ๆ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะหวังมากอบโกยเงินกองทุนเทานั้น ทั้ง ๆ ที่เปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ที่ตองการปฏิรูปทางการเมือง ใหมีเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อใหประชาชน
จัดตั้งพรรคการเมือง และใชเงินดังกลาวไปดําเนิน งานทางการเมือง โดยไมตองอาศัยเงินจากนายทุน
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และผูมีอิทธิพลบางคนที่หวังผูกขาดอํานาจรัฐและเขามาครอบงําพรรคการเมือง ทําใหพรรคการเมือง
เหลานั้นไมสามารถดําเนินงานทางการเมืองตามเจตนารมณของประชาชนได
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๐๘๙๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ ชี้แจงเพิ่มเติมตอศาลรัฐธรรมนูญวา ปจจุบันพรรคเสรีประชาธิปไตยยังมิไดคืนเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
แตอยางใด กรณีที่พรรคเสรีประชาธิปไตยนําเงิน จํานวนดังกลาวไปทดรองจายเปน เงินแผนงานและ
โครงการป ๒๕๔๗ จึงเปนการใชจายเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งเปน
ความผิดตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. ครั้งที่ ๑ ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคํารองแลวมีมติใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตอไปดวยคะแนนเสียงเอกฉันท พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ทราบ
และสงสําเนาคํารองใหพรรคเสรีประชาธิปไตย (ผูถูกรอง) เพื่อใหยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวัน
ที่ไดรับหรือถือวาไดรบั หนังสือ
๒. ครั้งที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองขอขยายระยะเวลายื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา
ของพรรคเสรีประชาธิปไตย ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แลว มีคําสั่งอนุญาตใหขยายระยะเวลา
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาออกไปโดยใหยื่นภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
๓. ครั้งที่ ๓ ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิปไตย
(ผูถูกรอง) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แลวมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) รับคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิปไตย (ผูถูกรอง) รวมเขาไวใ น
สํานวน
(๒) แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ทราบ
๔. ครั้งที่ ๔ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
(๑) รับคํารองเพิ่มเติมของนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมเขาไวในสํานวน
(๒) แจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตย (ผูถูกรอง) ทราบ
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๕. ครั้งที่ ๕ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของพรรคเสรีประชาธิปไตย (ผูถูกรอง)
รวมไวในสํานวน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๑ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุน
ในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง
อยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
มาตรา ๖๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
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
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
คําวินิจฉัย
ตามคํา รองของนายทะเบียนพรรคการเมือ งสรุป ไดวา พรรคเสรี ประชาธิปไตยได รับเงิ น
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๒ ครั้ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑. ครั้งที่ ห นึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑
แจงการโอนวันที่ ๗ กุม ภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๔๖ เงิ น ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจ ง การโอนวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
กรณีพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ในครั้งที่หนึ่ง
เงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท นั้น
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา พรรคเสรีประชาธิปไตยดําเนินการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
ประเด็นที่ตองพิจารณาตามกรณีนี้ เปนกรณีที่กลาวหาพรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงิน ที่
ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๖ ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ยังมีขอโตแยงที่รับฟงไดไมเปนขอยุติ แตตามขอกลาวหาในประเด็นที่
สองเปนขอกลาวหาในความผิดฐานเดียวกัน ซึ่งมีหลักฐาน พยาน เพียงพอรับฟงไดเปนขอยุติ สามารถ
วินิจฉัยไดแลว ประเด็นที่หนึ่งจึงไมตองไตสวนหาหลักฐาน พยาน เพิ่มอีกและไมตองพิจารณา
๒. ครั้งที่สอง สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตาม
ขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา พรรคเสรีประชาธิปไตยดําเนินการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
ขอเท็จจริง พรรคเสรีประชาธิปไตย โดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรค ฯ ไดรับเงินสนับสนุน
เปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
แลว และพรรค ฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๔ ขอ ๔ ดังตอไปนี้
(ก) สงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ ภายในสิบหาวันวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงิน
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) พรรค ฯ ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามขอ (ก) และ (ข) แตอยางใด กลาวคือ พรรค ฯ มิได
สงเงินใหสาขาของพรรค ฯ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แตพรรค ฯ ไดมีมติคณะกรรมการบริหารพรรค ฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ แจงขอคืนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แกกองทุน ฯ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ แจ ง เตื อ นให พ รรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
สงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว แตมิไดดําเนิน การสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรคหรือสงเงินสนับสนุนฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือ งภายในกํ าหนดระยะเวลา พรรค ฯ กลั บมีหนังสื อขอผอ นผัน การคืน เงิน แกกองทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยใหเหตุผลวา “พรรคมีความจําเปน ตองดําเนิน กิจการทางการเมือง
ตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป ๒๕๔๗
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค ฯ จากการชะลอการจายเงิน ฯ” ตามหนังสือพรรค ฯ
ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
อนึ่ง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๘๐๙ ลงวัน ที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา พรรคเสรีประชาธิปไตยยังไมไดคืนเงินสนับสนุน ฯ
จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แตอยางใด พิจารณาเห็น วา พรรคเสรีประชาธิป ไตยใชจายเงิน ที่ไดรับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

การสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงิน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ จึ งเปน การไมปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญวาด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ กลาวคื อ
พรรคไม ส ง เงิ น ตามที่ พ รรคได รั บ การสนั บ สนุ น ให แ ก ส าขาพรรคเพื่ อ เป น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภค แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อได พิจารณาแลวว า
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ยวกับการใชจายเงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหเปนไปตามประกาศ ฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๑ แลวขออางตาง ๆ ที่พรรค ฯ ยกกลาวประกอบในคําชี้แ จงแกขอกลาวหาก็ดี คําชี้แ จง
เพิ่มเติมก็ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย จึงไมจําตองพิจารณา
ดว ยเหตุผ ลดั ง กลา วจึ ง วินิ จ ฉั ย ว า พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยดํ า เนิน การใช จ า ยเงิน ที่ ไ ด รั บ
การสนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ ง
ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
เป น เหตุ ใ หยุ บ พรรคการเมื อ งได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง (๕) อาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง จึงใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวา
ขอ ๑ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแ กสาขาจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งไดแ จงการโอนเงิน สนับสนุน ดังกลา ว
ใหพรรคเสรีประชาธิปไตยดังนี้
งวดที่ ๑ แจงการโอนใหตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๗๙๔
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๓ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๘๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ แจงการโอนใหตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๒๗๙๔
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๐ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ แจงการโอนใหตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๕๔๐๑
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๐ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ แจงการโอนใหตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๘๙๘๙
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๙๖ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ขอ ๒ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงินจํานวน
๑๔๑,๖๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงการโอนเงินสนับสนุนดังกลาว ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
ขอ ๓ ในการโอนเงินในแตละงวดดังกลาวนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจง
การโอนเงินดังกลาวใหพรรคทราบพรอมทั้งแจงใหดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔ พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต
๑๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ และตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๒๐/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงิน ใหแ กสาขาเปน สําเนาใบสําคัญจาย ๘๐ แผน
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน ๗๙ แผน และสําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติ ๒๐ แผน
และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๑๗๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๓ สาขา เปนเงินจํานวน ๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต
๒๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย
๑๐๐ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน ๙๘ แผน
งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต
๖๐๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย
๙๖ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน ๙๖ แผน และหลักฐานการสงเงินคืน
ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๘๒๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน
๔ สาขา เปนเงินจํานวน ๗,๒๐๐ บาท
งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต
๘๗๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย
๙๔ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน ๙๓ แผน และหลักฐานการสงเงินคืน
ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๒๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ จํานวน
๒ สาขา เปนเงินจํานวน ๓,๖๐๐ บาท
ขอ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับการรองเรียนทางโทรศัพทจากผูอางวา
เปนกรรมการสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๒๙ วายังไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคงวดที่ ๓ ของป ๒๕๔๖ จากพรรคเสรีประชาธิปไตยประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ
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การเลื อกตั้ง ไดทํ าการติด ตามการใชจ ายเงิ น สนั บสนุน จากกองทุ น เพื่อ การพั ฒนาพรรคการเมือ ง
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พบวา
พรรคเสรีประชาธิปไตยอาจใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
จึงเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยูสอบขอเท็จจริงจากผูมีลายมือชื่อ ในใบสําคัญจายเงิน ที่พรรค
เสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามขอ ๔ วาไดเงินสนับสนุนจริงหรือไม
ขอ ๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรายงานการสอบขอเท็จจริง
ตามขอ ๕ แลว พบวามีสาขาพรรคไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุน กลาวคือ มีสาขาพรรค
ไมไดรับเงิน หรือไดรับเงินเพียงบางงวด
ขอ ๗ จากการสอบข อ เท็ จ จริ ง สาขาพรรคของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดตามขอ ๖ พบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเบิกเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
ถึงประธานสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการขอรับและสงหลักฐานการรับเงิน
โดยใหลงลายมือชื่อผูรับเงินในใบสําคัญจายเงิน พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอ งและสงกลับไปยังสํานักงานใหญพรรคเสรีประชาธิปไตย เมื่อสํานักงานใหญฯ
ไดรับเอกสารดังกลาวแลวจะดําเนินการจายเงินสนับสนุนฯ ใหสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย โดยการ
โอนเงิน เขา บัญชีธนาคารหรือโอนเงิ น ทางธนาณั ติใ หประธานสาขาพรรคเสรีประชาธิ ปไตย หรื อ
มอบหมายใหแกนนําในแตละจังหวัดนําเงินดังกลาว มามอบใหที่สํานักงานสาขาพรรค ซึ่งวิธีการรับ
และสงเงินใหแกสาขาพรรคสอดคลองกับคํารองเรียนของกรรมการพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามขอ ๕
ขอ ๘ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสาขาพรรค
ตามขอ ๖ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ขอ ๙ พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรค งวดที่ ๓ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๕๕ ฉบับ และสําเนา
ใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๒ ฉบับ
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ขอ ๑๐ พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรค งวดที่ ๒ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๓๙ ฉบับ และสําเนา
ใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๕ ฉบับ
ขอ ๑๑ พรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กุม ภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงของพรรควาสาขาไดรับเงินจริงโดยการสอบปากคํากรรมการสาขาแตละสาขา จํานวน ๑ ชุด
พรอมทั้งขอยกเลิกและขอคืน เอกสาร ตามขอ ๙ และ ๑๐ และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๖๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบ
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของพรรคเพิ่มเติม จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย สําเนาบันทึก
การสอบขอเท็จจริง จํานวน ๙๗ ชุด สําเนาใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๓๖๑ แผน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับเงิน จํานวน ๙๗ แผน สําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติ จํานวน ๑๓๘ แผน สําเนา
ใบฝากเงินผานธนาคาร จํานวน ๑๕ แผน รวมจํานวน ๙๕๘ แผน เพื่อยืนยันการไดรับเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวน ๙๗ สาขา โดยทําการสอบขอเท็จจริง
ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
ขอ ๑๒ พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ตอคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๗ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนฯ ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย
ที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งรายงานระบุวาไดโอนเงินคาไปรณียากร
และคาสาธารณูปโภคแกสาขาพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุน จริง โดยพรรคมีหลักฐานประกอบ
รายงานในสวนของการใชจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคซึ่งเปนเอกสาร
ชุดเดียวกันกับขอ ๑๑
ขอ ๑๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือ ให พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานหรื อ
คืนเงินตามขอ ๒ แกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต. (ทบพ)
๐๔๐๒/๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ แตพรรคเสรีประชาธิปไตยกลับขอผอนผันการคืนเงิน
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แกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ และไดนําเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ที่ไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามขอ ๒ ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการ
ของพรรคในป ๒๕๔๗
ขอ ๑๔ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาจากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนประกอบกับ
ขอกฎหมายแลว เห็น วาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑๔.๑ พรรคเสรีป ระชาธิป ไตยใชจ า ยเงิ น ที่ ไ ดรั บ การสนั บ สนุ น ไม เ ปน ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคไมสงเงิน
หรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน ตามขอ ๑ ใหแกสาขาพรรคซึ่งปรากฏขอเท็จจริง
จากการสอบสาขาพรรคของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พบวาสาขาพรรค
ไดรับเงินไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุนปละ ๔ งวด ตามขอ ๖
แมภายหลังพรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงเอกสารหลักฐานการสงเงินใหแกสาขาพรรค
ตามเอกสารหลักฐานรายงานการสงเงินขอ ๔ เอกสารหลักฐานสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติมตามขอ ๙
และ ๑๐ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ของพรรค ตามขอ ๑๑ แลว เอกสารหลักฐานดังกลาวขางตนไมอาจแสดงผลใหเห็นวาพรรคไดสงเงิน
ใหแกสาขาพรรคครบ ตามที่ขอรับการสนับสนุนแตเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวยังมีความขัดแยงและ
ไมนาเชื่อถือ
๑๔.๒ พรรคเสรี ประชาธิ ป ไตยใชจ า ยเงิ น ที่ไ ด รั บการสนั บ สนุ น ไมเ ป น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหตองยุบพรรคตามมาตรา ๖๕
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคไมสงเงิน
ตามที่พรรคไดรับการสนับสนุนตามขอ ๒ ใหแกสาขาเพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคไปทดรองจายในแผนงาน
และโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ ตามขอ ๑๓
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ขอ ๑๕ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวาพรรคเสรีประชาธิปไตยรายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปน จริง ซึ่งเปน การไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใหยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ
๑๕.๑ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยรายงานการส ง เงิ น สนับ สนุ น ให ส าขาพรรคต อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา พรรคไดสงเงินใหสาขาพรรคครบทุกงวดทุกสาขาตามขอ ๔ แตจาก
การสอบขอเท็จจริงโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปรากฏวาพรรคไมไดสงเงิน
หรือสงเงินใหแกสาขาพรรคแตเพียงบางงวดเทานั้น
๑๕.๒ พรรคเสรีป ระชาธิป ไตยไม รายงานการใชจ ายเงิน ที่ไ ดรั บการสนั บสนุ น
ตามขอ ๒ ซึ่งพรรคตองดําเนินการสงเงินใหแกสาขาและรายงานการสงเงิน ดังกลาวตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ขอ ๔
จึงขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรอง ชี้แจงแกขอกลาวหาวา
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือเปนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย เปนผูแทนของพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรค มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตาม
นโยบาย ขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญของพรรค ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแ กสาขาจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท ตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
ที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ ง เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การสนับ สนุ น ค า ไปรษณีย ากรและค าสาธารณู ป โภคให แ ก
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พรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงิน จํานวน
๑๔๑,๖๐๐ บาท ตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขา
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยไดจายเงินใหแกสาขาพรรคตามประกาศคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง และพรรคเสรี ประชาธิ ปไตยไดร ายงานการส งเงิน ให แ กส าขาพรรคตอ นายทะเบีย น
พรรคการเมื อ งทราบ และรายงานการใชจ า ยเงิ น คา ไปรษณีย ากรและค า สาธารณู ป โภคแก ส าขา
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยในป ๒๕๔๖ ทั้ง ๔ งวด ก็เปนไปตามประกาศฯ หรือตามมาตรา ๖๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น ไมใชตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญฉบั บเดียวกัน ซึ่ งตองรายงานภายในวัน ที่ ๓๑ มีน าคม
ของปถัดไปอยูแลว
พรรคเสรีป ระชาธิป ไตย ไดรั บหนัง สือ จากนายทะเบีย นพรรคการเมื อง ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/ว ๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจงเตือนการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคแกสาขาป ๒๕๔๖ ใหระวังสาขาพรรคอาจจายเงิน ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมือ่ วันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป
พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะเกรงวาสาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนดังกลาว จะใชเงิน
ไมถูกตองตามกฎหมายมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือที่น ายทะเบียนเตือ นใหพรรคระมัดระวังการใชจายเงิน สนับสนุน และ
พรรคเสรีประชาธิปไตย ก็ไดมีหนังสือ ที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
ขอคืนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖
ในที่นี้หมายรวมถึงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาป ๒๕๔๖ ในขอ ๒ จํานวน
๑๔๑,๖๐๐ บาท ดวย ซึ่งเปนการปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงแมจะไมคืนเงินโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เรื่อง “ใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใชจายเงิน สงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาป ๒๕๔๖” และในการนี้
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พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตามเอกสาร
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง
เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือดังกลาวแลวนั้น ทางหัวหนาพรรคก็ไดมีหนังสือ
พรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และ
หนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง
โดยการชี้แจงนั้น เปนการชี้แจงขอเท็จจริงที่หัวหนาพรรคไมทราบขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับ
การสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ของเงินที่ไดรับ
การจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดวยเหตุผล ๒ ประการคือ
(๑) หัวหนาพรรคเปนเพียงผูแทนของพรรคการเมือง ในกิจการอันเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งหัวหนาพรรคตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) เมื่ อ ทางพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ได รั บ หนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล า วจากนายทะเบี ย น
พรรคการเมืองนั้น ทางพรรคคาดเดาไดทันทีวา จะตองเกิดเหตุการณอันไมชอบอยางแนนอนกลาวคือ
ทางพรรคคิดว าจะตองมี การนําเรื่องดังกล าวเขาสู ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่อ การพัฒนา
พรรคการเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (๖๐) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพื่อขอมติชะลอการเบิก
จายเงิน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๗ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย
อยางแนนอน ดวยเหตุนี้หัวหนาพรรคจึงมีความจําเปนที่จะตองทําหนังสือชี้แจงเรื่องดังกลาวดวยความ
เรงดวน และเรงรีบ โดยไมไดตรวจสอบหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวอยางถี่ถวน รวมทั้ง
ไดทําการชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในครั้งนั้นดวย ซึ่งในการ
ชี้แจงนั้น ขอมูลบางอยางไมตรงกับขอเท็จจริงดวยเชนกัน ซึ่งตอมาภายหลังคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดมี ม ติ แ ตง ตั้ง คณะกรรมการ และคณะทํ างานสอบสวนขอ เท็ จจริงเกี่ย วกั บการส งเงิน สนับ สนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาในป ๒๕๔๖ เพื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกลาวหา และเมื่อปรากฏขอเท็จจริงตาง ๆ แลวนั้น ทางพรรค
จึงไดทําการชี้แ จงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง และในสวนที่หัวหนาพรรคไดชี้แจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปนั้น สวนที่ไมตรงกับความเปน จริง ก็ไดทํา
หนังสือชี้แจงเพื่อขอถอนคําชี้แจงในครั้งนั้น
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พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามหนังสือพรรค ที่ สรปต
๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอ นผัน การคืน เงิน แกก องทุ น เพื่ อ การพัฒ นา
พรรคการเมือง เหตุผลที่พรรคแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองวาจะนําเงินไปใชจายในโครงการและ
แผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผลในการผอนผันไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงคของเงินกองทุน ฯ
เพราะพรรคไดแจงวาขอคืนเงินดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยกคํารอง หรือมีคําสั่งไมยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตามขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๑ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุน
ในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนินกิจการในทาง
การเมืองอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
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
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
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เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิเคราะหแ ลว ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองและคําชี้แ จงของหัวหนาพรรค
เสรีประชาธิปไตยสรุปไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
จํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑ แจงการโอน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจงการโอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔
แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวา พรรคเสรีประชาธิปไตยดําเนินการใชจายเงิน
ที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงิน สนับสนุน เปน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แลว ซึ่งพรรค
เสรีป ระชาธิป ไตยจะต อ งดํ าเนิน การใหเ ปน ไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุน เพื่ อการพัฒ นา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๔๔ ดังตอไปนี้
(๑) สงเงิน ใหแ กสาขาของพรรคฯ ภายในสิ บหาวัน นับแตวัน ที่ไดรั บ แจงการสงเงิน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(๒) พรรคฯ ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรคฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคฯ แลว
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พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามขอ (๑) และ (๒) แตอยางใด กลาวคือ พรรคฯ
มิไ ด ส ง เงิน ให ส าขาของพรรคฯ ภายในสิ บห า วั น นั บแต วั น ที่ ได รั บ แจ งการส ง เงิ น จากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรคฯ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุนฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว แตมิไดดําเนิน การสงรายงาน
การสงเงินใหแกสาขาพรรคหรือสงเงินสนับสนุนฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ภายในกําหนดระยะเวลา พรรคเสรีประชาธิปไตยกลับมีหนังสือขอผอนผันการคืนเงิน
แกกองทุน เพื่อการพั ฒนาพรรคการเมืองโดยใหเ หตุผลวา “พรรคมีค วามจําเป น ตองดําเนิน กิจการ
ทางการเมืองตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคฯ ในป ๒๕๔๗
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคฯ จากการชะลอการจายเงินฯ”
พิจารณาแลว เห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การพัฒนา
พรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ จึ งเปน การไมป ฏิบัติ ตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ กลาวคือ พรรคไมสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุน
ใหแกสาขาพรรคเพื่อเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค แตนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗
เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดปฏิบัติใ หเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงเปนเหตุใหตองยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดวยเหตุผลดังไดวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ และคํารองเพิ่มเติม
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ในเรื่องไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหสาขาของพรรคไมครบถวนตามที่ไดรับการสนับสนุนตามมาตรา ๖๒
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองของผูรองสรุปความไดดังจะกลาวตอไป
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ไดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาของพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําป ๒๕๔๖ เปนจํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่หนึ่งไดรับการจัดสรรจํานวน ๔ งวด เปนเงินจํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดแบงการโอนเงินออกเปน ๔ งวด งวดละ ๓ เดือน และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนาที่
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง ขอ ๔ วรรคหนึ่ง คือ เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคแลว พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรค
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน และพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสาร
การสงเงินหรือการรับเงินของสาขาพรรค ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่พรรคไดดําเนินการ นอกจากนั้นพรรคตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตพรรคเสรีประชาธิปไตย
มิไดปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ในป ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
สําหรับจายใหแกสาขาของพรรคเสรีประชาธิปไตย เปนจํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

งวดที่ ๑ แจงการโอนเงินให ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๗๙๔
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๓ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๑๘๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ แจงการโอนเงิน ให ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๒๗๙๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๐ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน
๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๓ แจ งการโอนเงิน ให ตามหนังสือ สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๕๔๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐๐ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน
๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ แจ งการโอนเงิน ให ตามหนังสือ สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ที่ ลต
๐๔๐๒/๘๙๘๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน ๙๖ สาขา ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เปนเงินจํานวน
๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่สอง พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงการโอนเงินสนับสนุนดังกลาว ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/๓๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
ในการโอนเงินแตละงวดดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจงการโอนเงิน
ใหพรรคทราบพรอมทั้งแจงใหดําเนินการเกี่ยวกับเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ดังนี้
เมื่อพรรคไดรับโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับสาขาพรรคแลว
พรรคตองดําเนินการสงเงินใหสาขาพรรคการเมืองภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการโอนเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวพรรคตองรายงานการสงเงินพรอมทั้งเอกสารการสงเงิน หรือ
การโอนเงิน หรือการรับเงินของสาขาใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
พรรคไดดําเนินการโอนเงินใหสาขาพรรคเพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคในงวดถัดไป
ตองจัดทําบัญชีตามมาตรา ๓๗ และลงบัญชีตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
สําหรับเงินที่ไดรับในครั้งที่หนึ่ง พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไดสงเงินใหแกสาขาตาง ๆ
ของพรรคทั้งหมด ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาโดยมีหลักฐานเปนสําเนาใบสําคัญจายเงินพรอมสําเนา
บัตรประชาชนของผูรับเงินและสําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติและหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือ
พรรคเสรีประชาธิปไตย ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๓ สาขา เปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหสาขาพรรคตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยมี
หลั ก ฐานการสง เงิน ใหแ ก สาขาเป น สํา เนาใบสํ า คัญ จ าย ๑๐๐ แผน พร อมสํ าเนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูรับเงิน ๙๘ แผน
งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหสาขาพรรคตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมี
หลักฐานการสงเงินใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๙๖ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับเงิน ๙๖ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จํานวน
๔ สาขา เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหสาขาพรรคตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
โดยมีหลักฐานการสงเงิน ใหแกสาขาเปนสําเนาใบสําคัญจาย ๙๔ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับเงิน ๙๓ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
จํานวน ๒ สาขา เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับการรองเรียนทางโทรศัพทจากผูอางวาเปนกรรมการ
สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๒๙ วายังไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
งวดที่ ๓ ของป ๒๕๔๖ จากพรรคเสรีประชาธิปไตย และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ไดทําการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พบวา
พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาของพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยูตรวจสอบขอเท็จจริงจากผูที่มีลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงิน
ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง วาไดรับเงิน สนับสนุนจริงหรือไม
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรายงานการสอบขอเท็จจริงวา มีสาขาพรรค
บางสาขาไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุน หรือไดรับเงินสนับสนุนเพียงบางงวด
หลังจากไดรับทราบขอเท็จจริงตาง ๆ ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเสนอให
นายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงวาเหตุใดผูที่มีลายมือชื่อในใบรับเงิน
จึงใหถอยคําวาไมเคยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของป ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ และไมเคยลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรคเปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๓๙ ฉบับ และสําเนาใบนําฝากธนาคาร
จํ า นวน ๕ ฉบั บ และต อ มาได มี ห นั ง สื อ ส ง เอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ด จ ากการสอบข อ เท็ จ จริ ง
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่พรรค ฯ แตงตั้งขึ้น วาสาขาพรรคไดรับเงินจริงโดยการสอบปากคํา
กรรมการสาขาพรรคแตละสาขาจํานวน ๑ ชุด และสงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จํานวน ๑ ชุด เพื่อยืนยันการไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวน ๙๗ สาขา
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดสงรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ตอคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติม รายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ฯ ซึ่งระบุวา
ไดโอนเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรค
สําหรับกรณีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคเสรีประชาธิปไตย
ในครั้งที่สอง สําหรับ ๑๑๘ สาขา เปนเงิน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ซึ่งพรรค ฯ ตองดําเนินการสง
ใหแกสาขาพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน และตองรายงานการสงเงินนั้นใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับการแจงการสงเงินใหสาขาพรรค ฯ แลว แตพรรค ฯ ก็มิไดดําเนินการ
ทั้งสองประการดังกลาวแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีหนังสือแจงเตือนให
พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคหรือสงเงินสนับสนุน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คื น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งภายใน ๗ วั น นั บ แต วั น ที่ พ รรคได รั บ หนั ง สื อ จาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
หลังจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว คณะกรรมการบริหารพรรค ฯ
ก็ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืนเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ เพราะเกรงวาสาขาพรรค ฯ
ที่ไดรับเงินสนับสนุนดังกลาวจะใชเงินไมถูกตองตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือที่นายทะเบียนเตือนใหระมัดระวังการใชจายเงิน
สนับสนุนและพรรคเสรีประชาธิปไตยก็ไดมีหนังสือ ที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ ขอคืน เงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค ป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป
๒๕๔๖ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ดวยซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแมจะไมไดคืนโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
อยางไรก็ตามตอมาพรรคเสรีประชาธิปไตยก็ไมคืนเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
แกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายในกําหนดระยะเวลา แตพรรค ฯ กลับมีหนังสือขอผอนผัน
การคืนเงินแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยใหเหตุผลวา พรรคมีความจําเปนตองดําเนินกิจการ
ทางการเมืองตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
จํานวนดัง กลา วไปทดรองจ ายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป ๒๕๔๗ เพื่ อบรรเทา
ความเดือดรอนและความเสียหายที่เกิดขึ้นแกพรรค ฯ จากการชะลอการจายเงิน ตามหนังสือพรรค ฯ
ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงินไมเปนไปตามกฎหมาย
ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดสงเงินหรือสงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกสาขาพรรคไมครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหการสนับสนุนแตรายงานวา
ไดสงเงินใหสาขาพรรคครบถวนแลว และในบางสวนพรรค ฯ ก็ขอวาจะนําเงินดังกลาวไปทดรองใชจาย
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สําหรับคาใชจายในป ๒๕๔๗ จึงเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ อันเปนเหตุใ หยุบพรรคไดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ฯ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณา
วินิจฉัยตอไป พรอมทั้งใหแจงนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ทราบและสงสําเนาคํารอ งให
พรรคเสรีประชาธิปไตย (ผูถูกรอง) ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
หรือถือวาไดรับหนังสือ และตอมาไดอนุญาตใหพรรคเสรีประชาธิปไตยขยายระยะเวลายื่น คําชี้แ จง
แกขอกลาวหาหลังจากนั้ น ไดพิจารณาคําชี้แ จงแก ขอกลาวหาของพรรค ฯ แลวมีคําสั่ งรับคําชี้แ จง
แกขอกลาวหารวมเขาไวในสํานวนและแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบและรับคํารองเพิ่มเติม
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง และแจงใหพรรค ฯ ทราบตลอดจนรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของพรรค ฯ
รวมไวในสํานวน
๓. ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิจารณาคํารอง พรอมเอกสารประกอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของพรรคเสรีประชาธิปไตยและคําชี้แจงเพิ่ม เติม แลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา
พรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ อันเปนเหตุตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ใหตองยุบพรรค
หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๖๑ บัญญัติวา
“คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อาจกํ า หนดให พ รรคการเมื อ งได รั บ การสนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
คาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ เพื่อดําเนิน กิจการในทางการเมือง
อยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด”
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงิน สนับสนุน ตองใชจายเงิน สนับสนุน ใหเปน ไปตามที่บัญญัติไ ว
ในสว นนี้ และจะต องจัด ทํา รายงานการใชจ า ยเงิน สนั บ สนุ น ของพรรคการเมือ งในรอบป ปฏิ ทิ น
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
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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
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี เ หตุ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น กั บ พรรคการเมื อ งตามคํ า ร อ งของ
นายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
จากบทบัญญัติตาง ๆ ขางตนจะเห็นไดวาพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย เชน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตองใชเงิน ใหถูกตอง
คือ ตองสงเงินใหสาขาพรรคใหครบถวนและตองนําเงินนั้นไปใชเพื่อกิจการที่ไดรับการสนับสนุนนั้น
หากไมดําเนินการคือ ไมสงเงินใหสาขาพรรค หรือดําเนินการไมถูกตอง เชน นําเงินไปใชจายในเรื่องอื่น ๆ
ที่ไมไดรับการสนับสนุน ยอมเปนเหตุใ หนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญ
ใหสั่งยุบพรรคได และหากปรากฏขอเท็จจริงจากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนไปตามคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองสั่งยุบพรรคการเมือง
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานตาง ๆ ในเรื่องนี้รับฟงไดวา พรรค
เสรีประชาธิปไตยไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ดานอื่น ๆ ในป
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในครั้งแรกสําหรับงวดที่ ๑ - ๔ จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเงินจํานวน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และครั้งที่สองเปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท โดยในครั้งที่หนึ่งนั้นพรรคเสรีประชาธิปไตย
ไมดําเนินการสงเงินดังกลาวใหสาขาพรรคใหครบทุกสาขาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงิน
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และไดแจงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งไมถูกตองตามความเปนจริง
นอกจากนั้นในครั้งที่สองพรรคเสรีประชาธิปไตยไมดําเนินการสงเงินดังกลาวใหสาขาพรรคใหครบ
ทุกสาขาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงิน ซึ่งพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีมติขอคืนเงิน
จํานวนดังกลาวแลว แตผูบริหารพรรค ฯ ไมไดสงคืน และนําเงิน ที่ไดรับเปน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค สําหรับป ๒๕๔๗
และจนถึงปจจุบัน นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ยังยืน ยัน วาพรรคเสรีประชาธิปไตยยังไมไดคืน เงิน
จํานวนดังกลาวแตอยางใด จึงเห็นไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตย ผูถูกรองไมไดใชจายเงินสนับสนุน
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ จึงเปน เหตุใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหยุบพรรค
เสรีประชาธิปไตยไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และศาลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจสั่งใหยุบพรรค
เสรีประชาธิปไตยไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาว จึงวินิจฉัยใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๖๕
วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๔๗
และคํ า ร อ งเพิ่ ม เติ ม ลงวั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๔๗ ขอให สั่ ง ยุ บ พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
เนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตย ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ประจําป ๒๕๔๖ รวม ๒ ครั้ง ครั้งแรกจํานวน ๔ งวด จํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท ไมถูกตอง
ตามความเปนจริง กลาวคือ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมสงเงินหรือสงเงินไมครบตามจํานวนที่ไดรับ
การสนั บสนุ น ใหแ กสาขาพรรค ครั้งที่ ๒ ใช จา ยเงิ น ที่ ไดรั บการสนับ สนุ น คา ไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุน ฯ จํานวน
๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือพรรค
เสรีประชาธิปไตย ไมสงเงินตามที่ไดรับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ ก
สาขาพรรค แตขอนําเงิน จํานวนนี้ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗
จึงเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ เปนเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
๑. สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงิน สนับสนุน ค าไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุนใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย
๒ ครั้ง
๑.๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท
๑.๒ ครั้งที่ ๒ สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน
ตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท
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การโอนเงิน ใหแ ตล ะครั้งและงวดนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ งใหพรรค
เสรีประชาธิปไตย ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
๒. พรรคเสรีป ระชาธิ ปไตยจั ดทํ ารายงานการสง เงิ น ใหแ ก สาขาพรรคการเมื อ ง แจง ต อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา ไดสงเงินใหสาขาพรรค จํานวน ๔ งวด
๓. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ พบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยอาจใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไป
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย จึ ง เสนอให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งมอบหมายให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจากผูมีลายมือชื่อในใบสําคัญจายเงิน ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนวา
ไดจายเงินสนับสนุนใหเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาของพรรคจริง
๔. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรายงานการสอบขอเท็จจริงพบวา
มีสาขาพรรคไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุนหรือไดรับเพียงบางงวด จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนสาขาพรรค
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการใชเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
๕. พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ กุม ภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมการสงเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ใหสาขาพรรคงวดที่ ๓
ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๕๕ ฉบับ สําเนาใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๒ ฉบับ
และหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม การสงเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภค ใหสาขาพรรค งวดที่ ๒ ป ๒๕๔๖ เปน สําเนาใบนําสงธนาณัติ ๓๙ ฉบับ
สําเนาใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๕ ฉบับ
ตอมาพรรคเสรีประชาธิปไตย ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงเอกสาร
หลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่พรรค ฯ แตงตั้งขึ้นวาสาขาพรรค
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ไดรับเงินจริงโดยการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรคแตละสาขาจํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งขอยกเลิก
และขอคืนเอกสารที่สงมาใหเมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ขางตน นอกจากนี้พรรค ฯ
มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๔ มี น าคม ๒๕๔๗ ส ง เอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ด จ ากการสอบข อ เท็ จ จริ ง
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของพรรค ฯ เพิ่มเติม จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย สําเนาบันทึก
การสอบขอเท็จจริง จํานวน ๙๗ ชุด สําเนาใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๓๖๑ แผน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับเงิน จํานวน ๙๗ แผน สําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติจํานวน ๑๓๘ แผน สําเนา
ใบฝากเงินผานธนาคาร จํานวน ๑๕ แผน รวมจํานวน ๙๕๘ แผน เพื่อยืนยันการไดรับเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๙๗ สาขา โดยทําการสอบขอเท็จจริง
ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
๖. กรณีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตามขอ ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดแจง
การโอนเงินพรอมทั้งโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย
จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ แลว
พรรคเสรีป ระชาธิป ไตย โดยนายพชร ยวงประสิ ทธิ์ ตํ า แหน งหั ว หน า พรรคได รับ เงิ น
สนับสนุนเปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แลวตั้งแตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ และพรรค ฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ ดังตอไปนี้
(ก) สงเงินใหแกสาขาพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) พรรค ฯ ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
ปรากฏวาพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตาม ขอ (ก) และ (ข) แตอยางใดกลาวคือ
พรรค ฯ มิไดสงเงินใหสาขาของพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมิไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
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ตอมาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ แจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
สงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองพรอมหลักฐานใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
หากไมรายงานก็ใหพรรคสงคืนเงินจํานวนดังกลาวภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ พรอมทั้ง
ใหโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริยศึก ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เลขที่ ๐๔๙ - ๑ - ๒๕๕๙๑ - ๘
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับหนังสือ ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๔๗ เรื่อง ขอผอนผันการคืนเงินแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สรุปวา เงิน ดังกลาว
คณะกรรมการบริหารพรรค ไดมีมติใหคืนเงินจํานวนนี้ และพรรคไดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบกอนหนานี้เรียบรอยแลว แตพรรคมีความจําเปนตองดําเนินการกิจการทางการเมืองตามแผนงาน
และโครงการ ป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาจํานวน
ดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคตามการชะลอการจายเงิน จึงขอผอนผันการคืนเงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ดวยความจําเปนที่กลาวมาแลว
ในสวนการคืนเงินตอกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจง
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๐๘๙๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ยืนยันวา
ถึงปจจุบันพรรคเสรีประชาธิปไตยยังมิไดคืนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับ
สาขาพรรค ประจําป ๒๕๔๖ เปนเงินจํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
แตอยางใด
ดังนั้น การที่พรรคเสรีประชาธิปไตย นําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคสําหรับ
สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท ไปทดรองจายในแผนงานและโครงการ ป ๒๕๔๗ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็น วาพรรคเสรีประชาธิป ไตยใชจายเงิน ไมเปน ไปตามวัตถุประสงคที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งเปน
ความผิดตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเปนเหตุใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
มีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก
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พรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอกลาวหา สรุปไดดังนี้
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับการโอนเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแ กสาขาจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปน เงิน
๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรั บเงิน สนับ สนุน คาไปรษณีย ากรและคา สาธารณูป โภคของสาขาพรรค
ที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ ง เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การสนับ สนุ น ค า ไปรษณีย ากรและค าสาธารณู ป โภคให แ ก
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนจํานวนเงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีม ติใ นคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืน เงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ เพราะเกรงวาสาขาพรรคที่ไดรับเงินสนับสนุนดังกลาว
จะใชเงิน ไมถูกตองตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือที่น ายทะเบียนเตือ นใหระมัดระวังการใชจายเงิน สนับสนุน และพรรค
เสรีประชาธิปไตย ก็ไดมีหนังสือ ที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ขอคืนเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป พ.ศ. ๒๕๔๕ และป พ.ศ. ๒๕๔๖ ในที่นี้
หมายรวมถึงเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่ใหแกสาขาป ๒๕๔๖ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ดวย ซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงแมวาจะไมคืนเงินโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา
กรณีมีเหตุที่จะตองสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บั ญญั ติ วา “พรรคการเมือ งที่ไ ดรั บ เงิ น สนั บสนุน ต อ งใช จ ายเงิ น สนั บสนุ น
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปถัดไป”
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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
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน ตอ งใชจายเงิน สนับสนุนใหเปน ไปตาม
พระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ เกี่ ยวกั บ
เงินสนับสนุนในเรื่องคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอื่น ๆ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ บัญญัติใ ห
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชจายเงินในเรื่องดังกลาวได
ซึ่งตอมาไดมีประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกจายเงิน
คาไปรษณี ยากรและคา สาธารณู ปโภคของพรรคการเมื อง ลงวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔
กําหนดวา “เมื่อพรรคการเมืองไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ของสาขาพรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ ก พรรคการเมือ งแลว ใหพรรคการเมืองส งเงิน ใหสาขา
พรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสงเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และวรรคสอง กํ าหนดวา เมื่ อ พรรคการเมื อ งได ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แลว พรรคการเมื อ ง
ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมือง”
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ขอเท็จ จริ งได ความวา พรรคเสรี ประชาธิป ไตยได รับ เงิ น สนับสนุน คา ไปรษณี ยากรและ
คาสาธารณูปโภค ประจําป ๒๕๔๖ จํานวนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ไดยื่นคําขอรับการสนับสนุน ฯ
จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
ประเด็ น ป ญ หาที่ ชั ด แจ ง ที่ จ ะนํ า มาพิ จ ารณาได แ ก เ งิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังจากที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนการโอนครั้งที่สองของป ๒๕๔๖
พรรคเสรีประชาธิปไตย โดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ หัวหนาพรรคไดรับเงินสนับสนุนเปน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แลวตั้งแตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
แตก็มิไดสงเงินใหแกสาขาพรรคทั้ง ๑๑๘ สาขา ภายใน ๑๕ วัน และมิไดรายงานการสงเงินใหแก
สาขาของพรรค ฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแ ก
สาขาของพรรค ฯ แลวตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฯ ลงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ แตไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ วาคณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงเงิน
จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืน และขอผอนผันการคืนเงินดังกลาวดวย ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ แตพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการ
สงเงินคืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ภายในกําหนดระยะเวลาและทางพรรคไดมีหนังสือ ที่
สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอนผันการคืนเงินแกกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง โดยใหเหตุผลวา “พรรคมีความจําเปน ตองดําเนินกิจการทางการเมือง ตามแผนงาน
และโครงการ ในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค
จํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค ฯ จากการชะลอการจายเงิน ฯ”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจงศาลรัฐธรรมนูญยืนยันตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต
(ทบพ) ๐๔๐๒/๑๐๘๙๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วาพรรคเสรีประชาธิปไตยยังมิไดคืนเงิน
สนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แตอยางใด
ขอเท็จจริงรับฟงยุติไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับเงิน สนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คา สาธารณู ปโภคของพรรคที่ จดแจ ง การจัด ตั้ งภายหลั งจากที่ ยื่ น คํ าขอรับ การสนับ สนุน เป น เงิ น
๑๔๑,๖๐๐ บาทไปแลวจะตองดําเนินการใหเปน ไปตามแผนงานและโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
แตพรรคเสรีประชาธิปไตยกลับนําเงินจํานวนดังกลาวไปทดรองจายในแผนงานและโครงการของพรรค
ในป ๒๕๔๗ มีเจตนาหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย เขาองคประกอบเปนการไมดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และตาม
ประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการเบิกเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ขอ ๔ จึงตองถูกยุบพรรค
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง และไมจําตองพิจารณา
ถึงกรณีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงิน จํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท เนื่องจาก
คําวินิจฉัยขางตนมีผลผูกพันกับการดําเนินงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสมบูรณแลว
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘๓/๒๕๔๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายทะเบียนพรรคการเมืองรองวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงการโอนเงิน
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุน
ใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑ แจงการโอน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจงการโอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่สอง สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภค ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงิน
๑๔๑,๖๐๐ บาท แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดทํารายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองตามยอดครั้งที่หนึ่ง
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ และ
ลงวัน ที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงิน ใหแ กสาขาเปน สําเนาใบสําคัญจาย ๘๐ แผน
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน ๗๙ แผน สําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติ ๒๐ แผน และ
หลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๓ สาขา เปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแ กสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๖
มีหลักฐานการสงเงิ น ใหแ ก สาขาเปน สํา เนาใบสําคัญจ าย ๑๐๐ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตั ว
ประชาชนของผูรับเงิน ๙๘ แผน
งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖
มีห ลัก ฐานการส งเงิ น ให แ ก ส าขาเป น สํ า เนาใบสํ าคั ญ จา ย ๙๖ แผ น พร อ มสํ า เนาบัต รประจํา ตั ว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประชาชนของผูรับเงิน ๙๖ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
จํานวน ๔ สาขา เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มีห ลัก ฐานการส งเงิน ใหแ กส าขาเป น สํ าเนาใบสํ าคั ญจ า ย ๙๔ แผ น พรอ มสํา เนาบั ต รประจํา ตั ว
ประชาชนของผูรับ เงิน ๙๓ แผน และหลักฐานการสงเงิน คืน ตามหนัง สือลงวั น ที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๔๗ จํานวน ๒ สาขา เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการตรวจสอบติดตามการใชจายเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มี
สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
สํา นัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ งประจํา จัง หวั ดไดร ายงานการสอบขอ เท็ จจริง พบว า
มีสาขาพรรคไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุน กลาวคือ มีสาขาพรรคไมไดรับเงินหรือไดรับเงิน
เพียงบางงวด และพบวาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือดวนที่สดุ ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง การเบิกเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา ถึงประธาน
สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติใ นการขอรับและสงหลักฐานการรับเงิน โดยให
ลงลายมือชื่อผูรับเงินในใบสําคัญจายเงินพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง และสงกลับไปยังสํานักงานใหญพรรค ฯ เมื่อพรรค ฯ ไดรับเอกสารดังกลาวแลวจะดําเนินการ
จายเงินสนับสนุน ฯ ใหแ กสาขาพรรค โดยการโอนเงิน เขาบัญชีธนาคารหรือโอนเงิน ทางธนาณัติ
ใหประธานสาขาพรรค หรือมอบหมายใหแกนนําในแตละจังหวัดนําเงินดังกลาวมามอบใหที่สํานักงาน
สาขาพรรค ซึ่งวิธีการรับและสงเงิน ใหแ กสาขาพรรค สอดคลองกับแนวทางการตรวจสอบติดตาม
การใชจายเงินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนสาขาพรรค
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการใชเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ สรปต ๐๕๔/๒๕๔๗ ลงวั น ที่ ๑๘
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ ส ง เอกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม การส ง เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรค งวดที่ ๓ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๕๕ ฉบับ
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สําเนาใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๒ ฉบับ หนังสือดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ ส ง เอกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม การส ง เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคใหสาขาพรรค งวดที่ ๒ ป ๒๕๔๖ เปนสําเนาใบนําสงธนาณัติ จํานวน ๓๙ ฉบับ
สําเนาใบนําฝากธนาคาร จํานวน ๕ ฉบับ
ตอมาพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๐๕๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗ สง เอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการการสอบ
ขอเท็จจริงที่พรรค ฯ แตงตั้งขึ้น วาสาขาพรรคไดรับเงินจริงโดยการสอบปากคํากรรมการสาขาพรรค
แตละสาขา จํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งขอยกเลิกและขอคืนเอกสารตามที่สงมาให เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗ ข างตน นอกจากนี้พรรค ฯ มีห นังสือ ด วนที่สุ ด ที่ สรปต ๐๖๖/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ สงเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงของพรรค ฯ เพิ่ม เติม จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย สําเนาบัน ทึกการสอบขอเท็จจริง
จํานวน ๙๗ ชุด สําเนาใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๓๖๑ แผน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับเงิน
จํานวน ๙๗ แผน สําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติ จํานวน ๑๓๘ แผน สําเนาใบฝากเงินผานธนาคาร
จํานวน ๑๕ แผน รวมจํานวน ๙๕๘ แผน เพื่อยืนยัน การไดรับเงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๙๗ สาขา โดยทําการสอบขอเท็จจริงระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ - ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยสงรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ตอคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือพรรค ฯ ที่ สรปต ๐๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ฯ (หนา ๑๕ - ๒๖) ตามหนังสือพรรค ฯ
ที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งรายงานระบุวาไดโอนเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคตามที่ไดรับการสนับสนุนจริง โดยพรรคมีหลักฐานประกอบ
รายงานในสวนของการใชจายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาพรรค เอกสาร
ชุดเดียวกันกับที่ไดสงใหแลว
กรณีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคเสรีประชาธิปไตย ครั้งทีส่ อง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ไดแจงการโอนเงิน
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พรอมทั้งโอนเงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย
จํานวน ๑๑๘ สาขา เปน เงินจํานวน (๑๑๘ x ๖๐๐ x ๒) ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๔๗ แลว
พรรคเสรีประชาธิปไตยโดยนายพชร ยวงประสิทธิ์ ไดรับเงินสนับสนุนเปนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรค จํานวน ๑๑๘ สาขา จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท แลว และ
พรรค ฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เรื่อง วิธีการเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๔ ขอ ๔ ดังตอไปนี้
(ก) สงเงิน ใหแกสาขาของพรรค ฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการสงเงิน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
(ข) พรรค ฯ ตองรายงานการสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดสงเงินใหแกสาขาของพรรค ฯ แลว
แตพรรคเสรีประชาธิปไตยมิไดดําเนินการตามประกาศดังกลาว
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ แจ ง เตื อ นให พ รรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย
สงรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือจากนายทะเบียนพรรค
การเมือง
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับหนังสือแจงเตือนแลว แตมิไดดําเนินการสงรายงานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรค หรือสงเงินสนับสนุน ฯ จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท คืนกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือ งภายในกํา หนดระยะเวลา พรรค ฯ กลับ มีห นัง สือ ขอผอ นผั น การคื น เงิน แก กองทุ น เพื่ อ
การพัฒนาพรรคการเมืองโดยใหเหตุผ ลวา “พรรคมีความจําเปนตองดําเนินกิจการทางการเมืองตาม
แผนงานและโครงการ ในป ๒๕๔๗ ตอไป จึงไดนําเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคจํ า นวนดัง กล า วไปทดรองจา ยในแผนงานและโครงการของพรรค ฯ ในป ๒๕๔๗
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรค ฯ จากการชะลอการจายเงิน ฯ” ตามหนังสือ
พรรค ฯ ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
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จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
ใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ สาขาพรรคไดรับเงิน
ไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุน ปละ ๔ งวด ดังนี้
(๑) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๑ งวด จํานวน ๑๐ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๔ ลําดับที่ ๑๕ ลําดับที่ ๓๖ ลําดับที่ ๕๒ ลําดับที่ ๕๗ ลําดับที่ ๗๖
ลําดับที่ ๗๗ ลําดับที่ ๙๕ ลําดับที่ ๙๙ และลําดับที่ ๑๐๓
(๒) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๒ งวด จํานวน ๓๓ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๗ ลําดับที่ ๑๗ ลําดับที่ ๒๔ ลําดับที่ ๒๕ ลําดับที่ ๒๗ ลําดับที่ ๓๗
ลําดับที่ ๔๒ ลําดับที่ ๔๔ ลําดับที่ ๔๕ ลําดับที่ ๔๖ ลําดับที่ ๔๗ ลําดับที่ ๔๘ ลําดับที่ ๕๔ ลําดับที่ ๖๑
ลําดับที่ ๖๒ ลําดับที่ ๖๓ ลําดับที่ ๖๕ ลําดับที่ ๖๗ ลําดับที่ ๗๓ ลําดับที่ ๘๐ ลําดับที่ ๘๑ ลําดับที่ ๘๒
ลําดับที่ ๘๖ ลําดับที่ ๘๙ ลําดับที่ ๙๐ ลําดับที่ ๙๑ ลําดับที่ ๙๒ ลําดับที่ ๙๓ ลําดับที่ ๙๖ ลําดับที่ ๙๗
ลําดับที่ ๙๘ ลําดับที่ ๑๐๐ และลําดับที่ ๑๐๒
(๓) ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค จํานวน ๓ งวด จํานวน ๑๕ สาขา
ประกอบดวยสาขาลําดับที่ ๓ ลําดับที่ ๑๑ ลําดับที่ ๑๘ ลําดับที่ ๒๒ ลําดับที่ ๓๑ ลําดับที่ ๓๔
ลําดับที่ ๓๙ ลําดับที่ ๔๙ ลําดับที่ ๕๓ ลําดับที่ ๗๔ ลําดับที่ ๗๕ ลําดับที่ ๗๘ ลําดับที่ ๗๙ ลําดับที่ ๘๕
และลําดับที่ ๑๐๑
(๔) สาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
และไมไดลงลายมือชื่อไวในใบสําคัญจายเงิน จํานวน ๒ สาขา คือ สาขาลําดับที่ ๒๐ และ ๕๙
เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยสงเอกสารหลักฐานการสงเงิน ใหแ กสาขาพรรค ตามเอกสาร
หลักฐานรายงานการสงเงินยอดครั้งที่หนึ่ง เอกสารหลักฐานการสงเงินที่พรรคชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้ง
เอกสารหลั ก ฐานที่ ได จ ากการสอบข อ เท็ จ จริ ง ของคณะกรรมการสอบสวนข อเท็ จ จริ ง ของพรรค
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวแลว ปรากฏวา เอกสารบางฉบับมีพิรุธ
เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม บางฉบับระบุวันเวลาสงเงินตามงวด แตกตางไปจากสําเนาใบสงธนาณัติ
เอกสารบางฉบั บระบุ วาสง เงิน งวดประจํา ป ๒๕๔๖ เกิน ไปกวาความเปน จริง พยานบุคคลที่ใ ห
การประกอบเอกสารก็ใหการแตกตางและขัดแยงกับเอกสาร พยานบางปากใหการขัดแยงกับความเปนจริง
ไม ส มเหตุ ผ ล เช น อ า งว า สามารถสอบข อ เท็ จ จริ ง จากกรรมการสาขาพรรคได ห ลายจั ง หวั ด ใน
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วันเดียวกัน บางคนไมอาจตรวจสอบลายมือชื่อได กรรมการสาขาพรรคบางคนลงลายมือไมเหมือนกับ
ที่เคยลงลายมือชื่อไวในครั้งกอน และพยานบางคนใหการกลับไปกลับมา พยานหลักฐานของพรรค
เสรีประชาธิปไตยไมนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับเงินที่สงไปครั้งที่สอง จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท พรรคเสรีประชาธิปไตยใชจายเงิน
ที่ไดรับการสนับสุนนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ คือพรรคไมสงเงินตามที่พรรคไดรับการสนับสนุนใหแกสาขา
แตกลับนําเงินที่รับการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคไปทดรองจาย
ในแผนงานและโครงการของพรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๗
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองไมถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ มีเหตุให
ยุบพรรคไดตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยและใหพรรคเสรีประชาธิปไตย
ชี้แจง
พรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงวา เมื่อพรรค ฯ ไดรับหนังสือแจงอนุมัติแผนงานและโครงการ
ของพรรคประจําป ๒๕๔๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ไดรีบปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ ไดทําเรื่องการขอเบิกจา ยเงิน และกําหนดการใชจายเงิ น
เปน งวด ๆ ตามแบบที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนด ตอมา วัน ที่ ๒๐ กุม ภาพัน ธ
๒๕๔๗ ไดมีการประชุมกัน โดยไมทราบมากอนวา กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองชะลอการเบิกจายเงิน
ของพรรคเสรีประชาธิปไตย
พรรคเสรี ประชาธิป ไตย ได มีการประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖
เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมี ม ติใ นเรื่อ งหลั ก การจ า ยเงิ น ส ง เงิ น ค าไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกสาขาในป ๒๕๔๖
พรรคเสรีประชาธิปไตย มีหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๙๖/๑/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ แจงเรื่อง การเบิกจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาแจงใหสาขาพรรคทราบถึงมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ต อ มาพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยได รั บ การโอนเงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกสาขาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด
เปนเงินจํานวน ๗๑๘,๒๐๐ บาท และไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้ง ภายหลังจากที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐ ของประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา ๆ ละ ๒ เดือน เปนเงินจํานวน
๑๔๑,๖๐๐ บาท
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดจายเงิน สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคประจําป
๒๕๔๖ ที่ไดรบั จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใหแกสาขาพรรคตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งประกาศออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
พรรคเสรีป ระชาธิป ไตย ไดรั บหนัง สือ จากนายทะเบีย นพรรคการเมื อง ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/ว ๑๑๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่องแจงเตือนการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาป ๒๕๔๖ ใหเปนไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีม ติใ นคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหสงคืน เงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของ
สาขาพรรคป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ใหถอื ปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียนพรรคการเมือง และ
พรรคเสรีประชาธิปไตยไดมีหนังสือ ที่ สรปต ๐๒๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ขอคืนเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาพรรคป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ซึ่งหมายความรวมถึง
เงิน คา ไปรษณียากรและคาสาธารณูป โภคที่ ใ หแ ก สาขาป ๒๕๔๖ จํ านวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ดว ย
เป น การปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๒๐ แห ง พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงแมวาจะไมคืนเงินโดยทันทีแตก็ไดแสดงเจตนาที่จะคืนเงินดังกลาวแลว
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๗๖
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๖
พรอมแนบแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ๑ ชุด และไดมีการแจงเตือนใหรายงานการใชจายเงิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๖ ตามหนังสือ ลต ๐๔๐๒/๑๒๖๓
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เรื่อง “ใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใชจายเงิน สนับสนุน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกสาขาป ๒๕๔๖” โดยพรรคเสรี
ประชาธิปไตยไดรับหนังสือฉบับดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
เมื่อ พรรคเสรี ประชาธิป ไตยได รับ หนัง สือ ดังกลา วแลว หั วหน าพรรคได มีห นังสื อชี้ แ จง
ขอเท็จจริง ๒ ฉบับ คือ ฉบับวันที่ ๑๖ และวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ โดยชี้แจงวา หัวหนาพรรค
ไมทราบขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการสงเงิน สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแ ก
สาขาพรรคทั้ง ๔ งวด ของเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดวยเหตุผล
๒ ประการ คือ
(๑) หัวหนาพรรคเปนเพียงผูแทนของพรรคการเมือง ในกิจการอันเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
ตามมาตรา ๒๐ แห งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งหัวหนาพรรคตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) เมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวจากนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น
พรรคคาดเดาวา นาจะมีปญหาจากการปฏิบัติงานของพรรค หัวหนาพรรคจึงไดทําหนังสือชี้แจงเรื่อง
ดังกลาวโดยดวน จึงไมไดตรวจสอบหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวอยางถี่ถวน รวมทั้ง
ไดทําการชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในครั้งนั้นดวย ซึ่งใน
การชี้ แ จงนั้น ขอ มูล บางอย า งก็ ไม ตรงกับ ขอ เท็จ จริ ง ตอ มาคณะกรรมการบริ ห ารพรรคไดแ ตง ตั้ ง
คณะกรรมการทํ า งานสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การส ง เงิ น สนั บ สนุ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแ กสาขาในป ๒๕๔๖ เพื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกลาวหา ตอมาพรรคไดทําการชี้แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง และ
ที่หัวหนาพรรคไดชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปนั้น สวนที่ไมตรง
กับความเปนจริงก็ไดทําหนังสือชี้แจงเพื่อขอถอนคําชี้แจงครั้งนั้นแลว
คณะกรรมการบริ หารพรรค ได มีม ติใ นคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่ อวั น ที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
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และคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริงการรับ - จายเงิน คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขา
พรรคป ๒๕๔๖ เปนการใชอํานาจหนาที่ตามขอบังคับพรรค ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และในการดําเนินการของคณะกรรมการ ฯ
ชุดดังกลาวนั้น ไดมีการออกไปสอบปากคํากรรมการสาขาแตละสาขา ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ระหวางวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และระหวางวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๔
มีน าคม ๒๕๔๗ โดยกรรมการสาขาพรรคหรือผูแ ทนไดลงลายมือชื่อจริงเพื่อยืน ยัน ความถูกตอ ง
ของลายมื อชื่อ ในสํา เนาใบสํา คัญจา ยและลงลายมื อชื่อ ในใบสําเนาบัต รประชาชนและยืน ยั น สิท ธิ
ในการได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากทางพรรค ซึ่ ง เงิ น ดั ง กล า วนั้ น เป น เงิ น ค า ไปรษณี ย ากรและ
คาสาธารณูปโภคทั้งที่เปน เงิน สนับสนุน ในสวนของพรรค และเปน เงิน สนับสนุน จากกองทุน เพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง และในใบบัน ทึกถอยคํานั้น ประธานสาขาหรือผูแ ทนก็ไดรับเงิน ไปแลว
จึงถือไดวาเปนเอกสารสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับบันทึกถอยคําของพรรคนั้นประธานสาขาหรือผูแทนไดแสดงเจตนาขอยกเลิกถอยคํา
ขอความ หรือสิ่งอื่น ใดที่เคยใหไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ในเรื่อง
เกี่ยวกับคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖ กอนหนานี้ทั้งหมด และใหถือวา
หนังสือฉบับนี้ (ที่พรรคสอบปากคํา) เปนการใหถอยคําครั้งสุดทาย และขอรับรองความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานที่แนบทายทั้งหมด
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
ปฏิทินตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่
๓๑ มีน าคม ๒๕๔๗ และขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนหนา ๑๕ ถึงหนา ๒๖
ตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ สรปต ๐๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงแมจะ
เปนเอกสารชุดเดียวกับที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึง หมายเลข ๑๓ และ ๑๔ ก็ถือไดวาเปน
เอกสารหลักฐานที่ยื่นตามแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
เอกสารหลักฐานที่พรรคสงประกอบรายงานตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถือไดวา
เปนเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ อันแสดงไดวาสาขาพรรคทุกแหงไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
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และคาสาธารณูปโภคป ๒๕๔๖ ครบทุกงวด ซึ่งจะตรงกับบัญชีของสาขาพรรค บัญชีของพรรค
งบการเงินของสาขาและพรรคประจําป ๒๕๔๖ ซึ่งประธานสาขาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจะแสดงที่มาของรายไดของสาขาทั้งหมด
และรายจายของพรรคที่ถูกตองตามความเปนจริงซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรองการสอบ
บัญชี และผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว
นายทะเบียนพรรคการเมือง มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่มีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตยตั้งอยู ไปสอบขอเท็จจริงจากผูมีลายมือชื่อในสําเนาใบสําคัญจายเงิน
ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมือง วาไดรับเงิน สนับสนุนจริงหรือไม
ตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอาง ซึ่งถือวาเปนการรายงานตามประกาศ ฯ ที่อาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมใ ช
การรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การกระทํา
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่นําเอกสาร
หลักฐานคือสําเนาใบสําคัญจาย (ใบเสร็จรับเงิ น ของพรรค) ที่ไมใ ชเอกสารสิทธิและไมชอบดว ย
กฎหมายตามนัยมาตรา ๖๒ ไปแสดงตอบุคคลที่ลงลายมือชื่อ เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดแสดงสิทธิ
วาไดรับหรือไมไดรับเงินสนับสนุน เปนการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่อันกอใหเกิดโทษ หรือเกิดความเสียหาย
แกพรรคเสรีประชาธิปไตยเหมือนเปนการจงใจกลั่นแกลง และเลือกปฏิบัติ
รายงานการสอบขอเท็ จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพบว า
มีสาขาพรรคไมไดรับเงินตามที่ขอรับการสนับสนุนตามเอกสารที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอางถึงเปน
ขอเท็จจริงที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะ
(๑) ไมมีการรองเรียนทางโทรศัพทของกรรมการสาขาพรรคลําดับที่ ๒๙ ตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกลาวอาง
(๒) สําเนาใบสําคัญจายที่กรรมการการเลือกตั้ง นําไปแสดงใหสาขาพรรคแสดงสิทธิไมใช
เอกสารสิทธิที่จะสามารถใหแสดงสิทธิไดตามกฎหมาย
(๓) รายงานการใชจ ายเงิน สนับสนุน ที่พรรคไดรายงานตอนายทะเบีย นในแตล ะงวดนั้ น
เปนเพียงรายงานเบื้องตนวา พรรคไดจายเงินสนับสนุนใหแกสาขาพรรคจริง ตามประกาศคณะกรรมการ
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การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม ใ ชร ายงานตามนัย มาตรา ๖๒ ซึ่ง จะตอ งรายงานตามแบบที่น ายทะเบียนพรรค
การเมืองกําหนดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนหนาที่และเปนสิทธิของพรรคเสรีประชาธิปไตย
ตามกฎหมายที่จะสงหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนที่เคยรายงานเบื้องตนไปแลว
ไดอีกครั้งหนึ่งไมใชเปนการจัดทําเอกสารหลักฐานขึ้นมาใหมตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกลาวหา
แตอยางใด เพราะทางพรรคนําเอกสารหลักฐานที่เคยรายงานตอนายทะเบียนพรรคการเมืองนํามาให
สาขาพรรคยืนยันความถูกตองอีกครั้งหนึ่งเทานั้น มิไดทําการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานแตอยางใด
พรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย มี ห นั ง สื อ ถึ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ตามหนั ง สื อ พรรค
ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวัน ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอ นผัน การคื น เงิ น แกก องทุ น เพื่ อ
การพัฒนาพรรคการเมือง เหตุผ ลที่พรรคแจงแกน ายทะเบียนพรรคการเมือง วาจะนําเงิน ไปใชจาย
ในโครงการและแผนงานในป ๒๕๔๗ เปนเหตุผลในการผอนผัน ไมใชการใชเงินผิดวัตถุประสงคของ
เงินกองทุน ฯ เพราะพรรคไดแจงวาขอคืนเงินดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
ซึ่งเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
ซึ่งเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การใช จา ยเงิ น สนั บ สนุ น พรรคการเมื อง และสาขาพรรคการเมื องต องปฏิบั ติ ใ ห เ ปน ไป
ตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพราะถาไมปฏิบัติตามจะมีโทษปรับเปนเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท
การจะตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับเงินจายเงินสนับสนุนทุกประเภทนาจะตรวจสอบจากบัญชี
ของสาขาพรรค บัญชีของพรรค และงบการเงินของสาขาและของพรรคดวย เพราะถากระทําเพียงไป
สอบถามกรรมการสาขาพรรคเพียงอยางเดียวอาจกลั่นแกลงกันได ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตย ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๗๕๖๗
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหพรรคชี้แจงเรื่องงบการเงินของสาขาพรรค ซึ่งนายทะเบียนก็ไดแจง
ในหนังสือฉบับดังกลาววา ไดตรวจสอบบัญชีของสาขาพรรคเบื้องตน และดวยเหตุนี้พรรคไดตั้ง
ขอสังเกตวา เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดสงเรื่องตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อ ใหมีคําสั่งยุบพรรค
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การเมือ งแลวนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองสรุปเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคใหเสร็จสิ้นเสียกอน มิใชเพื่อการตรวจสอบเบื้องตน นายทะเบียน
พรรคการเมืองตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเรียบรอยเสียกอน นายทะเบียนพรรคการเมืองไดกระทําการที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย คือ ไดนําขอบังคับของพรรค ขอ ๖๕ ซึ่งเปนขอบังคับเกาที่พรรคไดยกเลิกไปแลว และ
ในปจจุบันไดใชบังคับ ฉบับแกไข (ฉบับที่ ๔) แทน
กรณีของนายวีระชัย ศรีบุญมี และนายประศาสตร ศรีภัย เปนคณะทํางานสืบสวนสอบสวน
ของพรรค ในการปฏิบัติงานพรรคมีวิธีการของพรรค เชน มีการแบงงานกันทําของคณะทํางานแตละภาค
และทํางานกันตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไมไดพักผอนเพื่อใหทันกับการชี้แจง ที่นายทะเบียนพรรค
การเมืองกําหนด ภายใน ๑๕ วัน แตนายทะเบียนพรรคการเมืองกลับนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อชะลอการจายเงินกองทุน ฯ ในป ๒๕๔๗ ของพรรคกอนกําหนดเวลา ถือวา
เปนการกลั่นแกลงพรรคเสรีประชาธิปไตยไดหรือไม นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือใหพรรค
ชี้แ จงวัน ที่ ๑๖ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๗ และนําเรื่องของพรรคเพื่อขอมติชะลอการจายเงิน ของพรรค
ภายในป ๒๕๔๗ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ทั้ง ๆ ที่พรรคเสรีประชาธิปไตย มีสาขาพรรคทั่วประเทศ
จํานวน ๒๒๐ สาขา การตรวจสอบของพรรคทําโดยถูกตอง ในใบบัน ทึกถอยคําของสาขาพรรค
ลําดับที่ ๑๓ เปนลายมือชื่อของประธานสาขาจริง
ในใบบั น ทึกถอ ยคําที่ ไดจากการสอบสวนขอเท็ จจริงจากสาขาที่คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงของพรรคไดดําเนินการไปแลวนั้น การรับจายเงินของสาขาทุกประเภท จะตรงกับบัญชีสาขาพรรค
ซึ่งเปนไปตามนัยมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และที่สําคัญ พรรคมีสิทธิ
ยกเลิกขอเท็จจริงที่ไดชี้แจงเมื่อวัน ที่ ๑๘ และวัน ที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพราะเปนขอเท็จจริง
ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ของพรรคยั ง ไม ไ ด ต รวจสอบ เพราะตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรค
ทุกคนตองรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินของพรรครวมกัน พรรคจะยืน ยันขอเท็จจริงที่ไดยื่น ตามแบบ
มาตรา ๖๒ เป น หลั ก ฐานซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น เอกสารหลั ก ฐานที่ ท างพรรคมี สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทางนายทะเบียนกลับนํา
เอกสารดังกลาวที่ถูกยกเลิกและขอคืนไปแลวมาพิจารณา จึงไมชอบดวยกฎหมาย
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ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมือ ง ครั้ งที่ ๔/๒๕๔๗ (๖๒)
เมื่ อวั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อการพัฒ นาพรรคการเมือ งมี ม ติ ช ะลอ
การเบิกจายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๗ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นสงผลกระทบกับพรรคอยางรุนแรง เพราะพรรคไดดําเนินการเตรียมความพรอม
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวแลว แตยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิด
กับพรรค คือ เอกสารที่ใชประกอบในการประชุมครั้งนั้นไดเกิดความผิดพลาด โดยกลาวหาวาพรรค
ใชจายเงินตั้งแตป ๒๕๔๕ และป ๒๕๔๖ ไมถูกตองเหมือนกับเปนการจงใจใหเกิดผลรายแกพรรค
เสรีประชาธิปไตย ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไมเคยใหพรรคเสรีประชาธิปไตยชี้แจงการใชจายเงิน
ในป ๒๕๔๕ แตใ นรายงานการประชุมกลับนํามาบรรจุเพื่อใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมื อ งมี ม ติ ช ะลอการเบิ ก จ า ย ซึ่ ง นางสาวอิ ส รา ยวงประสิ ท ธิ์ รองผู อํ า นวยการพรรค
ในขณะนั้น ไดเขาประชุม แทนนายพชร ยวงประสิทธิ์ ไดทําการโตแ ยงตอที่ประชุม เพื่อ ใหแ กไข
ขอผิดพลาดดังกลาวมิเชนนั้นแลว ทางพรรคเสรีประชาธิปไตยอาจจะไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ดังกลาวของทางนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๔๙๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน
๒๕๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคไปชี้แจงขอเท็จจริงกรณีการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคเสรี
ประชาธิปไตยป ๒๕๔๖ แสดงวาการตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจายเงินสนับสนุน ของพรรคเสรี
ประชาธิปไตย ในป ๒๕๔๖ ยังไมเรียบรอยและถึงที่สุด เหตุใดนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงรีบรอน
มีคํารอ งใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคเสรีป ระชาธิปไตย เปน การปฏิบัติหนาที่โดยชอบดว ย
กฎหมายหรือไม และพรรคเสรีประชาธิปไตยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สรปต ๑๔๖/๒๕๔๗ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่องใหคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตย ชี้แจงขอเท็จจริงกรณี
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๖
กรณีสาขาพรรคเสรีประชาธิปไตย ลําดับที่ ๕๙ จังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากประธานสาขา
คือ นายสม ปุกแถม ไดเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงทําใหตําแหนงประธานสาขาวางลง
และสํ า นั ก งานสาขาพรรคเป น บ า นของนายสม ปุ ม แถ ม มี ภ รรยาชื่ อ นางจั น ทร ติ๊ บ ปุ ก แถ ม
เปนเจาของบานดูแลสํานักงานสาขาพรรคลําดับที่ ๕๙ เปนผูเสียคาใชจายตาง ๆ ของสาขาพรรคทั้งหมด
แตเ มื่อ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งกํ าหนดให ผูที่ มีสิ ทธิ รับ เงิ น สนั บสนุน ของสาขาพรรคต องเป น
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ประธานสาขา รองประธานสาขาหรือเหรัญญิกสาขาหรือผูที่ประธานสาขามอบหมายแตผูมีสิทธิรับเงิน
สนับสนุน จริงนาจะเปน เจาของบานที่เปนที่ตั้งสํานักงานสาขา และทางพรรคไดจายเงิน สนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาลําดับที่ ๕๙ ใหแกนางจันทรติ๊บ ปุกแถม ภรรยาของ
ประธานสาขาพรรคที่เสียชีวิตแลว อันเปนการจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุน ค าไปรษณียากรและคา สาธารณูป โภคใหแ กพ รรคการเมื อง ฉบับ ลงวัน ที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) “คาไปรษณียากร คาโทรศัพทภายในประเทศ คาไฟฟา และคาน้ําประปา
เปนคาใชจายสําหรับสํานักงานสาขาพรรค”
และพรรคเสรี ประชาธิ ปไตยยื่น คําชี้ แ จงเพิ่ม เติม ว า ในกรณีข องพรรคเสรี ประชาธิ ปไตย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช อํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ วาพรรคใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งขอเท็จจริงในการจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ให แ ก ส าขาพรรค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น จะปรากฏตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมืองมีหนาที่ตองปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัญชีสาขาพรรค ตามมาตรา ๓๘ จะแสดง
ขอเท็จจริงอันเปนที่มาของรายได หรือรายรับของสาขาพรรคที่เกี่ยวกับเงินสนับสนุน ซึ่งกําหนดให
ประธานสาขาพรรคต อ งจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคที่สงใหแกสาขาพรรค เปนคาใชจายสําหรับสํานักงาน
สาขาพรรคไมใชคาใชจายของประธานสาขาพรรค ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนั บสนุน คาไปรษณี ยากรและคาสาธารณูปโภคใหแ กพรรคการเมือ ง
ฉบับลงวัน ที่ ๙ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) “คา ไปรษณี ยากร คาโทรศัพทภ ายในประเทศ
คาไฟฟา และคาน้ําประปา เปนคาใชจายสําหรับสํานักงานสาขาพรรคการเมือง”
ในกรณี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องสาขาพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ประธานสาขามอบหมายให
คณะกรรมการบริหารพรรคจัดทําการแทนให ตามขอเท็จจริงในเอกสารหลักฐานในการรับจายเงินของ
สาขาทุกประเภทที่ไดรับจากสาขาพรรคทุกแหง โดยเฉพาะขอเท็จจริงในการรับเงินคาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖ จะปรากฏชัดเจนในบัญชีของสาขา ซึ่งเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หลักเรื่องตัวการตัวแทน
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ดังนั้น ขอเท็จจริงในการรับจายเงินคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาในป ๒๕๔๖
จะตองเปนไปตามรายการที่ปรากฏในบัญชีของสาขาพรรค และปรากฏหลักฐานชัดเจนวาสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัญชีของสาขาพรรคไมแลวเสร็จ
การใชอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจายเงิน
สนั บ สนุ น ของพรรคเสรี ป ระชาธิ ป ไตยในรอบป ๒๕๔๖ ว า ไม เ ป น ไปตามมาตรา ๖๒ เป น
การตรวจสอบคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคของสาขาป ๒๕๔๖ ไมครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด เพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน สนับสนุนดังกลาวยังมีบัญญัติกําหนดใหพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และ
พรรคยังไดแสดงขอเท็จจริงดังกลาวในใบบันทึกถอยคําของพรรค ซึ่งอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๒๐
อีกดวย ถือไดวาการใชอํานาจตรวจสอบเงิน สนับสนุน ของพรรคเสรีประชาธิปไตยไมเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้ และขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน สนับสนุน ที่น ายทะเบียนพรรค
การเมืองกลาวหาก็ไดมาจากการตรวจสอบติดตาม และสอบปากคําประธานสาขาเฉพาะในสวนที่เปน
สิทธิที่จะไดรับเงินสนับสนุน แตในสวนที่เปนหนาที่ของประธานสาขาที่จะตองจัดทําบัญชีของสาขา
เพื่อแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเงินสนับสนุน นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกลับยังไมไดตรวจสอบ ซึ่งขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบปากคําประธานสาขามีความขัดแยงกับ
ขอเท็จจริงในบัญชีสาขาพรรค การกระทําของนายทะเบียนพรรคการเมืองและสํานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง อาจไม เ ป น ไปตามมาตรา ๒๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และประธานสาขาพรรคจะตองมีความผิดตามมาตรา ๘๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกรณีดังกลาวประธาน
สาขาพรรคได ข อยกเลิก ถอ ยคํา ที่เ คยให ไ วกั บสํ านั กงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง ประจํ าจั งหวั ด
เรียบรอยแลว
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มีองคประกอบสําคัญ ๒ ประการ และพรรคการเมืองตองปฏิบัติใหครบถวน และถึงที่สุดภายในเวลา
ที่มาตรานี้กําหนด คือ
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๑. พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้
๒. พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
ในการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีของพรรคเสรีประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ า งเหตุ ผ ลว า ได รั บ การร อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท และนํ า หลั ก ฐานที่ พ รรครายงานตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค
ใหแกพรรคการเมือง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และไมใชเอกสารสิทธิเพราะเอกสารหลักฐานที่พรรคสงใหคราวนั้น
เปนสําเนาของสําเนาใบสําคัญจาย หรือใบเสร็จรับเงินของพรรคมาใชในการตรวจสอบดังกลาว
ดังนั้น การที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุน ของ
พรรคเสรีประชาธิปไตย กอนถึงกําหนดการรายงานการใชจายเงินตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมนาจะทําได เพราะเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคที่จายใหสาขาพรรค เปนเงินสนับสนุนเชนเดียวกับเงินสนับสนุนที่พรรคไดใชจาย
ในกรณีอื่น เชน เงิน สนับสนุน ที่ใชจายในการจัดทําวารสารของพรรคหรือใชจายในการจัดสัมมนา
อบรมสมาชิก หลักฐานตาง ๆ ที่แสดงถึงการจายเงินสนับสนุนตองสงไปพรอมกับรายงานการใช
จายเงิน สนับสนุน ในรอบปปฏิทิน และตองรายงานภายในเดือ นมีน าคมของปถัดไป เมื่อพรรคได
สงหลักฐานดังกลาว นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
วาถูกตองหรือไม ในภายหลังจากที่ไดสงรายงานตามมาตรา ๖๒ แลวเทานั้น และการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนกอนการรายงาน ฯ ไมนาจะเปนการใช
อํานาจตามมาตรา ๖ ที่ชอบดวยกฎหมาย
สวนเหตุแหงการตรวจในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนอันควรเชื่อไดวา พรรคเสรีประชาธิปไตย
อาจใชจายเงินสนับสนุนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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มาตรา ๖๒ หรือไม เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือประกาศ หรือระเบียบอื่นใด
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เหตุในการตรวจสอบดังกลาว ไมมีบทบัญญัติในมาตราใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดไว คงมีมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบทบัญญัตินี้ใหใชไดเฉพาะในกรณีการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
เทานั้ น ไมมี บทบั ญญัติ ใ นกฎหมายใดใหอํ านาจนายทะเบียนพรรคการเมือ ง หรือ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งใชไดในกรณีอื่น หรือโดยอนุโลม หลักเกณฑการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอางวาเปนหลักเกณฑที่กําหนดกัน
ขึ้นเอาเอง โดยไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหอํานาจหรือรองรับไว
กรณี เ งิ น ค า ไปรษณี ย ากรและค า สาธารณู ป โภคของสาขาพรรค จํ า นวน ๑๑๘ สาขา
เปน จํานวนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยไดรับโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และทางพรรคไดแจงคืนเงินดังกลาวใหน ายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบเรียบรอยแลว แตวิธีปฏิบัติในการคืนเงินในกรณีดังกลาวไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
วาตองปฏิบัติอยางไร
สวนการผอนผันการคืนเงินสนับสนุน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท เมื่อไดแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดทักทวง หรือคัดคาน หรือมีคําสั่งใหหัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตยตองปฏิบัติอยางไร จึงถือไดวานายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบ ยินยอม
หรือเห็นดวยในการผอนผันการคืนเงินจํานวนดังกลาว และไมมีกฎหมายฉบับใดหามผอนผันการคืน
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ที่สําคัญพรรคเสรีประชาธิปไตยไดรายงานการคืนเงินไวใน
แบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในป ๒๕๔๖ เรียบรอยแลว อางเหตุผลในการขอผอนผันวา
“พรรคมีความจําเปน ตองดําเนิน การทางการเมือง ตามแผนงานและโครงการในป ๒๕๔๗ ตอไป
จึงไดนํา เงิน คาไปรษณียากรและค าสาธารณูปโภคของสาขาพรรคจํา นวนดังกลาว ไปทดรองจา ย
ในแผนงานและโครงการของพรรคในป ๒๕๔๗ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
พรรคจากการชะลอการจายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เปนการใชจายเงินสนับสนุน
หลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยไดแจงขอคืนเงินกองทุนดังกลาวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ ตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
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พรรคเสรีประชาธิปไตยโตแยงเปนขอสุดทายวา ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการการใชจายเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคแกพรรคการเมือง
เรื่องชะลอการเบิกจายเงิน การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดไมชอบดวยกฎหมาย
พิจารณาแลวขอเท็จจริงไดความวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโอนเงินสนับสนุน
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสนับสนุนใหแกพรรค
เสรีประชาธิปไตย ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่หนึ่ง ประจําป ๒๕๔๖ จํานวน ๔ งวด เปนเงิน ๗๑๘,๒๐๐ บาท งวดที่ ๑ แจงการโอน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๕,๔๐๐ บาท งวดที่ ๒ แจงการโอนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ แจงการโอนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๔ แจงการโอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท
ครั้งที่สอง สาขาพรรคที่จดแจงการจัดตั้งภายหลังที่ยื่นแบบคําขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๐
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุน คาไปรษณียากรและ
คาสาธารณูปโภคใหแกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑๑๘ สาขา เปนเงิน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
แจงการโอนวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
พรรคเสรีประชาธิปไตยจัดทํารายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรคการเมืองแจงตอนายทะเบียน
พรรคการเมือง ดังนี้
งวดที่ ๑ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ และ
ลงวัน ที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๔๖ มีหลักฐานการสงเงิน ใหแ กสาขาเปน สําเนาใบสําคัญจาย ๘๐ แผน
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน ๗๙ แผน สําเนาใบรับไปรษณียธนาณัติ ๒๐ แผน และ
หลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ จํานวน ๓ สาขา เปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท
งวดที่ ๒ รายงานการสงเงินใหแ กสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๖
มีหลักฐานการสงเงิ น ใหแ ก สาขาเปน สํา เนาใบสําคัญจ าย ๑๐๐ แผน พรอมสําเนาบัตรประจําตั ว
ประชาชนของผูรับเงิน ๙๘ แผน
งวดที่ ๓ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖
มีห ลัก ฐานการส งเงิ น ให แ ก ส าขาเป น สํ า เนาใบสํ าคั ญ จา ย ๙๖ แผ น พร อ มสํ า เนาบัต รประจํา ตั ว
ประชาชนของผูรับเงิน ๙๖ แผน และหลักฐานการสงเงินคืนตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
จํานวน ๔ สาขา เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
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งวดที่ ๔ รายงานการสงเงินใหแกสาขาพรรค ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
มีห ลัก ฐานการส งเงิน ใหแ กส าขาเป น สํ าเนาใบสํ าคั ญจ า ย ๙๔ แผ น พรอ มสํา เนาบั ต รประจํา ตั ว
ประชาชนของผูรับ เงิน ๙๓ แผน และหลักฐานการสงเงิน คืน ตามหนัง สือลงวั น ที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๔๗ จํานวน ๒ สาขา เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบการใชจายเงิน สนับสนุน ที่พรรค
เสรีประชาธิปไตยไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๖ แลว
ปรากฏวา สาขาพรรคไดรับเงิน ไมครบตามจํานวนที่ขอรับการสนับสนุน ปละ ๔ งวด โดยมีอยู
จํานวน ๑๐ สาขา ที่ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๑ งวด เชน สาขา
ลําดับที่ ๔ สาขาลําดับที่ ๑๕ สาขาลําดับที่ ๓๖ และสาขาลําดับที่ ๕๒ เปนตน มีอยูจํานวน ๓๓ สาขา
ที่ไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๒ งวด เชน สาขาลําดับที่ ๗ สาขา
ลําดับที่ ๑๗ สาขาลําดับที่ ๒๔ และสาขาลําดับที่ ๒๕ เปน ตน มีจํานวน ๑๕ สาขา ที่ไดรับเงิน
สนับสนุนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภคเพียง ๓ งวด เชน สาขาลําดับที่ ๓ สาขาลําดับที่ ๑๑
สาขาลําดับที่ ๑๘ และสาขาลําดับที่ ๒๒ เปนตน สวนสาขาที่ไมไดรับเงินสนับสนุนคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคมีอยูจํานวน ๒ สาขา คือ สาขาลําดับที่ ๒๐ และสาขาลําดับที่ ๕๙
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหพรรคเสรีประชาธิปไตยสงเอกสารหลักฐานการสงเงิน
ใหแกสาขาพรรค ตามเอกสารหลักฐานรายงานการสงเงิน เอกสารหลักฐานการสงเงินที่พรรคชี้แจง
เพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ของพรรค สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวแลว ปรากฏวา เอกสาร
บางฉบับมีพิรุธ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม บางฉบับระบุวันเวลาสงเงินตามงวด แตกตางไปจากสําเนา
ใบสงธนาณัติ เอกสารบางฉบับระบุวาสงเงินงวดประจําป ๒๕๔๖ เกินไปกวาความเปนจริง พยานบุคคล
ที่ใหการประกอบเอกสารก็ใหการแตกตางและขัดแยงกับเอกสาร พยานบางปากใหการขัดแยงกับความ
เปนจริง ไมสมเหตุผล เชนอางวา สามารถสอบขอเท็จจริงจากกรรมการสาขาพรรคไดหลายจังหวัด
ในวั น เดี ย วกั น บางคนไม อ าจตรวจสอบลายมื อ ชื่ อ ได กรรมการสาขาพรรคบางคนลงลายมื อ
ไมเหมือนกับที่เคยลงลายมือชื่อไวในครั้งกอน และพยานบางคนใหการกลับไปกลับมา พยานหลักฐาน
ของพรรคเสรีประชาธิปไตยไมนาเชื่อถือ ที่พรรคเสรีประชาธิปไตยอางวา ไดจายเงินคาไปรษณียากร
และคาสาธารณูปโภคใหแกสาขาพรรคครบทุกงวดแลว จึงฟงไมขึ้น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

เกี่ยวกับ การใช จายเงิ น ที่สํ านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งโอนใหเ ปน เงิน สนับสนุ น
คาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ครั้งที่ ๒ พรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใชเงิน จํานวน ๑๔๑,๖๐๐ บาท
เปนคาไปรษณียากรและคาสาธารณูปโภค ไดแจงขอคืนเงินจํานวนนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
แตในที่สุดก็ขอผอนผันปรากฏตามหนังสือพรรคเสรีประชาธิปไตยที่มีถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามหนังสือพรรค ที่ สรปต ๑๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ขอผอนผันการคืนเงินแก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เหตุผลที่พรรคแจงแกนายทะเบียนพรรคการเมืองวา จะนําเงินไป
ใชจายในโครงการและแผนงานในป ๒๕๔๗ ถือไดวาพรรคเสรีประชาธิปไตยไมไดใชเงินใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
กรณีมีเหตุใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ศาลรัฐ ธรรมนูญชอบที่จะมีคําสั่งให
ยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงสั่งใหยุบพรรคเสรีประชาธิปไตย
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

