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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง สรุปขอเท็จจริงจากคํารอง และเอกสารประกอบได ดังนี้
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตอมาพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้ ๑) เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๓ ขอ ๔๔
และขอ ๔๕ และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของ
การประชุมใหญครั้งดังกลาว ๒) สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวาง
การตรวจสอบความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน ๓) แจงการจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชนจํานวน ๕ สาขา คือ สาขาลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง สาขาลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง
สาขาลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน สาขาลําดับที่ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ และสาขาลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
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ตอมาพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค
ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา
สาขาลําดับที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยอง รายงานวา มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๕๗ คน สาขาลําดับที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนอง รายงานวา
สมาชิ ก พรรคชาติ ป ระชาชนได เ ข า ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชน ลํ า ดั บ ที่ ๒
ณ บานเลขที่ ๕๘/๑ หมูที่ ๔ ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ไมใชบานเลขที่ ๑๕๕
หมูที่ ๑ ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม สาขาลําดับที่ ๔
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ รายงานวา มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๘๐ คน
สาขาลําดับที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร รายงานวา ไดสอบปากคํา
ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค (นายคําพันธ ทวีกัน) รองประธานสาขาพรรค เลขานุการ
สาขาพรรค และผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จํานวน ๑ คน คือ
นายบุญมี พินทุมา บุคคลทั้งหมดใหถอยคําสอดคลองกันวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและ
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนลําดับที่ ๕ แตมีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน
ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน นายคําพันธ ทวีกัน ไดไปเอารายชือ่
ประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปให
พรรคชาติประชาชน ซึ่งนางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด ถนอมบุญ
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ไมใชลายมือของตน นายทวี นอยใส ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวม
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน โดยคิดวาเปนการประชุม
เรื่องหมอดิน นายเสริม บุตรดาเพ็ง ใหถอยคําวา ไมเคยเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวม
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และไดมอบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานใหกับเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด นางเรียน
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เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ และนางลําไย สายสวาท ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อ
ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริง โดยที่นายคําพันธ ทวีกัน
นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน และนายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
และไม ไดเข ารวมประชุม จัดตั้ง สาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือ ชื่อ ที่ปรากฏในบัญชี รายชื่ อ
ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริงโดยที่นายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งใช อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ตอมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนไดแจงตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทาง
นายคําพันธ ทวีกัน แลว ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตที่ไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งแตละคน
ก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ทวีกัน ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมแลวทุกคน
ซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชนอยูระหวาง
การดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตองรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิกพรรคการเมืองได
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎหมายเดียวกัน จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง มอบให
พนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติไปตรวจสอบขอ เท็จจริงดังกลาว
เพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาตอไป พนักงานการเลือกตั้งที่ไดรับมอบ
ใหไปสอบขอ เท็จจริงไดเ ดินทางไปตรวจสอบข อ เท็จจริงกรณีการจั ดตั้ง สาขาพรรคชาติป ระชาชน
ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร ปรากฏวา จากการสอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน นายคําพันธ ทวีกัน
ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน สวนบุคคลอื่นไดนํารายชื่อตามหมูบานตาง ๆ กอนทีจ่ ะมีการประชุม
แลวสงใหทางพรรคชาติประชาชน สวน นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ
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นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคํา
สอดคลองกันวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนจริง
แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อ
ที่บาน สําหรับนายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมเคยสมัคร
เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ และลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ก็ไมใชลายมือชื่อของตน และนางมะลิ ทวีกัน ใหถอยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
ที่มีลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสาํ นักงานใหญพรรค
ทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา
หาสิบคนขึ้นไป จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําจังหวัดยโสธร
และพนั กงานสํ านั ก กิจ การพรรคการเมือ งและการออกเสี ยงประชามติ ปรากฏวา การจั ดตั้ ง สาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง จึงไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของ
พรรคชาติประชาชน เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง
ประชามติ ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ โดยมติ ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว า
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควร
เสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําให
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่จัดตั้งพรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่
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กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให
สั่งยุบพรรคชาติประชาชน และดําเนินคดีแกหัวหนาพรรคชาติประชาชน ฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
แกเจาพนักงาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา และโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง คือ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายใน
กํ า หนดเวลาดั ง กล า วพรรคชาติ ป ระชาชนยั ง ไม มี ส าขาพรรคการเมื อ งอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา
เมื่ อ พรรคชาติ ป ระชาชนไม ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
พรรคชาติประชาชน โดยนายพรประทาน ไชยรัชต หัวหนาพรรคชาติประชาชน มีหนังสือ
ชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการประชุม
สาขาพรรคตามขอบังคับพรรคแลว ตอมาในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ พรรคชาติ ป ระชาชนได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห แ ก ไ ขข อ บั ง คั บ พรรค ข อ ๔๕
ซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยแกไขเปนใหมีสมาชิกเขารวม
ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป ซึ่งไดแจงใหนายทะเบียนทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
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จากนั้น วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนไดรับแจงใหจัดสงเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน โดยใหจัดสงเจาหนาที่ที่เขาใจในเรื่องการเรียงลําดับเลขที่
สมาชิกพรรคไปพบดวย เพื่อชี้แจงใหเกิดความชัดเจนซึ่งพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือถึงนายทะเบียน
พรรคการเมืองชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน พรอมสําเนาหนังสือแสดงความจํานง
เพื่อขอตั้งสาขาพรรคทั้ง ๕ สาขา อีกทั้งไดมอบหมายใหนางจุฬาภรณ ศรีอินทร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการพรรคมาชี้แจงเพิ่มเติมดวย พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือชี้แจงครั้งสุดทายไปยังนายทะเบียน
พรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไดมีหนังสือเตือน
นายทะเบีย นพรรคการเมือ งเกี่ยวกั บการรั บจดแจง การจั ดตั้ ง พรรคชาติป ระชาชน และสาขาพรรค
ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ และชะลอการพิจารณาเพื่อตอบรับหรือไมตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน
กรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เพราะพรรคชาติประชาชนไมไดปฏิบัติตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ นั้น
เนื่องจากพรรคชาติประชาชนเปนพรรคเล็ก ๆ ไมมีงบประมาณที่จะมอบใหแกสาขาพรรค เพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอบังคับฯ ได เมื่อปรากฏวาสาขาพรรคมีขอบเขตและงบประมาณในวงจํากัดก็ไดพยายาม
ที่จะปฏิบัติตามขอบังคับโดยการผอนปรนไมใหสมาชิกตองไดรับความลําบากจนเกินไป แตมีวัตถุประสงค
และเจตนารมณที่จะเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคใหถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย นอกจากนั้น
การประชุมครั้งแรกของสาขาพรรคที่กําลังจะกอตัวขึ้น ยอมไมมีความถนัดและไมเขาใจในตัวบทกฎหมาย
ตามที่พรรคชาติประชาชนไดแนะนํา พรอมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการ
ดําเนินการไวโดยละเอียด และใหปฏิบัติตามโดยเครงครัดอีกดวย พรรคชาติประชาชนมิไดลวงรูถึง
การกระทําของนายคําพันธ ทวีกัน ผูทําหนาที่ประธานสาขาพรรค จนเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหนังสือสอบถามจึงไดทราบเรื่องราว
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
๑) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่มีความเห็นวาการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
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ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค เห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรอง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ โดยใชขอมูลจากเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดยโสธร และเจาพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒ คนที่เดินทาง
ไปสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งวิเคราะหไดวาเปนขอมูลอันเปนเท็จ มติที่ประชุมดังกลาวจะชอบดวยกฎหมาย
หรือไม
๒) เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร และเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒ คนที่เดินทางไปสอบสวนเพิ่มเติม มิไดดําเนินการสอบสวน
โดยสุจริตและยุติธรรม ทั้ง ๆ ที่มีเอกสารอยูในความครอบครองและสามารถตรวจสอบไดแตไมตรวจสอบ
จนในที่สุดไดรายงานอันเปนเท็จตอผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหที่ประชุมฯ มีมติตามขอ ๑) เจาหนาที่
ดังกลาวสมควรจะไดรับการพิจารณาโทษหรือไม ประการใด
๓) การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอมูลอันเปนเท็จจากเจาหนาที่ตามขอ ๒)
จนเปนเหตุใหสั่งไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ และสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให
สั่งยุบพรรคชาติประชาชน จะเปนการยื่นคํารองอันเปนเท็จตอศาลรัฐธรรมนูญหรือไม ประการใด
๔) การไมปฏิบัติตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน โดยที่ไมมีเจตนาและไมลวงรูหรือรูเห็นเปนใจ
กับการปฏิบัติการของผูที่ทําหนาที่เปนประธานสาขาพรรคชาติประชาชนนั้น หัวหนาพรรคจะมีความผิด
ฐานบกพรองตอหนาที่ หรือจะมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน หรือไม ประการใด
๕) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคชาติประชาชนในการเตรียมการเลือกตั้ง ผูใดจะรับผิดชอบ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดมีคํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ชี้แจงวา
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
และของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนไปดวยความสุจริต และยุติธรรม โดยผูให
ถ อ ยคํ า ทุ ก คนได ล งลายมื อ ชื่ อ ด ว ยตนเอง และยื น ยั น ว า ไม ไ ด โ ดนบั ง คั บ หรื อ ข ม ขู แ ต ป ระการใด
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ไดรับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และจากพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยางรอบคอบ
และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติแลว
จึงไดสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
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กรณีการไมปฏิบัติตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน โดยที่ไมมีเจตนาและไมลวงรูหรือรูเห็นเปนใจ
กับการปฏิบัติการของผูที่ทําหนาที่ประธานสาขาพรรคนั้น หัวหนาพรรคชาติประชาชน สามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวได กอนที่จะเสนอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา
แตก็ไมดําเนินการ จนกระทั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองใหชี้แจงตอกรณีดังกลาว หัวหนาพรรคชาติประชาชน
จึงทราบเรื่องและไดโทรศัพทสอบถามนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค
จึงไดทราบวามีการประชุมประมาณ ๑๕ - ๒๐ คน สวนรายชื่ออื่น ๆ ไดนําไปใหประชาชนในหมูบาน
ตาง ๆ ลงลายมือชื่อกอนหนาที่จะมีการประชุมแลวจัดสงใหทางพรรคชาติประชาชน การกระทําดังกลาว
หัวหนาพรรคชาติประชาชนจึงมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
กรณีผูรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคชาติประชาชนในการเตรียมการเลือกตั้ง
ขอชี้แจงวาเรื่องนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พรรคชาติประชาชนสามารถดําเนินกิจการ
ทางการเมืองไดตามปกติ กรณีการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ นั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร ตรวจสอบขอเท็จจริง
และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดไปสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จากผูที่มีรายชื่อ
ในบัญชีผูเขารวมประชุม ปรากฏวา ไดสอบปากคําผูดําเนินการจัดประชุมและไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
สาขาพรรค คือ นายคําพันธ ทวีกัน ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ - ๒๐ คน ไมใช ๕๗ คน
ตามที่แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง สวนอีกประมาณ ๓๐ กวาคน ตนไดใหลงลายมือชื่อไวกอน
หนาที่จะมีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค โดยนายคําพันธ ทวีกัน เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
ซึ่งหัวหนาพรรคชาติประชาชนก็ไดยอมรับในกรณีดังกลาว แตก็ไดแจงวาการดําเนินการดังกลาวไดดําเนินการ
ถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม เอกสารประกอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง
และคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคชาติประชาชนแลว มีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรคชาติประชาชน เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ตามคํารอง ของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
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สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
หรือรายการตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง (๕) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจงไวในแบบ
ตามมาตรา ๓๐ ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหพิจารณาแกไขรายละเอียดดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียน และใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาหัวหนาพรรคการเมืองไมแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
การแกไขรายการที่ไดประกาศไวตามมาตรา ๑๘ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลวขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคชาติประชาชนไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีสมาชิกพรรคชาติประชาชนเขารวมประชุม
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ไมครบตามจํานวนที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ที่กําหนดวา
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจง
ตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก สาขาเพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคแล ว ให แ จ ง ให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แมตอมาพรรคชาติประชาชนจะไดจัดประชุมใหญสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๕ โดยขอแกไข
ใหการประชุมสาขาพรรคมีสมาชิกเขารวมประชุมยี่สิบหาคนขึ้นไป แตการประชุมใหญสามัญเพือ่ เปลีย่ นแปลง
ขอบังคับพรรคดังกลาวไดเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ โดยมีผูเขารวมประชุม
ไมครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ประกอบกับ
เมื่อพรรคชาติประชาชนไดแจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมายังนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายทะเบียนพรรคการเมืองยังไมไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง กําหนดวา การเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคการเมื องจะสมบูร ณตอเมื่อ ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบีย น
ดั ง นั้ น เมื่ อ พรรคชาติ ป ระชาชนยั ง ไม ไ ด รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ พรรคจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ ดังกลาว มีสมาชิกมาประชุมไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ คือ ตองมีจํานวนไมนอยกวา
หาสิบคนขึ้นไปจึงเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชนไดตามคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๔ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน
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จันทรปาน นายมงคล สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ
สุวรรณเวโช นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง
เห็นวา พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชนได
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม เห็นวา พรรคชาติประชาชน
ไดดําเนินการหาสมาชิกจนไดจํานวนเกินจํานวนขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด การตั้งสาขาพรรคก็ไดตั้งสาขา
ทุกภาค คงมีปญหาสาขาพรรคจังหวัดยโสธรสาขาเดียวที่มีปญหานายทะเบียนไมรับรอง พรรคชาติประชาชน
ยังมีเจตนารมณที่จะดําเนินการทางการเมืองตอไป และพอมีศักยภาพที่จะดําเนินงานตอไปไดหากไมถูก
ยุบพรรคเสียกอน จึงวินิจฉัยใหยกคํารอง
โดยเหตุดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค ซึ่งครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามนัย
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมีเหตุที่จะยุบพรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
อยางไรก็ตาม พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปน
วันครบกําหนด ๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. เปลี่ ยนแปลงข อบั งคั บพรรค ข อ ๔๓ ข อ ๔๔ และข อ ๔๕ และเลื อกตั้ งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒. สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๓. แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ตอมาพรรคชาติประชาชน มีหนังสือ ลงวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน จังหวัดนาน และขอถอนตัว
นางอารีย ปรัชญาเมธีกุล กรรมการสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ ออกจากการเปนกรรมการสาขาพรรค
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
๑. สาขาลําดับที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยองรายงานวา
ไดสอบปากคํา ประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค
ใหถอยคําสอดคลองกันวาไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๕๗ คน และไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง และสอบปากคํา นางสาวขวัญฤทัย
สุภานันท ใหถอยคําวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ แตไดลงลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุมที่บานนายธาราวรรธนะ ไชยรัชต ประมาณ ๒ – ๓ ครั้ง แตจําวันที่ไมไดและเขาใจวา
ที่ลงชื่อไปนั้นเพื่อแจงเหตุผลที่ไมไดเขารวมประชุม
๒. สาขาลําดับที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนองรายงานวา
ไดสอบปากคํ า ผู มีชื่อ เขารวมประชุ มจัดตั้ งสาขาพรรคชาติ ประชาชน จํานวน ๕ คน ให ถอยคํ า
สอดคลองกันวาเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๒ ไดลงลายมือชื่อดวยตนเองจริงแตมีการประชุม ณ บานเลขที่ ๕๘/๑ หมูที่ ๔ ตําบล
บางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ไมใชบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ตําบลบางหิน อําเภอ
กะเปอร จังหวัดระนอง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒
๓. สาขาลําดับที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณรายงานวา
ไดสอบปากคํา ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ซึ่งใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
และไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๔ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๘๐ คน
ไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง โดยตนเองไดรับเลือกเปนประธานสาขาพรรค
๔. สาขาลําดับที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธรรายงานใหทราบ
ดังนี้
สอบปากคํา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค และผูเขารวม
ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จํานวน ๑ คน คือ นายบุญมี พินทุมา ใหถอยคํา
สอดคลองกันวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ แตมีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก
๓๐ กวาคน นายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค ไดไปเอารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
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ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน
นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด ถนอมบุญ ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือของตนเอง นายทวี นอยใส
ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน โดยคิดวาเปนการประชุมเรื่องหมอดิน นายเสริม บุตรดาเพ็ง
ใหถอยคําวา ไมเคยเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ใหกับเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ
และนางลําไย สายสวาท ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมได
เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริงโดยที่นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อ
ที่บาน นายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เปนของตนจริงโดยที่นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายทะเบี ย นพรรคการเมือ งจึ ง ใช อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตัง้
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ พรรคชาติประชาชนจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทาง
นายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค แลว ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตที่ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากวาอยูตางอําเภอ ไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลือง
คาใชจาย ซึ่งแตละคนก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ฯ ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และก็ไดลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชน
อยูในระหวางการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตองรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พรรคการเมืองไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎหมายเดียวกัน จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
มอบใหพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ไปตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
เพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
ปรากฏวาพนักงานการเลือกตั้งที่ไดรับมอบหมายใหไปสอบขอเท็จจริงไดเดินทางไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร พบขอเท็จจริงดังนี้
- สอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรคเพิ่มเติม ใหถอยคําวา เปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชน ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุม
ประมาณ ๒๐ คน สวนบุคคลอื่นไดนํารายชื่อตามหมูบานตาง ๆ กอนที่จะมีการประชุมแลวสงใหทาง
พรรคชาติประชาชน สวน นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร
รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนจริงแตไดลงไว
กอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวาไมเคยสมัครเปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ และลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคก็ไมใชลายมือชื่อของตน
นางมะลิ ทวีกัน ใหถอยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ แตลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสาํ นักงานใหญพรรค
ทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประจําจังหวัดยโสธร และพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ พบวา
ผูมีรายชื่อเขารวมประชุม จํานวน ๑๓ คน ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุม
เปนลายมือชื่อของตนจริง แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค
นํ า มาให ล งลายมื อ ชื่ อ ที่ บ า น นอกจากนั้ น ผู มี ร ายชื่ อ เข า ร ว มประชุ ม จํ า นวน ๕ คน ให ถ อ ยคํ า
สอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับนายคําพันธ ทวีกัน
ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน
ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน ตนเองไดไปนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน
จึงทําใหการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับ
พรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่
๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบ
ภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชน และดําเนินคดีแกหัวหนาพรรคชาติประชาชน
ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีคําสั่งไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
ในจั งหวั ด ยโสธรซึ่ ง อยู ใ นภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ทํ า ให ภ ายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต วั น ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนด
ขอเท็จจริงที่ปรากฏพรรคชาติประชาชนไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก
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๒๕๔๖ และครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาว พรรคชาติประชาชนยังไมมีสาขา
พรรคการเมื อ งอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา เมื่ อ พรรคชาติ ป ระชาชนไม ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบ
พรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาสั่ ง ยุ บ พรรคชาติ ป ระชาชน
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมเมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีคําสั่งใหรับคํารองของ
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งไว ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป ตอจากนั้นไดมีคําสั่ง
ให แ จ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบ และส ง สํ า เนาคํ า ร อ งพร อ มป ด ประกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๕ วรรคสอง
ใหพรรคชาติประชาชน ในฐานะผูถูกรอง ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับ
หรือถือวาไดรับหนังสือแจงหรือนับแตวันประกาศ แลวแตกรณี
พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงศาลรัฐธรรมนูญชี้แจง
แกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตั้งสาขาพรรค โดยยอมรับวาการจัดตั้ง
สาขาพรรคลํ า ดั บ ที่ ๕ ที่ จั ง หวั ด ยโสธร มี ส มาชิ ก ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคไม ค รบ ๕๐ คน
ตามขอบังคับขอ ๔๔ (๒) จริง แตตอสูวาพรรคไดมีมติในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหแกไขขอบังคับพรรคขอ ๔๕ แลว โดยลดจํานวนสมาชิกที่เขารวม
ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคจาก ๕๐ คน เหลือ ๒๕ คน โดยไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการแกไขขอบังคับพรรคดังกลาวแลว
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
ประเด็นในการพิจารณาวินิจฉัยมีวา คํารองของนายทะเบียนมีขอเท็จจริงและหลักฐานนาเชื่อถือ
หรือไมวา พรรคชาติประชาชนไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคไดครบ ๔ สาขา ซึ่งอยางนอยตองมีภาคละ
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หนึ่งสาขาอันเปนการไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหลักฐานที่มีน้ําหนักรับฟงได
เพราะพรรคชาติประชาชนก็ยอมรับวาในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร
ซึ่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสมาชิกเขาประชุมไมครบ ๕๐ คน ตามขอบังคับของพรรคชาติประชาชน
ขอ ๔๕ นอกจากนั้น ขอตอสูของพรรคชาติประชาชนที่วา พรรคไดขออนุญาตจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองแกไขขอบังคับพรรคดังกลาวโดยลดจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมกอตั้งสาขาพรรคจาก ๕๐ คน
ลงเหลือ ๒๕ คน รับฟงไมได เพราะเปนการขอแกไขขอบังคับภายหลังจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตรวจสอบพบว า มี ส มาชิ ก พรรคชาติ ป ระชาชนที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ก อ ตั้ ง สาขาพรรคที่ จั ง หวั ด ยโสธร
ไมครบ ๕๐ คน ตามที่พรรคชาติประชาชนรายงานใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ โดยนายทะเบียน
พรรคการเมืองก็ยังไมตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคดังกลาวของพรรคชาติประชาชน
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตอศาลรัฐธรรมนูญ
สรุปความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค พรรคชาติประชาชน
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. เปลี่ ยนแปลงข อบั งคั บพรรค ข อ ๔๓ ข อ ๔๔ และข อ ๔๕ และเลื อกตั้ งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒. สงทะเบียนสมาชิกพรรคตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ คน และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๓. แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๒) สาขาลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๕ หมูท่ี ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๓) สาขาลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๔) สาขาลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
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(๕) สาขาลําดับที่ ๕ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน
ตอมาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรคยังไมพรอมที่จะดําเนินการกิจการในทางการเมือง
และขอถอนตัวนางอารีย ปรัชญาเมธีกุล กรรมการสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ ออกจากการเปน
กรรมการสาขาพรรค เนื่องจากกําลังปวยหนักพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และ
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสํานักงานใหญ
พรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
จากการตรวจสอบของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ยโสธร และ
พนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติสําหรับสาขาพรรคลําดับที่ ๕ ของพรรค
ปรากฏวาผูมีรายชื่อเขารวมประชุมจํานวน ๑๓ คน ไดแก นายบุญรอด ถนอมบุญ นางเรียน เพ็ชแสง
นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ นางลําใย สายสวาท นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโ ท
นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล นายหนู บุญชวย
และนายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อ
ของตนจริง แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน ผูมีรายชื่อ
เขารวมประชุมจํานวน ๕ คน ไดแก นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข นายบุญรอด
สมบูรณ นายปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับ ที่ ๕ เมื่อ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือ ชื่อในบัญ ชี
ผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือชื่อของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปน
ประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงาน
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การประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน ตนเองไดไปนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย
กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน การจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ เปนผลใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เปนเหตุให
ตองถูกยุบพรรค ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
พรรคชาติประชาชนยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการตามขอบังคับ
พรรคแลว ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชน
ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับพรรค จากเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา
หาสิบคนขึ้นไป แกไขเปนใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป และไดแจงให
นายทะเบียนทราบเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตอมาไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
ไมรับจดแจงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนลําดับที่ ๕
กรณีตามคํารองมีปญหาวามีเหตุยุบพรรคชาติประชาชนตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

“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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน
“ขอ ๔๔ ใหจัดตั้งสาขาพรรคไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขาโดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหมีสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรคคณะหนึ่งเพื่อรวบรวมสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน
ขึ้นไป โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ให ผู แ ทนสมาชิ ก ผู ริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคตาม (๑) ในท อ งที่ ห รื อ เขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ๆ
ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย”
“ขอ ๔๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรค
ไดใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค เปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรค
แจ ง ให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบภายในสิ บ ห า วัน เพื่ อ ดํ า เนิน การตามกฎหมายต อ ไปและ
การประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พิเคราะหแลวขอเท็จจริงรับฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองวาการประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีสมาชิก
เขารวมประชุมไมถึงหาสิบคนตามขอบังคับของพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ นายทะเบียน
พรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๕ ของพรรคชาติประชาชน เปนผลใหภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคดังกลาว พรรคไมมี
สาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขาอันเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แมพรรคชาติประชาชน
จะอางวาไดมีการขอแกไขขอบังคับพรรคในเรื่ององคประชุมเปนไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไปแลว
ก็เปนการกลาวอางขึ้นภายหลังที่เกิดเหตุไมถูกตองดังกลาวแลว ทั้งไมปรากฏวานายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดมีการตอบรับการแกไขขอบังคับตามที่กลาวอางแตอยางใดดวย จึงไมอาจยกมาเปนขอหักลางคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองได
อาศั ย เหตุ ดั ง ได พิ จ ารณามา จึ ง สั่ ง ยุ บ พรรคชาติ ป ระชาชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วา เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๔๖ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนไวในทะเบียน
พรรคการเมือง ตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ กําหนดวา การประชุมสาขาพรรคตองมี
สมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตในคราวประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน
โดยผูที่มีรายชื่อเปนผูเขารวมประชุมบางคนไมไดเขารวมประชุมบางคนลงลายมือชื่อไวกอนที่จะมี
การประชุม แตไมไดเขารวมประชุม และในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมบางคนไมใชสมาชิกพรรค
และยังไดความจากประธานสาขาพรรความีผูเขารวมประชุมประมาณสิบหาคน การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ดังกลาวไมดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขา จึงเปน
การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
เปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
หัวหนาพรรคชาติประชาชน (นายพรประทาน ไชยรัชต) ชี้แจงวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการ
ตามขอบังคับพรรคแลว และในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับพรรค ซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยแกไขเปนใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป
ซึ่งไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แลว
พิเคราะหขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และหนังสือชี้แจงของหัวหนาพรรค
ชาติประชาชนแลวเห็นวา ตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ กําหนดวาการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตปรากฏวา การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร มีสมาชิกเขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน การดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร จึงไมเปนไปตามขอบังคับพรรค นายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ และถือวาพรรคชาติประชาชนไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เนื่องจากมี
สาขาพรรคไมครบทั้งสี่ภาค กรณีจึงมีเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน แจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยที่มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดบัญญัติใหพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคน
ขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคชาติประชาชนดําเนินการแลว แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน คือ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตรา ๒๙ กลาวคือ การจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน ซึ่งไมเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรอง
การจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวทําใหพรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุให
ตองยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของพระราชบัญญัติดังกลาว นายทะเบียน
พรรคการเมืองจึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สําหรับการขอ
เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ เกี่ยวกับจํานวนสมาชิกผูเขารวม
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ประชุมจาก “ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป” เปน “ไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป” นายทะเบียนพรรคการเมือง
ชี้แจงวาอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประกอบของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
ตามคํารองเปนกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงรับเรื่องนี้ไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหสงสําเนาคํารองดังกลาวใหพรรคชาติประชาชน
ทราบเพื่อใหยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือแจง
ตอมาพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ชี้แจงแกขอกลาวหา
สรุปไดวา เหตุที่สมาชิกไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ครบ ๕๐ คน
ตามขอบังคับพรรค เนื่องจากสมาชิกอยูตางตําบลไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจายมาก
จึงผอนปรนสมาชิกไมใหตองไดรับความลําบากจนเกินไป ปญหาดังกลาวพรรคชาติประชาชนไดแจง
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอแกไขขอบังคับพรรคขอ ๔๕ จากเดิมที่กําหนดใหการประชุม
สาขาพรรคจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปเปนไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ชี้แจงยืนยันวา
การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ไดรับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดยโสธร และจากพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนไปอยางรอบคอบ และ
ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติแลว จึงได
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ไดพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงของคูกรณีแลว เห็นวา มีประเด็น
ที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือ ง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบ
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ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ..... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสองบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมือง
ใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับ
พรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา “เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค เปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และ
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงใหสาํ นักงานใหญพรรค
ทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา
หาสิบคนขึ้นไป”
พิจารณาแลวขอเท็จจริงรับฟงไดวา พรรคชาติประชาชนแจงการจัดตั้งสาขาพรรคจํานวน ๕ สาขา
ไดแก สาขาพรรคลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง สาขาพรรคลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง สาขาพรรคลําดับที่ ๓
จังหวัดนาน สาขาพรรคลําดับที่ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ และสาขาพรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
ตอมาพรรคชาติประชาชนขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๓ สําหรับสาขาพรรคลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๔ อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมของนายทะเบียนพรรคการเมือง
สวนการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ปรากฏวา ในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาว
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมถึงตามจํานวนที่กําหนด คือ
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยผูท่มี ีรายชื่อผูเขารวมประชุมบางคนไมไดเขารวมประชุม ที่มีลายมือชื่อ
ในบัญชีผูเขารวมประชุมนั้นไดลงลายมือชื่อไวกอนที่จะมีการประชุม บางลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมประชุมไมใชลายมือชื่อของสมาชิก และยังไดขอเท็จจริงจากคําชี้แจงของนายคําพันธ ทวีกัน
ประธานสาขาพรรคชาติประชาชนที่ไดยอมรับวา มีสมาชิกเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕
ประมาณสิบหาคน ดังนั้น การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ที่กําหนดวา การประชุมสาขาพรรค
ตองมีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได
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นําเรื่องเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติ
ประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค นายทะเบียนพรรคการเมือ ง
พิจารณาแลวไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน พรรคชาติประชาชนไมมี
สาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่ งสาขาตามพระราชบัญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนูญว าดวยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชนได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อยางไรก็ดีแมภายหลัง
พรรคชาติประชาชนไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
พรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ เกี่ยวกับจํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุมจากเดิมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้น
ไปเปนไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป แตอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงของนายทะเบียนพรรค
การเมืองซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองยังไมไดใหการรับรองแตอยางใด จึงยังไมทําใหขอบังคับพรรค
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูเขารวมประชุมมีผลแตประการใด
โดยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง ให ยุ บ พรรคชาติ ป ระชาชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงจากคํารอง และเอกสารประกอบไดความวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ตอมาพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
(๑) เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ และเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
(๒) สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
(๓) แจงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนจํานวน ๕ สาขา คือ
สาขาลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง
สาขาลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง
สาขาลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน
สาขาลําดับที่ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ และ
สาขาลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
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ตอมาพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้ง
สาขาพรรคลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา
ไมตรงตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในรายงาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ตอมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนไดแจงตอนายทะเบียนพรรค
การเมืองวา การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทางนายคําพันธ ทวีกัน แลว
ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตที่ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เนื่องจากอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งแตละคนก็ไดมอบหมายให
นายคําพันธ ทวีกัน ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่งกรณี
ดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชนอยูระหวาง
การดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตองรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิกพรรคการเมืองได
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎหมายเดียวกัน จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบใหพนักงาน
สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ไปตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเพิ่มเติมกอน
ที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาตอไป พนักงานการเลือกตั้งที่ไดรับมอบใหไป
สอบขอเท็จจริงไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
ที่จังหวัดยโสธร ปรากฏวา ขอเท็จจริงตามรายงานไมตรงกับขอเท็จจริงที่พนักงานการเลือกตั้งไปสอบมา
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และ
เมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสํานักงานใหญ
พรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
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เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
และพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ปรากฏวา การจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรอง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่จัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชน และดําเนินคดีแก
หัวหนาพรรคชาติประชาชน ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติ ป ระชาชน พรรคชาติ ป ระชาชนไม มี ส าขาพรรคการเมื อ งภาคละหนึ่ ง สาขา และโดยที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดให
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง คือ
ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาวพรรคชาติประชาชนยังไมมีสาขา
พรรคการเมื อ งอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา เมื่ อ พรรคชาติ ป ระชาชนไม ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบ
พรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
พรรคชาติประชาชน โดยนายพรประทาน ไชยรัชต หัวหนาพรรคชาติประชาชน มีหนังสือชี้แจง
แกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการประชุมสาขาพรรค
ตามขอบังคับพรรคแลว ตอมาในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับพรรค ขอ ๔๕ ซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยแกไขเปนใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน
ขึ้นไป ซึ่งไดแจงใหนายทะเบียนทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จากนั้นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนไดรับแจงใหจัดสงเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
โดยใหจัดสงเจาหนาที่ที่เขาใจในเรื่องการเรียงลําดับเลขที่สมาชิกพรรคไปพบดวย เพื่อชี้แจงใหเกิดความชัดเจน
ซึ่งพรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน พรอมสําเนาหนังสือแสดงความจํานงเพื่อขอตั้งสาขาพรรคทั้ง ๕ สาขา อีกทั้งได
มอบหมายใหนางจุฬาภรณ ศรีอินทร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการพรรคมาชี้แจงเพิ่มเติมดวย
พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือชี้แจงครั้งสุดทายไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๔๗ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไดมีหนังสือเตือนนายทะเบียนพรรคการเมือง
เกี่ยวกับการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน และสาขาพรรค ตอมานายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ และชะลอการพิจารณาเพื่อตอบรับหรือไมตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคชาติ
ประชาชน
กรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เพราะพรรคชาติประชาชนไมไดปฏิบัติตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ นั้น
เนื่องจากพรรคชาติประชาชนเปนพรรคเล็ก ๆ ไมมีงบประมาณที่จะมอบใหแกสาขาพรรค เพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอบังคับ ฯ ได เมื่อปรากฏวาสาขาพรรคมีขอบเขตและงบประมาณในวงจํากัดก็ได
พยายามที่จะปฏิบัติตามขอบังคับโดยการผอนปรนไมใหสมาชิกตองไดรับความลําบากจนเกินไป แตมี
วัตถุประสงคและเจตนารมณที่จะเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคใหถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

นอกจากนั้นการประชุมครั้งแรกของสาขาพรรคที่กําลังจะกอตัวขึ้น ยอมไมมีความถนัดและไมเขาใจ
ในตัวบทกฎหมายตามที่พรรคชาติประชาชนไดแนะนํา พรอมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน
หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการไวโดยละเอียด และใหปฏิบัติตามโดยเครงครัดอีกดวย พรรคชาติประชาชน
มิไดลวงรูถึงการกระทําของนายคําพันธ ทวีกัน ผูทําหนาที่ประธานสาขาพรรค จนเมื่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือสอบถามจึงไดทราบเรื่องราว
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
๑) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายหรือไม และมีคําขออื่น ๆ
อีกรวมเปน ๕ ประการ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดยื่นคํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ชี้แจงวา
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และ
ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนไปดวยความสุจริต และยุติธรรม โดยผูให
ถอยคําทุกคนไดลงลายมือชื่อดวยตนเอง และยืนยันวาไมไดโดนบังคับ หรือขมขูแตประการใด ซึ่งนายทะเบียน
พรรคการเมืองไดพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่ไดรับรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดยโสธรและจากพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยางรอบคอบ และได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติแลว จึงได
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม เอกสารประกอบของนายทะเบียนพรรคการเมือง
และคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคชาติประชาชนแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรคชาติประชาชน เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
พิจารณาแลวขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคชาติประชาชนไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีสมาชิกพรรคชาติประชาชนเขารวมประชุม
ไมครบตามจํานวนที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ที่กําหนดวา
เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

สามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจง
ใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แมตอมาพรรคชาติประชาชนจะไดจัดประชุมใหญสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๕ โดยขอแกไข
ใหการประชุมสาขาพรรคมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป แตการประชุมใหญสามัญ
เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคดังกลาวไดเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
โดยมีผูเขารวมประชุมไมครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ ประกอบกับเมื่อพรรคชาติประชาชนไดแจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมายังนายทะเบียน
พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยั ง ไม ไ ด ต อบรั บ การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ พรรค
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง
กํ า หนดว า การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งจะสมบู ร ณ ต อ เมื่ อ ได รั บ แจ ง การตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน ดังนั้น เมื่อพรรคชาติประชาชนยังไมไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ ดังกลาว มีสมาชิกมาประชุม
ไมครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ คือ ตองมี
จํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปจึงเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชนได
ตามคํ า ร อ งของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๔ คน คือ นายกระมล ทองธรรมชาติ
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายจุมพล ณ สงขลา นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายผัน จันทรปาน
นายมงคล สระฏัน นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
นายสุวิทย ธีรพงษ นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง เห็นวา
พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชนไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน คือ นายมานิต วิทยาเต็ม เห็นวา พรรคชาติประชาชน
ได ดํ า เนิ น การหาสมาชิ กจนได จํ า นวนเกิ น จํ า นวนขั้ น ต่ํ า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด การตั้ ง สาขาพรรคก็ ไ ด
ตั้ง สาขาทุก ภาค คงมี ป ญ หาสาขาพรรคจั ง หวั ด ยโสธรสาขาเดี ย วที่มี ป ญ หานายทะเบี ย นไม รั บ รอง
พรรคชาติ ป ระชาชนยั ง มี เ จตนารมณ ที่ จ ะดํ า เนิ น การทางการเมื อ งต อ ไป และพอมี ศั ก ยภาพที่ จ ะ
ดําเนินงานตอไปไดหากไมถูกยุบพรรคเสียกอน จึงวินจิ ฉัยใหยกคํารอง
โดยเหตุดังกลาวขางตน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
สรุปขอเท็จจริง
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรคครบกําหนด ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงตั้งพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
๒. พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันครบกําหนด
๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๒.๑ เปลี่ ยนแปลงข อบั งคั บพรรค ข อ ๔๓ ข อ ๔๔ และข อ ๔๕ และเลื อกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒.๒ สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๒.๓ แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ตอมาพรรคชาติประชาชนมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนจังหวัดนาน และขอถอนตัว
นางอารีย ปรัชญาเมธีกุล กรรมการสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ ออกจากการเปนกรรมการสาขาพรรค
๓. สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ไดม อบให สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนซึ่งปรากฏขอเท็จจริง
ดังนี้
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๓.๑ สาขาลําดับที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยองรายงานวา
ไดสอบปากคํา ประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค
ใหถอยคําสอดคลองกันวาไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๕๗ คน และไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง และสอบปากคํานางสาวขวัญฤทัย
สุ ภ านั น ท ให ถ อ ยคํ า ว า ไม ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชน ลํ า ดั บ ที่ ๑ แต ไ ด
ลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมที่บานนายธาราวรรธนะ ไชยรัชต แตจําวันที่ไมไดและเขาใจวาที่ลงชื่อ
ไปนั้นเพื่อแจงเหตุผลที่ไมเขารวมประชุม
๓.๒ สาขาลําดับที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนองรายงานวา
ได ส อบปากคํ า ผู มี ชื่ อ เข า ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชน จํ า นวน ๕ คนให ถ อ ยคํ า
สอดคลองกันวาเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๒ ไดลงลายมือชื่อดวยตนเองจริงแตมีการประชุม ณ บานเลขที่ ๕๘/๑ หมูที่ ๔ ตําบลบางพระเหนือ
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ไมใชบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒
๓.๓ สาขาลําดับที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ
รายงานวา ไดสอบปากคํา ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ซึ่งใหถอยคําวาเปนสมาชิกพรรค
ชาติประชาชนและไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๔ มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๘๐ คน ไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง โดยตนเองไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
สาขาพรรค
๓.๔ สาขาลํ า ดั บ ที่ ๕ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ยโสธร
รายงานใหทราบ ดังนี้
สอบปากคํา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค
และผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จํานวน ๑ คน คือ นายบุญมี พินทุมา
ใหถอยคําสอดคลองกันวาเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ แตมีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่อ
อีก ๓๐ กวาคน นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) ไดไปเอารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน
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นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด ถนอมบุญ ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือของตนเอง นายทวี นอยใส
ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน โดยคิดวาเปนการประชุมเรื่องหมอดิน นายเสริม บุตรดาเพ็ง ใหถอยคําวา
ไม เ คยเป น สมาชิ ก พรรคชาติ ป ระชาชน แต ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ใหเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ และ
นางลําไย สายสวาท ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เปนของตนเองจริงโดยที่นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน นายณรงค
คงสมบัติ ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริงโดยที่นายคําพันธ
ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาลงลายมือชื่อที่บาน
๔. นายทะเบียนพรรคการเมืองใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
๕. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทางนายคําพันธ ทวีกัน (ประธาน
สาขาพรรค) แลว ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากวาอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งแตละคน
ก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ฯ ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และก็ไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่ง
กรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
๖. สํา นั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได พิ จารณาแล วเห็ น วา พรรคชาติ ประชาชนอยู
ในระหวางการดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตองรอบคอบละเอียดถี่ถวน ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิกพรรคการเมือง
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ไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมายใหพนักงานสํานักกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติไปตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
๗. พนักงานการเลือกตั้งที่ไดรับมอบใหไปสอบขอเท็จจริงไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร ปรากฏรายละเอียดดังนี้
- สอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรคเพิ่มเติม ใหถอยคําวาเปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชน ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุม
ประมาณ ๒๐ คน สวนบุคคลอื่นไดนํารายชื่อตามหมูบานตาง ๆ กอนที่จะมีการประชุมแลวสงใหทาง
พรรคชาติประชาชน สวน นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร
รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนเองจริงแตได
ลงไวกอนที่จะมีการประชุม โดยนายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวาไมเคยสมัครเปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชนไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ และลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคก็ไมใชลายมือชื่อของตน
นางมะลิ ทวีกัน ใหถอยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ แตลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
๘. ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของ
สาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน
สามสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
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ขอเท็จจริง การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสี ย งประชามติ ปรากฏว า ผู มี ร ายชื่ อ เข า ร ว มประชุ ม จํ า นวน ๑๓ คน ให ถ อ ยคํ า
สอดคลองกันวาไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อของตนจริง แตไดลงไวกอนที่จะมี
การประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน ผูมีรายชื่อ
เขารวมประชุม จํานวน ๕ คน ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือชื่อ
ของตน ประกอบกั บ นายคํ า พั น ธ ทวี กั น ผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น ประธานสาขาพรรค ให ถ อ ยคํ า ว า
มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชือ่ อีก ๓๐ กวาคน
ตนเองไดไปนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุม
และสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
๙. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่จัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมื อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ขอให สั่ ง ยุ บ พรรคชาติ ป ระชาชน และดํ า เนิ น คดี
แกหัวหนาพรรคชาติประชาชน ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
๑๐. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
๑๐.๑ ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมือง
ภาคละหนึ่งสาขา
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๑๐.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวั ดที่ นายทะเบี ยนประกาศกํ าหนด และมีส าขาพรรคการเมือ งอยา งน อยภาคละหนึ่ งสาขา
ขอเท็จจริงนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงตั้งพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
ครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง ภายในวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาวพรรคชาติประชาชนยังไมมีสาขาพรรคการเมือง
อย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา เมื่ อ พรรคชาติ ป ระชาชนไม ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชน
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
๑๒. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีคําสั่งใหรับคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป ตอจากนั้นไดมีคําสั่งใหแจง
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และสงสําเนาคํารองพรอมปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๕ วรรคสอง ใหพรรคชาติประชาชน
ในฐานะผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือแจง
หรือนับแตวันประกาศ แลวแตกรณี
การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดสงสําเนาคํารองใหพรรคชาติประชาชนพรอมปดประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญไว ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๒. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนวันครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ปดประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญไว พรรคชาติประชาชนไมไดยื่นคําชี้แจงขอกลาวหา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓. ตอมา พรรคชาติประชาชน ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงแกขอกลาวหา
ตอศาลรัฐธรรมนูญ วา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการตามขอบังคับแลว โดยพรรคชาติประชาชน
ไดมีมติใหแกไขขอบังคับตามมติที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
จากเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แกไขเปนใหมีสมาชิกเขารวมประชุม
ยี่สิบหาคนขึ้นไป และไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ซึ่งพรรคชาติประชาชนไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองวาไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ และชะลอการพิจารณาเพื่อตอบรับหรือไมตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
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
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองขอนายทะเบียนให
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
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ประเด็นการวินิจฉัย
พรรคชาติประชาชน ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เปนเหตุใหยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ไดหรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจ ารณาแล ว เห็น วา ขอ บัง คับ พรรคชาติป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ บัญ ญัติ ว า
“เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรค
ดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป” เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธรแลว
ปรากฏขอเท็จจริงวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนดังกลาว มีสมาชิกเขารวมไมถึงหาสิบคน
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
พรรคชาติประชาชนมีสาขาพรรคการเมืองไมครบภาคละหนึ่งสาขา เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเห็นควรสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากพรรคชาติประชาชนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วา ไดรับจดแจง
การจัดตั้ งพรรคชาติ ประชาชนเปนพรรคการเมื อ งตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญวา ดว ย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๓ สิ ง หาคม ๒๕๔๖ ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคน
ขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
เมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามที่กฎหมายกําหนดคือวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แลว
พรรคชาติประชาชนไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดไว มีเหตุที่จะยุบพรรคชาติประชาชนตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายพรประทาน ไชยรัชต หัวหนาพรรคชาติประชาชน ยื่นหนังสือชี้แจงลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๔๗ สรุปวา พรรคชาติประชาชนไดจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนครบถวนแลว แตนายทะเบียน
พรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ทําใหพรรคชาติประชาชน
มีสาขาพรรคการเมืองไมครบทุกภาคนั้น เพราะสมาชิกของพรรคชาติประชาชนที่เขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธรอยูตางตําบล ไมสะดวกในการเดินทางและเปลืองคาใชจายมาก
สมาชิกเหลานั้นจึงไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมในฐานะผูที่มอบหมายมาใหแลวทุกคน จึงมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมเปนไปตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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
พิเคราะหแลว ประเด็นแรกมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้หรือไม เห็นวา
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕
วรรคสองได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้
สวนประเด็นเรื่องกรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไมนั้น เห็นวา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันที่ครบหนึ่งรอยแปดสิบวันตามพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ พรรคชาติประชาชนแจงการจัดตั้ง
สาขาพรรคที่จังหวัดระยอง ระนอง นาน เพชรบูรณและยโสธร รวม ๕ สาขา สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดตรวจสอบขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธรแลว
ปรากฏวาการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนดังกลาว มีสมาชิกเขารวมประชุมไมเปนไปตามขอบังคับพรรค
คือสมาชิกเขารวมประชุม ๑๕ - ๒๐ คนและนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร และหัวหนาพรรคชาติประชาชนไมไดโตแยงขอเท็จจริง
ดังกลาว จึงฟงไดวาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนมีสาขาพรรคการเมืองไมครบ ๔ ภาคตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงมีเหตุ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เกิดขึ้นกับพรรคชาติประชาชนตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกลาวไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุดังวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน สรุปขอเท็จจริงจากคํารองและเอกสารประกอบ ไดดังนี้
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค ซึ่งครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามนัย
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๔๗
๒. พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันครบกําหนด
๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ และเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒.๒ สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๒.๓ แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๒) สาขาลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๓) สาขาลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
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(๔) สาขาลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๕) สาขาลําดับที่ ๕ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน
ตอมาพรรคชาติประชาชนมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรคยังไมพรอมที่จะ
ดําเนินการกิจการในทางการเมือง และขอถอนตัวนางอารีย ปรัชญาเมธีกุล กรรมการสาขาพรรคจังหวัด
เพชรบูรณ ออกจากการเปนกรรมการสาขาพรรค เนื่องจากกําลังปวยหนักพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
๓. สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ไดม อบให สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน และไดนําเรื่อง
การดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสียงประชามติครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุม
มีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
เห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว ไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน พรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขาครบสี่ภาค
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมื อ งของประชาชนและเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การในทางการเมื อ งให เ ป น ไปตามเจตนารมณ นั้ น
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้
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การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเปนประมุข มีสิ ทธิรอ งขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
“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
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
การพิจารณาและการวินิจฉัย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใน
แตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ในกรณีของพรรคชาติประชาชนซึ่งถูกรองขอใหยุบพรรคนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได
รับจดแจงการจัดตั้งพรรค ฯ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ภายหลังจากที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคแลว นายทะเบียนพรรคการเมืองรองขอตอศาลรัฐธรรมนูญ
ใหยุบพรรคชาติประชาชนดวยเหตุวา การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
ซึ่งดําเนินการระหวางระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนดังกลาว เปนเหตุใหพรรคชาติประชาชน
มีสาขาพรรคไมครบถวนภาคละหนึ่งสาขาตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
พรรคชาติประชาชนไดยื่นคําชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ โตแยงขอเท็จจริงและการพิจารณา
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการตอพรรคทุกขอ แตเฉพาะขอที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนดังกลาวขางตนนั้น พรรคชาติประชาชนโตแยง
มีสาระสําคัญวา สมาชิกพรรคชาติประชาชนที่เขาประชุมตั้งสาขาพรรคจังหวัดยโสธรนั้นเปนสมาชิก
ของพรรคชาติประชาชนทั้งหมด และวิธีการจัดการประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
โดยนายคําพันธ ทวีกัน ผูทําหนาที่ประธานสาขาพรรคชาติประชาชน จังหวัดยโสธร มิไดจัดการใหมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คนขึ้นไป แตใหสมาชิกจํานวนมากลงนามมอบหมายใหนายคําพันธ
ทวีกัน ดําเนินการแทนไดเองนั้น เปนเพราะเหตุวาสมาชิกอยูตางตําบลไมสะดวกในการเดินทางและ
เปลื อ งค า ใช จ า ย พรรคชาติ ป ระชาชนเพิ่ ง ก อ ตั้ ง ไม มี เ งิ น งบประมาณที่ จ ะมอบให ส าขาพรรค ฯ
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ดําเนินการตามที่มีขอบังคับ จึงพยายามปฏิบัติตามขอบังคับโดยการผอนปรนมิใหสมาชิกตองไดรับ
ความลําบากจนเกินไป แตก็มีเจตนารมณที่จะเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคใหถูกตองและเปนไปตาม
กฎหมาย
พิ จ ารณาเหตุ ผ ลที่ พ รรคชาติ ป ระชาชนชี้ แ จงแล ว มี ค วามเห็ น ว า พรรคชาติ ป ระชาชนได
ดําเนินการหาสมาชิกจนไดจํานวนเกินจํานวนขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด การตั้งสาขาพรรคก็ไดตั้งสาขาทุกภาค
คงมีปญหาสาขาพรรคจังหวัดยโสธรสาขาเดียวที่มีปญหานายทะเบียนไมรับรอง ซึ่งขอที่พรรคชาติประชาชน
ไดชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไมปรากฏวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดใหโอกาสพรรคชาติประชาชน
ชี้แจงและมิไดวินิจฉัยวิธีดําเนินการตามที่พรรคชาติประชาชนสาขาจังหวัดยโสธรไดดําเนินการเกี่ยวกับ
การตั้งสาขาพรรค ฯ และการเลือกกรรมการบริหารสาขาพรรคฯ ซึ่งเปนสาขาพรรคการเมืองใหมของ
พรรคการเมืองใหมวาการอนุโลมขอบังคับในลักษณะเชนวานั้น สามารถกระทําไดหรือไม และมิได
ใหโอกาสจัดการแกไขเสียใหถูกตองในระหวางเวลาที่ยังไมครบระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันหรือ
ภายในระยะเวลาอันสมควร เชนนี้ ไมเปนการสนับสนุนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗
วรรคหนึ่งที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมื อ งของประชาชนและเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การในทางการเมื อ งให เ ป น ไปตามเจตนารมณ นั้ น
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้” นอกจากนี้ตามขอเท็จจริงที่ชี้แจง เห็นไดวาพรรคชาติประชาชนยังมีเจตนารมณที่จะ
ดําเนินการทางการเมืองตอไปและพอมีศักยภาพที่จะดําเนินงานตอไปได หากไมถูกยุบพรรคเสียกอน
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยกคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองเสีย
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารองลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอเท็จจริงตามคํารอง สรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง ไวในทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งในวันครบกําหนดดังกลาว ผูถูกรองไดแจงตอผูรอง
ถึงการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค
และสงทะเบียนสมาชิกพรรค ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการและทะเบียนสมาชิกยังอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับองคประชุมและความถูกตองของใบสมัครสมาชิก นอกจากนี้ยังแจงการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒ ลําดับที่ ๓ ลําดับที่ ๔ และลําดับที่ ๕ รวม ๕ สาขา ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร ตามลําดับ ตอมาขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๓ ผูรองไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองดังกลาวแลว
ปรากฏวา การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๔ ของผูถูกรอง มีสมาชิกพรรค
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนเปนไปตามขอบังคับ แตในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๕
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับพรรค
โดยการประชุมในวันดังกลาวมีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน ผูรองจึงไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่จัดตั้งพรรค พรรคชาติประชาชน
มีสาขาพรรคไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง ฯ เปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวได ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณาวินิจฉัย
แจงคําสั่งใหผูรองทราบ และสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจง
ผูถูกรอง ชี้แจง สรุปวา ผูถูกรองดําเนินการตามขอบังคับแลว และในการประชุมใหญสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ของพรรคผูถูกรองไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไข
ขอบังคับพรรคซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป เปนใหสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป ซึ่งไดแจงใหผูรองทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
แตผูรองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ และชะลอการพิจารณาเพื่อตอบรับหรือไมรับ
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับดังกลาว
พิจารณาแลว ประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พรรคชาติประชาชน ผูถูกรองไมดําเนินการ
ตามขอบังคับของพรรคในการจัดใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง อันไมเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง”
มาตรา ๒๖ วรรคสอง บัญญัติวา “ในระหวางที่พรรคการเมืองใดดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๒๙ ใหที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองนั้นประกอบดวยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับพรรคการเมือง” มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ..................(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒” วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว
ใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารอง
ของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอบังคับพรรคชาติประชาชน (ผูถูกรอง) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา “เมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของ
สาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน
สามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลวใหแจงให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป”
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ ไดความจากรายงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธรซึ่งรายงานตอผูรอง ประกอบกับการที่ผูรองไดมอบใหพนักงานสํานักกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ซึ่งไดเดินทางไปตรวจสอบที่จังหวัดยโสธร วา ในการประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ นั้น ปรากฏจาก
การสอบปากคํา นายบุญมี พินทุมา นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข นายบุญรอด ถนอมบุญ
นายทวี นอยใส นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ นางลําใย สายสวาท นายณรงค
คงสมบัติ นายคําพันธ ทวีกัน นางผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร
รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล นายหนู บุญชวย และนางมะลิ ทวีกัน ซึ่งในจํานวน
ผูมีรายชื่อเขารวมประชุม ๑๓ คน ใหถอยคําวาไมไดเขารวมประชุม สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุม
เปนลายมือชื่อของตนจริง แตนายคําพันธ ประธานสาขา นํามาใหลงลายมือชื่อที่บานกอนที่จะมีการประชุม
อีก ๕ คนที่มีรายชื่อเขารวมประชุมก็ใหถอยคําวาไมไดเขารวมประชุม ลายมือชื่อไมใชของตน ทั้งนายคําพันธ
ผูไดรับเลือกเปนประธานสาขา ไดใหถอยคําอีกวามีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน
ตามรายงาน โดยรายชื่ออีก ๓๐ กวาคนไดนํารายชื่อประชาชนในหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย
มาใสไวกอนที่จะมีการประชุมและสงใหผูถูกรอง เมื่อปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว ผูรองจึงไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร โดยในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวมีสมาชิก
ผูเขารวมประชุมนอยกวาหาสิบคน การประชุมจึงไมไดเปนไปตามขอบังคับ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคชาติประชาชน ผูถูกรอง มีสาขา
ไมครบ ๔ ภาค ภาคละหนึ่งสาขา เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มีเหตุใหยุบพรรคไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติดังกลาว ขออางของผูถูกรองที่วา ไดมีการแกไขขอบังคับพรรคโดยแกไขจํานวนสมาชิก
ผูเขารวมประชุมเปนไมนอยกวา ๒๕ คนขึ้นไปนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
หรือรายการตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง (๕) ที่จดแจงไวกับนายทะเบียน ......ใหหัวหนาพรรคการเมือง
แจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตอนายทะเบียน .........” และวรรคสอง บัญญัติวา “การเปลี่ยนแปลง
ตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน ....” ซึ่งจากคําชี้แจง
ของผูถูกรองก็ยอมรับวาผูรองยังมิไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับที่แกไขนั้น การเปลี่ยนแปลง
จึงยังไมสมบูรณ ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามที่กลาวอางก็ไดกระทําภายหลังที่มีการประชุมการจัดตั้งสาขาพรรค
ลําดับที่ ๕ แลว จึงไมอาจฟงวา ผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน สรุปขอเท็จจริงจากคํารองและเอกสารประกอบ ไดดังนี้
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค ซึ่งครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
๒. พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันครบกําหนด
๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ และเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒.๒ สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๒.๓ แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๒) สาขาลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๓) สาขาลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๔) สาขาลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๕) สาขาลําดับที่ ๕ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน
๓. พรรคชาติประชาชนมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรคยังไมพรอมที่จะดําเนินการ
กิจการในทางการเมือง และขอถอนตัวนางอารีย ปรัชญาเมธีกุล กรรมการสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ
ออกจากการเปนกรรมการสาขาพรรค เนื่องจากกําลังปวยหนักพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
๔. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
๔.๑ สาขาลําดับที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยอง รายงานวา
ไดสอบปากคํา นายธาราวรรธนะ ไชยรัชต ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค นางสาวจรี ภูธนะกูล
ผูไดรับเลือกตั้งเปนเลขานุการสาขาพรรค นางสาวพัชนี ภูธนะกูล ผูไดรับเลือกตั้งเปนรองเลขานุการ
สาขาพรรค นางสาวนริศรา จูแยม ผูไดรับเลือกตั้งเปนเหรัญญิกสาขาพรรค ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๗ คน และ
ไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง และสอบปากคํา นางสาวขวัญฤทัย สุภานันท ใหถอยคําวา
ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ แตไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมที่บาน
นายธาราวรรธนะ ไชยรัชต ประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง แตจําวันที่ไมไดและเขาใจวาที่ลงชื่อไปนั้นเพื่อแจงเหตุผล
ที่ไมไดเขารวมประชุม
๔.๒ สาขาลําดับที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนอง รายงานวา
ไดสอบปากคํา นางสมทรง พิมพทอง นายสายัณห ฆังคะสุวรรณโณ นางทองสืบ ฆังคะสุวรรณโณ นายชิด
ทองเปย และนายประดิษฐ พิมพทอง ซึ่งใหถอยคําสอดคลองกันวาเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และ
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒ ไดลงลายมือชื่อดวยตนเองจริงแตมีการประชุม
ณ บานเลขที่ ๕๘/๑ หมูที่ ๔ ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ไมใชบานเลขที่ ๑๕๕
หมูที่ ๑ ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔.๓ สาขาลําดับที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ รายงานวา
ไดสอบปากคํา นายไตรพร บุนนาค ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคใหถอยคําวา เปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๔ มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๘๐ คน ไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเองจริง โดยตนเองไดรับเลือกเปนประธานสาขาพรรค
๔.๔ สาขาลําดับที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร รายงาน
ใหทราบ ดังนี้
(๑) สอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค
นายบุญหลาย ทองอราม ผูไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานสาขาพรรค นายบุญจันทร บุตรดาเพ็ง ผูไดรับ
เลือกตั้งเปนเลขานุการสาขาพรรค และนายบุญมี พินทุมา ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ใหถอยคําสอดคลองกันวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชนลําดับที่ ๕ แตมีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ ไมใช ๕๗ คน ตามรายงาน
การประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน นายคําพันธ ทวีกัน ไดไปเอารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน
(๒) สอบปากคํา นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด
ถนอมบุญ ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคไมใชลายมือของตนเอง
(๓) สอบปากคํา นายทวี นอยใส ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน โดยคิดวา
เปนการประชุมเรื่องหมอดิน
(๔) สอบปากคํา นายเสริม บุตรดาเพ็ง ใหถอยคําวา ไมเคยเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และไดมอบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานใหกับเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด
(๕) สอบปากคํา นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ และนางลําไย
สายสวาท ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เปนของตนจริงโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๖) สอบปากคํา นายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริงโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
๕. นายทะเบียนพรรคการเมืองใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ตามขอ ๔
๖. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทางนายคําพันธ ทวีกัน แลว ปรากฏวา
รายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตที่ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากวา
อยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งแตละคนก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ฯ
ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และก็ไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการ
ถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
๗. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชนอยูในระหวาง
การดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การพิจารณาขอเท็จจริงตองรอบคอบและละเอียดถี่ถวน ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิกพรรคการเมืองไดตามมาตรา
๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎหมายเดียวกัน จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง มอบใหพนักงานสํานักกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ประกอบดวย นายโชคดี ดวงแปน และนายวินิจ วงศอิสรภาพ
พนักงานการเลือกตั้ง ไปตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพื่อพิจารณาตอไป
๘. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ นายโชคดี ดวงแปน และนายวินิจ วงศอิสรภาพ ไดเดินทาง
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งปรากฏรายละเอียด
ดังนี้
๘.๑ สอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน เพิ่มเติม ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน
สวนบุคคลอื่นไดนํารายชื่อตามหมูบานตาง ๆ กอนที่จะมีการประชุมแลวสงใหทางพรรคชาติประชาชน
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๘.๒ สอบปากคํา นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร
รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนจริงแตไดลงไว
กอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
๘.๓ สอบปากคํา นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ และลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคก็ไมใช
ลายมือชื่อของตน
๘.๔ สอบปากคํา นางมะลิ ทวีกัน ใหถอยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
แตลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
๙. ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อ
สาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบ
ภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
ขอเท็จจริงปรากฏวาการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
ปรากฏวา ๑๓ คน ไดแก นายบุญรอด ถนอมบุญ นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ
นางลําใย สายสวาท นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ
นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล นายหนู บุญชวย และนายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อของตนจริง แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุมโดย
นายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน จํานวน ๕ คน ไดแก นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ
ประกอบสุข นายบุญรอด สมบูรณ นายปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา
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ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน
ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน ตนเองไดไปนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน การจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรอง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่จัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหสั่งยุบพรรคชาติประชาชนและดําเนินคดีแกหัวหนา
พรรคชาติประชาชน ฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
๑๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว มีมติ
๑๑.๑ ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนไมมีสาขา
พรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา
๑๑.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อ
ภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ข อ เท็ จ จริ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคชาติ ป ระชาชน เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
คือ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาวพรรคชาติประชาชนยังไมมี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

สาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาเมื่อพรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบ
พรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๑. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดสงสําเนาคํารองใหพรรคชาติประชาชนพรอมปดประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญไว ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๒. วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนวันครบกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันประกาศพรรคชาติประชาชน
ไมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแตประการใด
๓. พรรคชาติประชาชนไดยื่นคําชี้แจงขอกลาวหาพรอมหลักฐานตอศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ อางวาไดแกไขขอบังคับพรรคโดยแกไขจํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุมจาก ๕๐ คน
เปน ๒๕ คนแลว
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
คําวินิจฉัย
พิจารณาแลวปรากฏวาขอเท็จจริงและหลักฐานพยานยืนยันไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖ ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมี
นายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค ปรากฏวาเมื่อครบ ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองไดไมครบ ๔ ภาคภาคละ ๑ สาขา ตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติบังคับไว
กลาวคือสาขาพรรคแตละภาคที่พรรคชาติประชาชนไดยื่นจดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองไว
จํานวน ๕ สาขา ปรากฏขอเท็จจริงจากการตรวจสอบของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา สาขาพรรค
ลําดับที่ ๕ จัดตั้งขึ้นโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับจดแจงการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ ดังกลาว โดยในภาค
ที่สาขาพรรคลําดับที่ ๕ ตั้งอยูนี้ พรรคชาติประชาชนไมไดจัดตั้งและยื่นจดแจงสาขาพรรคเพิ่มไวอีก
ดังนั้น เมื่อครบกําหนด ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนจึงไมมีสาขาพรรค
ในภาคนี้
อนึ่ง การที่พรรคชาติประชาชนชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมยื่นหลักฐานโดยอางวา ไดมีการแกไข
ขอบังคับพรรคขอ ๔๕ โดยแกไขจํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุมเปนจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน แตเปน
การกระทําภายหลังที่ไดมีการประชุมการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ แลว และนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไมไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคดังกลาว คําชี้แจงของพรรคชาติประชาชนที่อางวาการประชุม
ตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนถูกตองตามขอบังคับพรรค จึงฟงไมขึ้น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงฟงไดวา พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนได
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชนดวยเหตุผลดังที่กลาวมา
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ขอเท็จจริงตามคํารองโดยสรุป นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
พรรคชาติประชาชนไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญ
สามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญดังกลาว
๒. สงทะเบียนสมาชิก จํานวน ๕,๖๖๙ คน และอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของใบสมัคร
สมาชิกพรรคชาติประชาชน
๓. แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๒) สาขาลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๓) สาขาลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๔) สาขาลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๕) สาขาลําดับ ที่ ๕ ตั้ งอยูบ านเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือ ฮี อํ าเภอมหาชนะชั ย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรคยังไมพรอมที่จะดําเนินกิจการในทางการเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ปรากฏวา สาขาลําดับที่ ๕
จังหวัดยโสธร มีผูเขารวมประชุม ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุมนายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงขอใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สาขาลําดับที่ ๕
จังหวัดยโสธร ซึ่งพรรคชาติประชาชนแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
จังหวัดยโสธร รายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตที่ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เนื่องจากวาอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงไดมอบหมายใหนายคําพันธ
ทวีกัน ประธานสาขาพรรคไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ของสํานักกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสียงประชามติไปตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ไดความวา การประชุมการจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน สวนบุคคลอื่น
ไดนํารายชื่อตามหมูบานตาง ๆ สงใหทางพรรคชาติประชาชน การประชุมการจัดตั้งสาขาพรรคตองมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
ทําใหพรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงมีเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาและมีมติ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหรับคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมืองไวพิจารณาวินิจฉัย และแจงนายทะเบียนทราบ และสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให พรรคชาติ ประชาชน พรอ มปด ประกาศศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตามขอ กํา หนดของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ฯ
เพื่อใหพรรคชาติประชาชนในฐานะผูถูกรองชี้แจงขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือ หรือนับแตวันประกาศแลวแตกรณี
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พรรคชาติประชาชนโดยนายพรประทาน ไชยรัชต หัวหนาพรรค ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีสาระสําคัญโดยสรุป
ในเรื่องการประชุมใหญวิสามัญของพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งการประชุมใหญ
วิสามัญดังกลาวที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันทในระเบียบวาระที่ ๘ ใหแกไขขอความในขอบังคับพรรค
ชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป
โดยใหแกไขเปนวา “ไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป” สําหรับการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
จังหวัดยโสธร พรรคชาติประชาชนยอมรับวารายชื่อประชาชนที่นายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค
จังหวัดยโสธร สงใหพรรคชาติประชาชนเปนสมาชิกของพรรคชาติประชาชนทั้งหมด แตเหตุที่ไมได
เขารวมประชุม เนื่องจากอยูตางตําบลไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย แตสมาชิกเหลานั้น
ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ทวีกัน ดําเนินการไปเองทั้งสิ้น โดยมีผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
จังหวัดยโสธร ประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม และพรรคชาติประชาชน
มิไดลวงรูถึงการกระทําของนายคําพันธ ทวีกัน
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง และคําชี้แจงแกขอกลาวหาของหัวหนา
พรรคชาติประชาชนมีเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยคือ พรรคชาติประชาชน
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ อันเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดหรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๖๕ บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
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(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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ “เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค เปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรคดังกลาว
ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป”
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ พรรคชาติประชาชนไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรค ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันพรรคชาติประชาชน
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองปรากฏวา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
อันเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันจัดตั้งพรรคชาติประชาชน พรรคชาติประชาชนมีสมาชิก
จํานวน ๕,๖๖๙ คน ซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตอง และมีการจัดตั้งสาขาพรรค รวม ๔ สาขา
คือ สาขาลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง ภาคกลาง สาขาลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง ภาคใต สาขาลําดับที่ ๓
จังหวัดนาน (ตอมาพรรคขอถอน) สาขาลําดับที่ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเหนือ และสาขาลําดับที่ ๕
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จังหวัดยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏวา
การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไมเปนไปตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕ ซึ่งจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตผลการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคชาติประชาชนยอมรับขอเท็จจริงวา มีสมาชิกพรรคเขารวมประชุม
ประมาณ ๑๕ คน เทานั้น เหตุที่สมาชิกพรรคไมไดเขารวมประชุมตามรายงานการประชุม เนื่องจาก
สมาชิกพรรคอยูตางตําบลไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงไดมอบใหนายคําพันธ ทวีกัน
ประธานสาขาพรรคดําเนินการไปเองทั้งสิ้น สําหรับคําชี้แจงของพรรคชาติประชาชน กรณีพรรคไดจัด
ประชุมใหญวิสามัญเพื่อแกไขขอบังคับพรรค ขอ ๔๕ เพื่อลดจํานวนสมาชิกพรรคเขารวมประชุมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรค จาก “ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป” เปน “ไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป”
เปนการแกไขขอบังคับพรรคภายหลังที่มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร และ
อยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมือง และจํานวนสมาชิกพรรคที่เขารวมประชุม ฯ
ยังไมเปนไปตามขอบังคับพรรคที่แกไขใหม คําชี้แจงแกขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองของ
พรรคชาติประชาชนจึงฟงไมขึ้น และพรรคการเมืองตองรับผิดชอบการดําเนินการของสาขาพรรคใหเปนไป
ตามขอบังคับจะปฏิเสธไมยอมรับการกระทําของสาขาพรรคไมได ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร เปนผลใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
พรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มีเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวา
ขอ ๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๒๖ คน โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค และ
นายวิวัฒน อรรถวรวิทย เปนเลขาธิการพรรค ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ขอ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคชาติประชาชนไดแจง
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๒.๑ เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และอยูระหวางการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญครั้งดังกลาว
๒.๒ สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๒.๓ แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๒) สาขาลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
(๓) สาขาลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
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(๔) สาขาลํ า ดั บ ที่ ๔ ตั้ ง อยู บ า นเลขที่ ๑๒๕ หมู ที่ ๕ ตํ า บลห ว ยสะแก
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
(๕) สาขาลําดับที่ ๕ ตั้งอยูบานเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน
ขอ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรคยังไมพรอมที่จะดําเนินการ
ในทางการเมือง
ขอ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งปรากฏ
ขอเท็จจริงวา สาขาลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน
ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่อผูเขารวมประชุม ๓๐ กวาคนนั้น กอนหนาที่จะมีการประชุมนายคําพันธ
ทวีกัน ใชรายชื่อประชาชนจากหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัยสงใหทางพรรคชาติประชาชนวาเปน
ผูเขารวมประชุม
ขอ ๕ นายทะเบียนพรรคการเมือง ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชนตามขอ ๔
ขอ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ปรากฏวา รายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตท่ีไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากวาอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลือง
คาใชจาย ซึ่งแตละคนก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ฯ ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และก็ไดลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
ขอ ๗ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสียงประชามติ ประกอบดวย นายโชคดี ดวงแปน พนักงานการเลือกตั้งและนายวินิจ วงศอิสรภาพ
พนักงานการเลือกตั้ง ไปตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อ
พิจารณาตอไป
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ขอ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ นายโชคดี ดวงแปน และนายวินิจ วงศอิสรภาพ ไดเดินทาง
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร ซึ่งปรากฏรายละเอียด
ดังนี้
๘.๑ สอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน เพิ่มเติม ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน
๘.๒ สอบปากคํา นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร
รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
๘.๓ สอบปากคํา นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
๘.๔ สอบปากคํา นางมะลิ ทวีกัน ใหถอยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
ขอ ๙ ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของ
สาขาพรรคนั้นตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายใน
สามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ปรากฏวา
ผูมีชื่อวาเขารวมประชุมนั้น จํานวน ๑๓ คน ไดแก นายบุญรอด ถนอมบุญ นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด
ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ นางลําใย สายสวาท นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ
นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล นายหนู บุญชวย นายณรงค คงสมบัติ
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ สวนลายมือชื่อ
ในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อจริง แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน
นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน และผูมีชื่อเขารวมประชุมอีก จํานวน ๕ คน ไดแก นางพิมล บุตรดาเพ็ง
นายสัมฤทธิ ประกอบสุข นายบุญรอด สมบูรณ นายปานกลางและนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวา
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ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุม
ก็ไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก
๓๐ กวาคน ตนเองไดนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัยสงใหทางพรรคชาติประชาชน
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
ขอ ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
มีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ เห็นสมควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ขอ ๑๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอเท็จจริงนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๔๖ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
คือ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาวพรรคชาติประชาชนยังไมมี
สาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา เมื่อพรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุใหยุบ
พรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
พิจารณาแลว เห็นวา ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ บัญญัติวา “เมื่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมีหนังสือแจงตอ
ตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกสาขาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป” เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธรแลว ปรากฏขอเท็จจริงวา การจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชนสาขาดังกลาว มีสมาชิกเขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน จึงไมเปนไปตามขอบังคับ
พรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคชาติประชาชนมีสาขาพรรคการเมืองไมครบภาคละหนึ่งสาขา จึงเปนการไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังไดวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคชาติประชาชนมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ในเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบจํานวนภาคตามกฎหมายภายในวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองของผูรองสรุปความได ดังนี้
พรรคชาติประชาชนซึ่งไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งพรรคมีหนาที่
ตองดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของกฎหมายดังกลาว คือ ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
ปรากฏขอเท็จจริงวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค ดังนี้
สาขาพรรคลําดับที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ ๙๙/๒๗ ถนนแสงจันทรนิรมิต ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตําบลบางหิน
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๑๐ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน แตตอมาพรรคชาติประชาชนไดขอถอนเรื่อง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สาขาที่ ๓ นี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ ๑๒๕ หมูที่ ๕ ตําบลหวยสะแก อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ มีคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๑๑ คน
สาขาพรรค ลําดับที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ ๙๐ หมูที่ ๕ ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร มีคณะกรรมการ จํานวน ๘ คน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตรวจสอบการจัดตั้งสาขาของพรรคชาติประชาชนแลวเห็นวา
การจัดตั้งสาขาของพรรคชาติประชาชนสาขาที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธรมีปญหา กลาวคือ มีผูมีรายชื่อเขารวมประชุม
ไมครบจํานวน ๕๐ คน ผูที่ลงลายมือชื่อเขาประชุมใหถอยคําสอดคลองกันวาไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคดังกลาว สวนผูที่มีลายมือชื่อเขารวมประชุม ๕ คน ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมใชลายมือชื่อ
ของตน และนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวามีผูเขารวมประชุม
๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน สวนอีก ๓๐ กวาคน ตนไดนํารายชื่อประชาชนในหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย
สงไปใหพรรคชาติประชาชน การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนสาขาที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดนําเรื่องเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดาน
กิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว า การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชนลํ า ดั บ ที่ ๕ ไม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
ขอบังคับพรรค เห็นสมควรเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕
ดังกลาว
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนลําดับที่ ๕ อันทําให
พรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบสี่ภาคภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ดวยเหตุดังกลาวนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงเห็นวา เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติใหพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจั ง หวั ด ที่ น ายทะเบี ย นประกาศกํ า หนดและมี ส าขาพรรคการเมื อ งอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา
แตพรรคชาติประชาชนซึ่งไดรับการจดแจงการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ มิไดดําเนินการใหเปนไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ คือ ไมมีสาขาพรรค
ครบถวน ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึ ง ขอให ศ าล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง คือ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีมติใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๔๗ พรอมทั้งไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และสงสําเนาคํารองไปยังหัวหนา
พรรคชาติประชาชนพรอมทั้งปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญใหพรรคชาติประชาชนยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับแจง หรือนับแตวันปดประกาศแลวแตกรณี และไดมี
การปดประกาศสําเนาคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
ผูถูกรองไมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ คือในวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
อยางไรก็ตามหัวหนาพรรคชาติประชาชน คือ นายพรประทาน ไชยรัชต ไดมีหนังสือลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการตามขอบังคับพรรคแลว
และในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชน
ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับพรรคซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมไมนอยกวา
หาสิบคนขึ้นไป เปนใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป โดยแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แลว
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิเคราะหจากคํารองของผูรอ งแลว มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา มีเหตุที่จะยุบพรรคชาติประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
เพราะไมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายหรือไม
พิจารณาปญหาดังกลาวแลว มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา”
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
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔๕
“เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาดังกลาว
ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป”
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พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
บัญญัติใหพรรคการเมืองตองจัดตั้งสาขาพรรคใหครบในทุกภาค คือ สี่ภาค โดยอยางนอยตองมีสาขาพรรค
ภาคละหนึ่งสาขา และขอบังคับของพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ ไดกําหนดรายละเอียดในเรื่องนี้ไวเชนกัน
แตเมื่อพิเคราะหพยานหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฏพบวา การแจงการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนไมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอบังคับของพรรคชาติประชาชน
ขอ ๔๕ ดังนี้
การจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ ในจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ นั้นมีรายชื่อสมาชิก
เขารวมประชุมไมถึงหาสิบคน นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ทําใหพรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบ ๔ ภาค เพราะขาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงไมเปนไปตามขอบังคับพรรค ฯ ขอ ๔๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แมทางพรรคชาติประชาชน จะอางวาไดมีการขอแกไขขอบังคับของพรรค ฯ
โดยใหมีผูเขาประชุมเพียง ๒๕ คน แตก็เปนการกระทําภายหลังที่มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ แลว
การประชุมดังกลาวจึงเปนการประชุมที่ไมชอบแลวในขณะที่ประชุม และนายทะเบียนพรรคการเมือง
ก็ไมไดตอบรับการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของพรรคดังกลาว ขออางของพรรคชาติประชาชนวา
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ฯ กระทําถูกตองตามขอบังคับ ฯ จึงฟงไมขึ้น
ดวยเหตุดังกลาว พรรคชาติประชาชนผูถูกรองจึงมีสาขาพรรคเพียง ๓ สาขาใน ๓ ภาค (เนื่องจาก
พรรคชาติประชาชนไดถอนคํารองจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๓ ที่จังหวัดนาน และการจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๕
ของพรรคชาติประชาชนที่จังหวัดยโสธรไมถูกตอง) เมื่อครบหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน (วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖) ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
คือ สาขาจังหวัดระยอง ในภาคกลาง สาขาจังหวัดระนอง ในภาคใต และสาขาจังหวัดเพชรบูรณ ในภาคเหนือ
และจึงเปนกรณีที่ผูถูกรองมิไดดําเนินการใหมีสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา อันเปนการไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงที่ปรากฏไดความวา พรรคชาติประชาชนไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙ และตามขอบังคับพรรคชาติประชาชน ขอ ๔๕ ตามคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองจริง กลาวคือ ไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
อันเปนเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชนไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจสั่งยุบพรรคชาติประชาชนไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯ
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคชาติ ป ระชาชนเป น พรรคการเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ สิ ง หาคม ๒๕๔๖
ซึ่งพรรคชาติประชาชนจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ อันเปนวันครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
พรรคชาติ ป ระชาชนได มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ แจ ง ต อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง ดังนี้
๑) เปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ พรรค ข อ ๔๓ ข อ ๔๔ และข อ ๔๕ และเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริ ห ารพรรคเพิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ พรรค ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่ อ วั น ที่ ๑
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคประชุมของการประชุมใหญ
ครั้งดังกลาว
๒) สงทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๒๙ จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบสมัครสมาชิกพรรคชาติประชาชน
๓) แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา คือ สาขาลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง สาขา
ลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง สาขาลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน สาขาลําดับที่ ๔ จังหวัดเพชรบูรณ และ
สาขาลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ตอมาพรรคชาติประชาชนมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอถอนเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน เนื่องจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ยังไมพรอมที่จะดําเนินการกิจการในทางการเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ซึ่งขอเท็จจริงจากการสอบปากคํา
ของผูมีรายชื่อเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๕ ปรากฏวาสถานที่ประชุม
ไมถูกตองตามรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาลําดับที่ ๒ และผูมีรายชื่อเขารวมประชุมแตไมไดเขารวม
ประชุมในสาขาลําดับที่ ๑ และที่ ๕ โดยสาขาลําดับที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดยโสธร รายงานผลการสอบปากคําผูมีรายชื่อในบัญชีผูเขารวมจัดตั้งสาขาพรรค ในวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) นายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค นายบุญหลาย ทองอราม
ผูไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานสาขาพรรค นายบุญจันทร บุตรดาเพ็ง ผูไดรับเลือกตั้งเปนเลขานุการ
สาขาพรรค และนายบุญมี พินทุมา หนึ่งในผูเขารวมประชุมใหถอยคําสอดคลองกันวาเปนสมาชิก
พรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุม (จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ) โดยมีผูเขารวมประชุม
ประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน
นายคําพันธ ทวีกัน ไดไปเอารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนที่จะ
มีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหพรรคชาติประชาชน
๒) นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด ถนอมบุญ ใหถอยคํา
สอดคลองกันวา ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือ
ของตนเอง
๓) นายทวี นอยใส ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุม
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน โดยคิดวาเปนการประชุมเรื่อง
หมอดิน
๔) นายเสริม บุตรดาเพ็ง ใหถอยคําวา ไมเคยเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวม
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และไดมอบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานใหกับเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

๕) นางเรีย น เพ็ช แสง นายสุด ทวีจิตร นางเขี ยน คัช กรณ และนางลํ าไย สายสวาท
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริง
โดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
๖) นายณรงค คงสมบัติ ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
เปนของตนจริงโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งใช อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ พรรคชาติ ป ระชาชนแจ ง ต อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองวา การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทางนายคําพันธ ทวีกัน
ผูไดรับเลือกเปนประธานสาขาพรรคแลว ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน
แตที่ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลือง
คาใชจาย ซึ่งแตละคนก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ทวีกัน ไปดําเนินการเองทั้งสิ้นและก็ไดลงลายมือชื่อ
ในแบบฟอรมแลวทุกคนซึ่งถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง มอบใหพนักงาน
สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ รวม ๒ คน ไปตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม
กอนที่จะนําเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตอไป จากการไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริง
และสอบปากคํ า ผู มี ร ายชื่ อ ในบั ญ ชี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชน ลํ า ดั บ ที่ ๕
ที่จังหวัดยโสธร ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๑) นายคําพันธ ทวีกัน ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน สวนบุคคลอื่นไดนํารายชื่อ
ตามหมูบานตาง ๆ กอนที่จะมีการประชุมแลวสงใหพรรคชาติประชาชน
๒) นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ
นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเปน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

สมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชนลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนจริงแตไดลงไว
กอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
๓) นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวาไมเคย
สมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ และลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคก็ไมใชลายมือชื่อ
ของตน
๔) นางมะลิ ทวี กั น ให ถ อ ยคํ า ว า ไม เ คยสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคชาติ ป ระชาชน
แตไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ แตลายมือชื่อ
ในบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค ข อ บั ง คั บ พรรคชาติ ป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๔๕
กํ าหนดว า เมื่ อคณะกรรมการบริ หารพรรคได อนุ มั ติ ให ท องที่ ใดหรื อเขตเลื อกตั้ งใดตั้ งสาขาพรรคได
ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแลว ใหแจงใหสํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุม
สาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แตเมื่อขอเท็จจริงในการ
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดยโสธร และพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ปรากฏวา
นายบุญรอด ถนอมบุญ นางเรียน เพ็ชแสง นายสุด ทวีจิตร นางเขียน คัชกรณ นางลําใย สายสวาท
นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ
นายอรุณ ศรีแกวกูล นายหนู บุญชวย และนายณรงค คงสมบัติ รวม ๑๓ คนใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อของตนจริงแตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุม
โดยนายคําพันธ ทวีกัน นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน รวมทั้งนางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข
นายบุญรอด ถนอมบุญ นายสมบูรณ ปานกลาง และนายสมยงค แสงรุง รวม ๕ คน ใหถอยคํา
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สอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อ วันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือ ชื่อของตน ประกอบกับ
นายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ
๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน ตนเองไดไปนํารายชื่อ
ประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อ ดังกลาว
ไปใหทางพรรคชาติประชาชน กรณีการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่
๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรค เห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่จัดตั้งพรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙
เห็ น ควรเสนอนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ขอให สั่ ง ยุ บ พรรค
ชาติประชาชน และดําเนินคดีแกหัวหนาพรรคชาติประชาชนฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลว
๑) ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมือง
ภาคละหนึ่งสาขา
๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา ขอเท็จจริงนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน เมื่อวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจง
การจัดตั้ง คือ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ซึ่งภายในกําหนดเวลาดังกลาวพรรคชาติประชาชน
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ยังไมมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา เมื่อพรรคชาติประชาชนไมดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุ
ใหยุบพรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ขอใหศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้ง
ส ง สํ า เนาคํ า ร อ งและมี ป ระกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให พ รรคชาติ ป ระชาชนชี้ แ จงแก ข อ กล า วหา
ซึ่งพรรคชาติประชาชน โดยนายพรประทาน ไชยรัชต หัวหนาพรรคมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา พรรคชาติประชาชนไดดําเนินการ
ประชุมสาขาพรรคตามขอบังคับพรรคแลว นอกจากนี้ในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับพรรค
ขอ ๔๕ ซึ่งเดิมกําหนดใหมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป โดยแกไขเปนใหมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไป ซึ่งไดแจงใหนายทะเบียนทราบเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ และพรรคชาติประชาชนมีวัตถุประสงคและเจตนารมณที่จะเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรค
ใหถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย สําหรับการประชุมครั้งแรกของสาขาพรรคที่กําลังจะกอตัวขึ้น
ยอมไมมีความถนัดและไมเขาใจในตัวบทกฎหมายตามที่พรรคชาติประชาชนไดแนะนํา พรอมทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการไวโดยละเอียด และใหปฏิบัติตาม
โดยเครงครัดอีกดวย สวนการกระทําของ นายคําพันธ ทวีกัน ผูทําหนาที่ประธานสาขาพรรคชาติประชาชน
จนเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือสอบถามจึงไดทราบเรื่องราว
นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดยื่นคํารองเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ชี้แจงสรุปไดวา
กรณี ก ารจั ด ตั้ ง สาขาพรรคชาติ ป ระชาชน ลํ า ดั บ ที่ ๕ นั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ไดม อบหมายใหสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจํ าจังหวั ดยโสธร ตรวจสอบข อ เท็จจริ ง
และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดไปสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จากผูที่มีรายชื่อ
ในบัญชีผูเ ขารวมประชุม ปรากฏวา ไดสอบปากคํา ผูดําเนินการจัดประชุมและไดรับเลื อกตั้งเป น
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ประธานสาขาพรรค คือ นายคําพันธ ทวีกัน ใหถอยคําวามีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน
ไมใช ๕๗ คน ตามที่แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง สวนอีกประมาณ ๓๐ กวาคน ตนไดให
ลงลายมือชื่อไวกอนหนาที่จะมีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค โดยนายคําพันธ ทวีกัน เปนผูนํามาให
ลงลายมือชื่อที่บาน ซึ่งหัวหนาพรรคชาติประชาชนก็ไดยอมรับในกรณีดังกลาว แตก็ไดแจงวาการดําเนินการ
ดังกลาวไดดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
พิจารณาขอเท็จจริงตามคํารอง คํารองเพิ่มเติมและคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคชาติประชาชน
รวมทั้งเอกสารประกอบตาง ๆ แลว มีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรค
ชาติประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บั ญ ญั ติ ว า “ภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
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
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
นายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงปรากฏจากหลักฐานบันทึกการใหปากคําของผูมีรายชื่อในบัญชี
ผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ จํานวน
๑๓ คน ที่ไดใหถอยคําวาไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ แมลายมือชื่อ
ในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อของตนแตไดลงไวใหแกนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกเปน
ประธานสาขาพรรคกอนที่จะมีการประชุม และอีก ๕ คน ใหถอยคําวาไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ และลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมก็ไมใชลายมือชื่อของตนดวย
ซึ่งการใหปากคําดังกลาวสอดคลองกับการใหปากคําของนายคําพันธ ทวีกัน ที่วามีผูเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรค ประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
และตนเปนผูนํารายชื่อบุคคลประมาณ ๓๐ คน สงใหพรรคชาติประชาชนกอนที่จะมีการประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จึงฟงไดวาพรรคชาติประชาชนไดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมไมถึงตามจํานวน
ที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ ที่กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทน
ของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก สาขาเพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคแล ว ให แ จ ง ให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป แมตอมาพรรคชาติประชาชนจะไดจัดประชุมใหญสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๕ โดยขอ
แกไขใหการประชุมสาขาพรรคมีสมาชิกเขารวมประชุมยี่สิบหาคนขึ้นไป แตการประชุมใหญสามัญ
เพื่อเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคดังกลาวไดเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕
โดยมีผูเขารวมประชุมไมครบกลาวคือจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
พรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ จึงเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ได ต ามคํ า ร อ งของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๔๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๔๖
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีนายพรประทาน ไชยรัชต เปนหัวหนาพรรค ครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามนัย
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ครบกําหนดเวลาตามกฎหมายดังกลาว พรรคชาติประชาชนไดมีหนังสือ ลงวันที่
๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค ขอ ๔๓
ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญสามัญพรรค
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ สงทะเบียนสมาชิก จํานวน ๕,๖๖๙ ราย และ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๕ สาขา เกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญและใบสมัครสมาชิก
พรรคชาติประชาชนอยูระหวางตรวจสอบความถูกตอง
ตอมาพรรคชาติประชาชนมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ขอถอนเรื่องการจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชนสาขาลําดับที่ ๓ จังหวัดนาน และขอถอนตัว นางอารีย ปรัชญาเมธีกุล
กรรมการสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ ออกจากการเปนกรรมการสาขาพรรค
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน สาขาลําดับที่ ๑
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยอง รายงานวา ไดสอบปากคํา ประธานสาขาพรรค
เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรคทุกคนใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๗ คน
และไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวยตนเอง สําหรับนางสาวขวัญฤทัย สุภานันท ใหถอยคําวา
ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๑ แตไดลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ที่บานนายธาราวรรธนะ ไชยรัชต ประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง แตจําวันที่ไมไดและเขาใจวาที่ลงชื่อไปนั้น
เพื่อแจงเหตุผลที่ไมไดเขารวมประชุม
สาขาลําดับที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนองไดสอบปากคํา
ผูมีชื่อเขารวมประชุมจัดตั้ งสาขาพรรคชาติประชาชน จํานวน ๕ คน ใหถอยคํา สอดคลองกันว า
เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒
ไดลงลายมือชื่อดวยตนเองจริงแตมีการประชุม ณ บานเลขที่ ๕๘/๑ หมูที่ ๔ ตําบลบางพระเหนือ
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ไมใชบานเลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๑ ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัด
ระนอง ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๒
สาขาลําดับที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ ไดสอบปากคํา
ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรคใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๔ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๘๐ คน ไดลงลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุมดวยตนเอง
สําหรับสาขาลําดับที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําจังหวัดยโสธร
ไดสอบปากคํา ประธานสาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค และผูเขารวม
ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จํานวน ๑ คน คือ นายบุญมี พินทุมา ใหถอยคํา
สอดคลองกันวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชนและไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลํ า ดั บ ที่ ๕ แต มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประมาณ ๑๕ คน ไม ใ ช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุ ม
สวนรายชื่ออีก ๓๐ กวาคน นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) ไดไปเอารายชื่อประชาชน
ตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะมีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทาง
พรรคชาติประชาชน นางพิมล บุตรดาเพ็ง นายสัมฤทธิ ประกอบสุข และนายบุญรอด ถนอมบุญ
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน และไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคชาติประชาชน ลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใช
ลายมือของตนเอง นายทวี นอยใส ใหถอยคําวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวม
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประมาณ ๒๐ คน โดยคิ ด ว า เป น
การประชุมเรื่องหมอดิน นายเสริม บุตรดาเพ็ง ใหถอยคําวา ไมเคยเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๖
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

แตไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน และ
ไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานใหกับเจาหนาที่ของพรรค จํานวน ๑ ชุด
นางเรี ย น เพ็ ช แสง นายสุ ด ทวี จิ ต ร นางเขี ย น คั ช กรณ และนางลํ า ใย สายสวาท ให ถ อ ยคํ า
สอดคล อ งกั น ว า ไม เ ป น สมาชิ ก พรรคชาติ ป ระชาชนและไม ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค
ชาติประชาชน สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริง
โดยที่นายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน นายณรงค คงสมบัติ
ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเปนของตนจริงโดยที่นายคําพันธ
ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
นายทะเบียนพรรคการเมืองใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ใหหัวหนาพรรคชาติ ประชาชนชี้แ จงขอ เท็จจริ งเกี่ยวกับการจัดตั้ งสาขา
พรรคชาติประชาชน
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ พรรคชาติประชาชนแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
การจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร ไดสอบถามไปทางนายคําพันธ ทวีกัน (ประธาน
สาขาพรรค) แลว ปรากฏวารายชื่อทั้งหมดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตที่ไมไดเขารวมประชุม
จัดตั้งสาขาพรรคเนื่องจากวาอยูตางอําเภอไมสะดวกในการเดินทางและสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งแตละคน
ก็ไดมอบหมายใหนายคําพันธ ทวีกัน ไปดําเนินการเองทั้งสิ้น และก็ไดลงลายมือชื่อในแบบฟอรมแลว
ทุกคนซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนการดําเนินการถูกตองตามขอบังคับพรรคแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติประชาชนอยูในระหวาง
การดําเนินการตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การพิจารณาขอเท็จจริงตาง ๆ ตองมีความรอบคอบ ซึ่งจะมีเหตุใหยุบเลิกพรรคการเมืองไดตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมือง มอบใหพนักงานสํานักกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสียงประชามติ ไปตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวเพิ่มเติมกอนที่จะนําเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองเพื่อพิจารณาตอไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พนักงานการเลือกตั้งที่ไดรับมอบใหไปสอบขอเท็จจริงไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริง
การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ที่จังหวัดยโสธร โดยสอบปากคํานายคําพันธ ทวีกัน
ประธานสาขาพรรคเพิ่มเติม นายคําพันธ ทวีกัน ใหถอยคําวา เปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไดเขารวม
ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน สวนบุคคลอื่น
ได นํ า รายชื่ อ ตามหมู บ า นต า ง ๆ ก อ นที่ จ ะมี ก ารประชุ ม แล ว ส ง ให ท างพรรคชาติ ป ระชาชน
สวน นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ
นายอรุ ณ ศรี แ ก ว กู ล และนายหนู บุ ญ ช ว ย ให ถ อ ยคํ า สอดคล อ งกั น ว า ไม ไ ด เ ป น สมาชิ ก พรรค
ชาติประชาชน ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๔๗ ลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือของตนจริง แตไดลงไวกอนที่จะมีการประชุม
โดยนายคําพันธ ทวีกัน ประธานสาขาพรรค เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน นายสมบูรณ ปานกลาง
และนายสมยงค แสงรุง ใหถอยคําสอดคลองกันวาไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน ไมได
เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ และ
ลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคก็ไมใชลายมือชื่อของตน นางมะลิ ทวีกัน
ใหถอ ยคําวา ไมเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน แตไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ แตลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขารวม
ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคไมใชลายมือชื่อของตน
ขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕ กําหนดวา เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
ไดอนุมัติใหทองที่ใดหรือเขตเลือกตั้งใดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแจงใหสํานักงานใหญ
พรรคทราบภายในสามสิบวัน เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป และการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
ไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป ขอเท็จจริง การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ จากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และพนักงานสํานักกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ปรากฏวา ผูมีรายชื่อเขารวมประชุม จํานวน ๑๓ คน
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่
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๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมเปนลายมือชื่อของตนจริง แตไดลงไว
กอนที่จะมีการประชุมโดยนายคําพันธ ทวีกัน (ประธานสาขาพรรค) นํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน
ผูมีรายชื่อเขารวมประชุม จํานวน ๕ คน ใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเขารวมประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ สวนลายมือชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุม
ก็ไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับนายคําพันธ ทวีกัน ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานสาขาพรรค
ใหถอยคําวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕ คน ไมใช ๕๗ คน ตามรายงานการประชุม สวนรายชื่ออีก
๓๐ กวาคน ตนเองไดไปนํารายชื่อประชาชนตามหมูบานตาง ๆ ในอําเภอมหาชนะชัย กอนหนาที่จะ
มีการประชุมและสงรายชื่อดังกลาวไปใหทางพรรคชาติประชาชน การจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับพรรคชาติประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๕
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดนําเรื่องการดําเนินกิจการของพรรคชาติประชาชน
เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ครั้งที่
๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมมีความเห็นวา การจัดตั้งสาขาพรรค
ชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับพรรคเห็นควรเสนอนายทะเบียน
พรรคการเมืองไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน ลําดับที่ ๕ ซึ่งทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่จัดตั้งพรรคชาติประชาชนมีสาขาไมครบภาคละหนึ่งสาขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙
จึงเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการตอไป
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลว มีมติไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคชาติประชาชน
ลําดับที่ ๕ ทําใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติประชาชนไมมีสาขาพรรคการเมืองภาคละหนึ่งสาขา
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กํ า หนดให ภ ายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชน
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง คื อ ภายในวั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ ซึ่ ง ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว
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พรรคชาติประชาชนยังไมมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา เมื่อพรรคชาติประชาชน
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ มีเหตุใหยุบพรรคชาติประชาชน ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย แจงคําสั่งใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ และสงสําเนาคํารองพรอมปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญใหพรรคชาติประชาชน
ในฐานะผูถูกรอง ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับหรือถือวาไดรับหนังสือแจง
หรือนับแตวันประกาศ แลวแตกรณี
พิ จ ารณาแล ว ได ค วามว า เกี่ ย วกั บ สาขาพรรคลํ า ดั บ ที่ ๑ ลํ า ดั บ ที่ ๒ และลํ า ดั บ ที่ ๔
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดระนองและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณตามลําดับไดสอบปากคํา
ประธานสาขาพรรค เลขานุการพรรค รองเลขานุการพรรค สมาชิกผูเขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
ไดใหการทํานองเดียวกันวา ไดมีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค มีสมาชิกพรรคเขารวมประชุมครบจํานวน
ตามข อ บั ง คั บ พรรคชาติ ป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๔๕ ที่ กํ า หนดว า การประชุ ม สาขาพรรค
ชาติประชาชนตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไป นายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคสาขาลําดับที่ ๑ จังหวัดระยอง สาขาลําดับที่ ๒ จังหวัดระนอง
และสาขาลํ า ดั บ ที่ ๔ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ สํ า หรั บ สาขาลํ า ดั บ ที่ ๕ จั ง หวั ด ยโสธร นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองไดดํา เนินการตรวจสอบ ๓ ครั้ ง โดยครั้ งแรกไดมอบใหสํ านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธรตรวจสอบขอเท็จจริง ครั้งที่สองไดมอบหมายใหพนักงานสํานักกิจการ
พรรคการเมื อ งและการออกเสี ย งประชามติ ต รวจสอบข อ เท็ จ จริ ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ครั้ ง สุ ด ท า ยเมื่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญสอบถามไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง จากการสอบปากคํา นายคําพันธ ทวีกัน
ประธานสาขาพรรค นายบุญมี พินทุมา นายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท นายเสาร พูดเพราะ
นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู บุญชวย ไดความ
ทํานองเดียวกันวา มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑๕-๒๐ คน ไมใชมีจํานวน ๕๗ คน ตามที่แจง
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ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง สวนอีกประมาณ ๓๐ กวาคน ไดใหลงลายมือชื่อไวกอนหนาที่จะมี
การประชุมจัดตั้งสาขาพรรค สําหรับผูที่มีรายชื่อในบัญชีผูเขารวมประชุมนั้นไมไดเขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรค สวนลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีผูเขารวมประชุมไดลงไวกอนหนาที่จะมีการประชุมโดย
นายคําพันธ ทวีกัน เปนผูนํามาใหลงลายมือชื่อที่บาน โดยเฉพาะนายผง พวงมาลัย นายลิขิต สืบสุโท
นายเสาร พูดเพราะ นางบุญจันทร รัตนวงศ นายนิคม แกวมาศ นายอรุณ ศรีแกวกูล และนายหนู
บุญชวย ไมไดเปนสมาชิกพรรคชาติประชาชน นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมรับรองการจัดตั้งสาขา
พรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร การประชุมสาขาพรรคลําดับที่ ๕ ไมเปนไปตามขอบังคับพรรค
ชาติ ป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๔๕ ที่ กํ า หนดว า “เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได อ นุ มั ติ
ให ท อ งที่ ใ ดหรื อ เขตเลื อ กตั้ ง ใดตั้ ง สาขาพรรคได ให มี ห นั ง สื อ แจ ง ต อ ตั ว แทนของสาขาพรรคนั้ น
ตามขอ ๔๔ (๒) เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในสามสิบวัน
และเมื่ อ สาขาพรรคได ป ระชุ ม สมาชิ ก สาขาเพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคแล ว ให แ จ ง ให
สํานักงานใหญพรรคทราบภายในสามสิบวันเพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปและการประชุมสาขาพรรคดังกลาวตองมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอ ยกวาหาสิบคนขึ้นไป” ขอ นี้หัวหนาพรรคชาติประชาชนก็ไดยอมรั บ
ถือวา นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือ งรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติประชาชนครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวัน พรรคชาติประชาชนไมไดจัดใหมีสาขาพรรคครบทั้งสี่ภาค ตามมาตรา ๒๙
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณี มี เ หตุ ใ ห ยุ บ
พรรคชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญชอบที่จะสั่งใหยุบพรรค
ชาติประชาชนไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ที่พรรคชาติประชาชนอางวา กรรมการบริหารพรรคไดมีมติเปลี่ยนแปลงขอบังคับและเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมสามัญพรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ โดยเฉพาะขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคตามขอ ๔๕ ลดจํานวนผูเขาประชุม
จากจํานวนไมนอยกวาหาสิบคนขึ้นไปเปนจํานวนไมนอยกวายี่สิบหาคนขึ้นไปเพื่อทําใหเห็นวา การประชุม
จัด ตั้ ง สาขาพรรคลํา ดั บ ที่ ๕ จั งหวั ด ยโสธร ได มี การประชุ ม โดยชอบ ขอ นี้ พิ จารณาจากรายงาน
การประชุ มการจั ดตั้ งสาขาพรรคลํ าดั บที่ ๕ จั งหวั ดยโสธร และรายงานการประชุ มของกรรมการ
บริหารพรรคที่มีมติใหเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคแลว เห็นวา การประชุมสามัญของพรรคชาติประชาชน
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ที่มีมติใหแกไขขอบังคับพรรคไดมีขึ้นภายหลังการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๕ จังหวัดยโสธร
และไมปรากฏวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคแตอยางใด
ขอบังคับที่อางวา ไดมีการแกไขจํานวนสมาชิกพรรคเขาประชุมจัดตั้งสาขาพรรค จึงไมอาจนํามาใช
แกกรณีนี้ได
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติประชาชน
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

