เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได รั บ จดแจ ง การจัด ตั้ ง พรรคประชาธรรมเปน พรรคการเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ซึ่งพรรคประชาธรรมจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป อยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนวันครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ นับตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๔๗ จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ แตพรรคประชาธรรม
ไมดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้ง
สงสําเนาคํารองใหพรรคประชาธรรมเพื่อยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
พรรคประชาธรรมไดยื่นคําชี้แจงแกขอ กลาวหา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยยอมรับ
และพรอมที่จะดําเนิน การยุบพรรคประชาธรรมใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พิจ ารณาข อเท็จ จริง ตามคํา รอ ง เอกสารประกอบคํ าร องและคํา ชี้ แ จงแก ขอ กล า วหาแล ว
มีประเด็น ที่ ศ าลรั ฐธรรมนูญ ตองพิจ ารณาวิ นิจ ฉัย วา กรณีมี เหตุที่ จะสั่ งยุ บพรรคประชาธรรมตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมี ที่อยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญชี รายชื่อ ภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบี ยนประกาศกํา หนดและมีส าขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยา งน อยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได รับจดแจ งการจั ดตั้ ง
พรรคประชาธรรม เมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และไดแ จงใหพรรคประชาธรรมดําเนิน การ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แลว
ขอเท็จจริงปรากฏวาภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวั น ที่น ายทะเบีย นรับ จดแจง การจัด ตั้ง พรรคประชาธรรม พรรคประชาธรรมไม ดําเนิน การ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ประกอบกับพรรคประชาธรรมมีหนังสือชี้แจงยอมรับและพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรม
กรณีมีเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรค
ประชาธรรม
นายกระมล ทองธรรมชาติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองสงคํารองลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือ ง ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคประชาธรรม แจงใหพ รรคประชาธรรมดํา เนิน การตามที่กําหนดไวใ นมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมจนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดํ าเนิน การใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แห งพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมสี มาชิก
ตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไปซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อ
ภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแ จงใหพรรคประชาธรรมดําเนิน การแลว เมื่อพรรคประชาธรรม
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในวัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

๔. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติใหรับคํารองไว
ดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยคะแนนเสียงเอกฉันท พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และ
สงสําเนาคํารองใหผูถูกรองทราบ เพื่อ ใหยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่รับ
หรือถือวาไดรับหนังสือ
๕. ตอมาศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ มีคําสั่งให
ปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ประชาธรรมไวที่ทําการศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อ ใหพรรคประชาธรรมยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหาภายใน
สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ และสงสําเนาหนังสือใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมสําเนาคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองไปยังพรรคประชาธรรมอีกครั้งหนึ่ง ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๕ วรรคสอง
๖. ตอมา ผูถูกรอง พันตรี จิตติพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรมไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคประชาธรรม
ประเด็นในการพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลว พรรคประชาธรรมไมโตแ ยงขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่วา
พรรคประชาธรรมไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง นอกจากนี้ พรรคประชาธรรมยังได
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาธรรม
จึงเห็นวา ผูถูกรองไมโตแยงขอกลาวหาของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีมีเหตุที่จะสั่ง
ยุบพรรคประชาธรรมไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) จึ งวินิจ ฉัยใหสั่งยุ บพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ตามคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ วานายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจงใหพรรคประชาธรรม
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดให
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง พรรคการเมือง
ตอ งดํ าเนิ น การใหมี สมาชิก ตั้ง แตห าพั น คนขึ้น ไปซึ่ งอยา งนอ ยต อ งประกอบดว ยสมาชิ ก ซึ่ง มีที่ อ ยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมือง
อย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา เมื่ อ พรรคประชาธรรมไม ดํ า เนิน การใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จึงเปน เหตุใ หยุบพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรมชี้แจงวาพรรคประชาธรรมไมสามารถ
ดําเนินการใหมีสมาชิกครบจํานวนหาพันคนขึ้นไปได และไมสามารถที่จะดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ในแตละภาคและจังหวัดไดตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และขอนอมรับหลักการปฏิบัติและพรอมที่จะ
ดําเนินการยุบพรรคประชาธรรม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอไป
มีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวามีเหตุยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ประกอบดวยมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมี ที่อยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญชี รายชื่อ ภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบี ยนประกาศกํา หนดและมีส าขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
“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
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
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พิเคราะหแ ลวขอเท็จจริงรับฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับ
คําชี้แจงรับขอเท็จจริงของพันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม วานายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมเมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ภายหลังที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมแลว ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับ แตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค พรรคประชาธรรมไมดําเนิน การ
ให มี ส มาชิ ก ตั้ งแต ห าพั น คนขึ้น ไป ซึ่ ง อยา งน อ ยต อ งประกอบด ว ยสมาชิ ก ซึ่ง มี ที่ อยู ใ นแตล ะภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และไมมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่ง สาขาตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามาจึงสั่งยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอเท็จจริงสรุปไดวา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม และในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จะครบกํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคประชาธรรมภายในระยะเวลาดังกลาว พรรคประชาธรรมตองดํา เนิน การใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจั งหวั ดที่ น ายทะเบี ย นประกาศกํา หนดและมี ส าขาพรรคการเมื องอย า งน อยภาคละหนึ่ง สาขา
ตามมาตรา ๒๙ แห งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
แตพรรคประชาธรรมไมดําเนินการตามบทกฎหมายดังกลาว จึงขอใหมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรคประชาธรรมยื่นคําชี้แ จงวาพรรคประชาธรรมไมสามารถดําเนิน การใหมีสมาชิกครบ
หาพันคนและไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคในแตละภาคและจังหวัดตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และพรอมที่จะยุบพรรคประชาธรรมตามคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ภายในวัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปน
วันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค พรรคประชาธรรม
ตองดําเนิ น การใหมี สมาชิกตั้ งแตหาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยา งนอยตองประกอบดวยสมาชิ กซึ่งมีที่อ ยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยา งน อยภาคละหนึ่ง สาขา แตถึ งกํ าหนดหนึ่ งร อ ยแปดสิ บวั น นับ แต วัน ที่น ายทะเบี ยนรับ จดแจ ง
การจั ดตั้ งพรรค พรรคประชาธรรมไม สามารถดํ าเนิน การใหมี สมาชิ กตั้ งแตห าพั น คนขึ้ น ไปและ
ไมส ามารถจั ดตั้ งสาขาพรรคในแต ละภาคและจัง หวั ดตามที่น ายทะเบีย นประกาศกํ าหนด เห็ น ว า

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ภายในหนึ่งร อ ยแปดสิบวั น นับแตวัน ที่ น ายทะเบีย นรับจดแจงการจัด ตั้งพรรค พรรคประชาธรรม
ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเปนเหตุใหยุบ พรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธรรม แจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบี ย นพรรคการเมื องได ยื่ น คํ า ร อง ลงวั น ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอให
ศาลรัฐ ธรรมนูญ มีคํ าสั่ งยุบ พรรคประชาธรรม ตามพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา ๒๙ บัญญัติใหพรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกํ าหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอ ยภาคละหนึ่งสาขา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว แตปรากฏวา เมือ่ ครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม คือ
ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๒๙ ดังกลาว เปนเหตุใหตองยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ตามคํารองดังกลาว เปนกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงวินิจฉัยใหรับเรื่องนี้ไวดําเนิน การและรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และ
ใหสงสําเนาคํารองดังกลาวใหพรรคประชาธรรมทราบเพื่อใหยื่นคําชี้แจง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรมชี้แจงวา ทางพรรคไมสามารถ
ดําเนินการใหมีสมาชิกครบจํานวนหาพันคนขึ้นไปได และไมสามารถที่จะดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรค
ในแตละภาคและจังหวัดไดตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนดไว
พิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงของคูกรณีแลว เห็นวา มีประเด็นที่ตอง
พิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุท่จี ะสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนิ น การใหมี สมาชิกตั้ งแตหาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยา งนอยตองประกอบดวยสมาชิ กซึ่งมีที่อ ยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือ
ยุบดวยเหตุใ ดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ .... (๕) ไมดําเนิน การใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสองบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน
วาพรรคการเมือ งใดมีเหตุตามที่ระบุไวใ น (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่น คํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น”
พิจารณาแลวเห็น วา การที่กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติใ ห
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ก็เนื่องจาก พรรคการเมืองยอมตองประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนสมาชิกพรรค ซึ่งมีเจตนารมณทางการเมือง
สอดคลองกับอุดมการณ หรือหลักการของพรรค มีความศรัทธาเชื่อถือตอพรรค และพรอมที่จะใหการ
สนับสนุนในเรื่องตาง ๆ เชน บริจาคเงินหรือสิ่งของตาง ๆ ชื่นชมยินดีกับพรรคเวลาสนทนาปราศรัย
กับคนอื่น ๆ ชวยหาเสียงใหพรรค และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูสมัครของพรรค รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของพรรคและจํานวนสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ก็เปนจํานวนที่ฝายนิติบัญญัติ
เห็น วาเหมาะสมที่จะทําใหพรรคการเมืองดําเนิน กิจการตอไปได สวนที่กฎหมายบัญญัติใ หมีสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาก็เนื่องจากพรรคการเมืองตองมีการจัดองคกรของพรรค
ซึ่งสัม พันธใกลชิดกับ “คน” โดยมีสํานักงานสาขาพรรคเปนตัวเปน ตน ทั้งที่เปนสาขาตามกลุมคน
เชน กลุมยุวชน กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ กับสาขาตามพื้นที่ เชน สาขาระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
เปนตน และสํานักงานสาขาตองมีคณะกรรมการบริหารซึ่งถือวาเปน “ฝายการเมือง” ของพรรคและ
มีเจาหนาที่ประจํา รวมทั้งวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่จําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การที่พรรคประชาธรรมไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏวา
พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และ
ไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคครบสี่สาขาในสี่ภาค จึงถือวา พรรคประชาธรรมมิไดดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
หัวหนาพรรคประชาธรรมไดยื่นคําชี้แจงยอมรับวา ทางพรรคไมสามารถดําเนินการใหมีสมาชิกครบ
หาพัน คนขึ้น ไปได และไมส ามารถจัดตั้ งสาขาพรรคในแตละภาคและจัง หวัดตามที่น ายทะเบีย น
ประกาศกํ าหนดไว กรณีจึง มีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาธรรมได ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองไดความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งพรรคประชาธรรม
จะตองดํ าเนิน การใหมี สมาชิก ตั้งแตห าพัน คนขึ้น ไป อยางนอยตอ งประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีที่อ ยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ นับตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ แตพรรคประชาธรรมไมดาํ เนินการใด ๆ
ใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปพรอมทั้ง
สงสําเนาคํารองใหพรรคประชาธรรมเพื่อยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
พรรคประชาธรรมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยยอมรับ
และพรอมที่จะดําเนิน การยุบพรรคประชาธรรมใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พิจารณาแลวเห็นวา เอกสารประกอบคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหามีปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยา งน อยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได รับจดแจ งการจั ดตั้ ง
พรรคประชาธรรม เมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และไดแ จงใหพรรคประชาธรรมดําเนิน การ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แลว
ขอเท็จจริงปรากฏวาภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ อันเปนวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวัน ที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม พรรคประชาธรรมไมดําเนินการให
เปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ประกอบกับพรรคประชาธรรมมีหนังสือชี้แจงยอมรับ และพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรม
กรณีมีเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผลขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคประชาธรรม
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ขอเท็จจริงโดยสรุป
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๘
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวัน ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคประชาธรรม แจงใหพ รรคประชาธรรมดํา เนิน การตามที่กําหนดไวใ นมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมจนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม ไดมีหนังสือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคประชาธรรม ปรากฏตามคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
กระบวนการพิจารณาที่ผานมา
๑. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติใหรับคํารองไว
ดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยคะแนนเสียงเอกฉันท พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และ
สงสําเนาคํารองใหผูถูกรองทราบ เพื่อใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับหรือ
ถือวาไดรับหนังสือ
๒. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ มีมติเปนเอกฉันท
ใหปดประกาศศาลรัฐ ธรรมนูญ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคประชาธรรม ไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญเปนเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ และสงสําเนาหนังสือ
ใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ไปยังพรรคประชาธรรม
อีกครั้งหนึ่ง ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๕ วรรคสอง
๓. ตอมา ผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และ
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับหนังสือในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
ประเด็นการวินิจฉัย
การดําเนินการของพรรคประชาธรรม เปนเหตุใหยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงใหพรรคประชาธรรม
ดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ประกอบกับทาง
พรรคประชาธรรมมีหนังสือยอมรับและขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม จึงเปนเหตุให
ยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหยุบพรรคประชาธรรม
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ วา ไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคประชาธรรมเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่น ายทะเบียนรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ตามที่กฎหมายกําหนดคือวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ แลว พรรคประชาธรรมมีสมาชิกไมครบจํานวน
หาพันคนรวมทั้งไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดไว มีเหตุที่จะยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียน
พรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
พัน ตรี จิ ตตพงษ พิสิษฐ บรรณกร หัว หนา พรรคประชาธรรม ยื่น คํ าชี้แ จงลงวัน ที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ วา ขอนอมรับหลักการปฏิบัติและพรอมที่จะยุบพรรคประชาธรรมใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคประชาธรรมได
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม 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
พิเคราะหแลว มีประเด็นตองพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องนี้หรือไม เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๑ ลงวัน ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑
วาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีข อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมี คําสั่งยุ บ
พรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคสองได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้
สวนประเด็นเรื่องกรณีมีเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไมนั้น เห็นวา เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันที่ครบหนึ่งรอยแปดสิบวันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ พรรคประชาธรรมไมไ ด
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสมาชิกพรรคและสาขาพรรค ประกอบกับพรรคประชาธรรมรับตอศาลและ
ไมไดโตแยงคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงฟงไดวาพรรคประชาธรรมไมดําเนิน การใหมี
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมสามารถตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
รวม ๔ ภาค ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคประชาธรรมที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๑ และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงมีเหตุตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เกิดขึ้นกับพรรคประชาธรรมตามคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุดังวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธรรม
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบีย นพรรคการเมื องได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ห นั ง สื อ ที่ ลต. (ทบพ) ๐๔๐๑/๖๗๒๗ ลงวั น ที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม แจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นับตั้งแตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม เมื่อครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันแลวปรากฏวา พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม ไดมีหนังสือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
ยุบพรรคประชาธรรม ปรากฏตามคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
“มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
การพิจารณาและการวินิจฉัย
ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคประชาธรรมไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดมีหนังสือแจงการรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ พรอมกับ
แจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ คือ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
การจดแจง พรรคประชาธรรมตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา แตเมื่อครบกําหนดแลว พรรคประชาธรรมมิไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวแตอยางใด เมื่อศาลรัฐธรรมนูญแจงเรื่องนายทะเบียนยื่นคํารองใหยุบ
พรรคประชาธรรมใหพรรคประชาธรรมทราบและชี้แ จง หัวหนาพรรคประชาธรรมมีหนังสือยื่นตอ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญมิไดโตแยงใด ๆ และแจงวาพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตองดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง และพรรคประชาธรรมไมมีเจตนารมณ
ที่จะดําเนินกิจการทางการเมืองตอไป
จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคประชาธรรมเสีย
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม กรณีพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ขอเท็จจริงตามคํารอง โดยสรุป
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา โดยนายทะเบียน
พรรคการเมืองไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ ดังกลาว ตั้งแต
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีเหตุใหยุบพรรคประชาธรรม
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยพรอมมีคําสั่ง
ใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรองทราบ เพื่อใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่รับหรือถือวาไดรับหนังสือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ใหปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญ
เปนเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ และสงสําเนาหนังสือใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมสําเนา
คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองไปยังพรรคประชาธรรมอีกครั้งหนึ่งตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พรรคประชาธรรมโดย พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม ผูถูกรอง
มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวา ขอนอมรับหลักการปฏิบัติ
และพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคประชาธรรม
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองและคําชี้แจงของหัวหนาพรรคประชาธรรม
มีเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือพรรคประชาธรรมไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
มีเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
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
(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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคประชาธรรมไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมมิไดดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาตาม
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับหัวหนาพรรคประชาธรรมไดชี้แ จงตอศาลรัฐธรรมนูญ
พรอมปฏิบัติตามกฎหมาย และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม กรณีจึงมีเหตุใ ห
ยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดั งกลาวขางต น อาศัยอํา นาจตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคประชาธรรม
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ขอเท็จจริง
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคประชาธรรม แจงใหพ รรคประชาธรรมดํา เนิน การตามที่กําหนดไวใ นมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ
จังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียน
พรรคการเมืองไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๘ จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
กระบวนพิจารณาที่ผานมา
๑. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีมติใหรับคํารองไว
ดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
และใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยคะแนนเสียงเอกฉันท พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และ
สงสําเนาคํารองใหผูถูกรองทราบ เพื่อใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับหรือ
ถือวาไดรับหนังสือ
๒. ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ มีมติเปนเอกฉันท
ใหปดประกาศศาลรัฐ ธรรมนูญ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคประชาธรรม ไวที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญเปนเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศและสงสําเนาหนังสือ
ใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองไปยังพรรคประชาธรรม
อีกครั้งหนึ่ง ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๕
วรรคสอง
๓. ตอมา ผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ยอมรับ
ตามขอกลาวหาของผูรอง และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับหนังสือในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ฯลฯ
คําวินิจฉัย
ปรากฏขอเท็จจริงและหลักฐานจากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรับฟงไดวา นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แลวมีหนังสือที่
ลต.(ทบพ) ๐๔๐๑/๖๗๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่องรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม
ใหพรรคประชาธรรมทราบและดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมครบกําหนดวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
พรรคประชาธรรมตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และ
มีสาขาพรรคประชาธรรมอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาแตปรากฏวา พรรคประชาธรรมมิไดดําเนินการใด
ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ฯ แตอยางใด จึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ขอใหสั่งยุบพรรคประชาธรรม ศาลรัฐธรรมนูญแจงใหพรรคประชาธรรมชี้แจงแกขอกลาวหา รวมทั้ง
ปดประกาศศาลรัฐธรรมนูญพรอมแจงใหพรรคประชาธรรมชี้แจงแกขอกลาวหาอีกครั้งหนึ่ง หัวหนา
พรรคประชาธรรมไดยื่น คําชี้แ จงยอมรั บตามขอกลาวหา และขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุ บ
พรรคประชาธรรม จึง ฟงเปน ที่ยุติไ ดวาเปน กรณีที่มีเหตุใ หยุ บพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) วา
ขอ ๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๘
ขอ ๒ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๖๗๒๗ ลงวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม แจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ขอ ๓ นับตั้งแตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมือ งรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม
จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ขอ ๔ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคน
ขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียน
พรรคการเมืองไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลวตามขอ ๒ เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ภายในวัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ จึงเปน เหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม ยื่นคําชี้แจงวาตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดมีหนังสือที่ ลต. (ทบพ) ๐๔๐๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การดําเนินกิจการ
ของพรรคประชาธรรมกลาวคือ ทางพรรคไมสามารถดําเนินการใหมีสมาชิกครบจํานวนหาพันคนขึ้นไปได
และไมสามารถที่จะดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในแตละภาคและจังหวัด ไดตามที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดไว ทางพรรคประชาธรรมพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ตามคํารองของนายทะเบียน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
พิเคราะหแลว พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
ประกอบกับทางพรรคประชาธรรมมีหนังสือชี้แจงยอมรับตามคํารองและขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคประชาธรรม จึงเปนเหตุใหตองยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังไดวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
๑. สรุปขอเท็จจริงตามคํารองของผูรอง
ขอเท็จจริงตามคํารองของผูรองสรุปความได ดังนี้
พรรคประชาธรรมซึ่งไดรับการจดแจงการจัดตั้งไวในทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ พรรคประชาธรรมตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคประชาธรรม แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากที่นายทะเบียน
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการ
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายใน
กําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง แตขอเท็จจริงปรากฏวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และเมื่อครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับ แตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับการจดแจงการจัดตั้ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พรรคประชาธรรม คือ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรม ไมมีสมาชิกพรรคครบ
๕,๐๐๐ คน และไมมีสาขาพรรคครบจํานวนที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เมื่อพรรคประชาธรรม ไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และจึงไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคประชาธรรม ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีมติใหรับคํารองไวดําเนินการ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป
และแจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ทราบ พรอมทั้งไดสงสําเนาคํารองไปยังพรรคประชาธรรม
ใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับสําเนาคํารอง
ปรากฏวา พัน ตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม ไดมีหนังสือถึง
ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุวาขอนอมรับหลักการปฏิบัติและพรอมที่จะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรมให
เปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญตอไป
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้พรรคประชาธรรมไมไดตอสูใด ๆ จึงไมมีปญหาหรือขอโตแยงใด ๆ
ตามกฎหมาย และไมจําตองหาขอเท็จจริงใด ๆ เปนการเพิ่มเติม
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบ และคําชี้แจงของหัวหนาพรรคประชาธรรมแลว มีประเด็น
ที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ กรณีมีสาเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาธรรม เพราะเหตุที่ไมไดดําเนินการใหมี
สมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดและมีสาขาพรรคไมครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม
ซึ่งมีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา”

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๖๕ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว เมื่อขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองและการที่
พรรคประชาธรรม ไมไดโตแยงหรือตอสูใด ๆ (พันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม
ไดมีหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญระบุวา ขอนอมรับหลักการปฏิบัติและพรอมจะดําเนินการยุบพรรคประชาธรรม
ใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ) จึงฟงไดความวา พรรคประชาธรรม ซึ่งไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ตองดําเนินการใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไปซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขา แตพรรคประชาธรรมไมดําเนินการดังกลาว ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองจริง
กลาวคือไมดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไปซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม จึงเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) อัน เปน เหตุใหยุบพรรคประชาธรรมไดตามคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยใหมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น คํารองลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง สรุปไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรมเปนพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และแจงใหพรรคประชาธรรมทราบถึงการจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม เพื่อใหพรรคประชาธรรม
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรม
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตอยางใด
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ พรอมทั้ง
มีคําสั่งใหแจงผูรองทราบและสงสําเนาใหผูถูกรองทราบ เพื่อใหย่นื คําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่รับหรือถือวาไดรับหนังสือ
ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ มีมติเปนเอกฉันทใหปด
ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ไว ณ ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญเปนเวลาสิบหาวัน นับแตวันปดประกาศและสงสําเนาหนังสือใหยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาพรอมสําเนาคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองไปยังพรรคประชาธรรมอีกครั้งหนึ่ง
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๕ วรรคสอง
ผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับหนังสือในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งจากเอกสารปรากฏวาผูถูกรองไมไดชี้แจงแกขอกลาวหา
ตามคํารองของผูรองแตอยางใด
มีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคประชาธรรมตามคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่พรรคประชาธรรมไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงมีหนาที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ ดําเนินการใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และใหมีสาขาพรรคการเมืองครบสี่ภาคภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง คือภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
ครั้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด ปรากฏวาพรรคประชาธรรมมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
บัญญัติไวและคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพันตรี จิตตพงษ พิสิษฐบรรณกร หัวหนาพรรคประชาธรรม
ที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ก็มิไดโตแยงขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด
จึงฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคประชาธรรมได
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญ วาดวยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคประชาธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๒/๒๕๔๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธรรม
ขอเท็จจริงไดความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคประชาธรรม แจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธรรม จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคประชาธรรมดําเนินการแลว เมื่อพรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคประชาธรรมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย สงสําเนาใหพรรคประชาธรรม
ชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคประชาธรรมชี้แจงวา ยินยอมใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคได
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
ขอเท็จจริงไดความวา นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ พรรคประชาธรรมไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงมีเหตุใ ห
ยุบพรรคได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญชอบที่จะสั่งใหยุบพรรคประชาธรรมได
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธรรม
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

