เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ซึ่งบัญญัติวา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ซึ่งพรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แลว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา จนครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือไมแจงการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา เมื่อพรรคชาติพัฒนา
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ เปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัย และสงสําเนาคํารอง
ใหพรรคชาติพัฒนาในฐานะผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ สรุปไดวา พรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลวเห็นวา
ขอเท็จจริงมีเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว มีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่ง
ยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ซึ่งบัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมสี มาชิกตัง้ แตหา พันคน
ขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” โดยที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมือง
ยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสองบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา
พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการ พรรคชาติพัฒนาก็เพิกเฉย และในชั้นพิจารณา
พรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรคชาติพัฒนา
ไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศ าลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒ นา นายทะเบียน
พรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขา
สรุปขอเท็จจริง
๑. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนด ๑๘๐ วัน ที่พรรคชาติพัฒ นาจะตองดําเนิน การตามที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
๒. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงให
พรรคชาติพัฒนาดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
๓. นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาจนครบกําหนด
๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ไมแจงการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
๔. นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการแลว เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ยื่นคํารอง
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัย พรอมทั้งสงสําเนาคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองใหพรรคชาติพัฒนายื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคชาติพัฒนา โดยพันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนาไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามคําชี้แจงลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ สรุปไดวา พรรคชาติพัฒนา
ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด
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
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ประเด็นการวินิจฉัย
กรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนา ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
ขอเท็จจริงรับฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และไดแจงใหพรรคชาติพัฒนา
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป โดยอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง แตปรากฏวา นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติพัฒนาจนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพฒ
ั นา
ไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
โดยไมแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขา และตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนยุติไดวา เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคได ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตอศาลรัฐธรรมนูญความวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ที่พรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงใหพรรคชาติพัฒนา
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนา
ไมไดแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แตอยางใด
เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนายื่นคําชี้แจง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๔๘ ตอศาลรัฐธรรมนูญความวาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
คดีมีปญหาวามีเหตุยุบพรรคชาติพัฒนาตามคํารองของผูรองหรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
“มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ฯลฯ”
พิเคราะหแลวพรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารองของผูรอง จึงฟงวาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา พรรคชาติพัฒนาไมไดดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไปและไมมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา จึงเปนเหตุใหตองถูกยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ประกอบดวย
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
อาศัยเหตุดังที่ไดพิจารณามา จึงสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘
วานายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนด
๑๘๐ วัน ที่พรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตอมานายทะเบียน
พรรคการเมืองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนิน การ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
เมื่อครบกําหนด ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนิน การใด ๆ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ
ไมแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญไดสงสําเนาคํารองใหพรรคชาติพัฒนาแลว พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช
หัวหนาพรรคชาติพัฒนาชี้แจงวาไมคัดคานที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
พิเคราะหแลว เห็นวา ตามคําชี้แจงของหัวหนาพรรคชาติพัฒนา ยอมถือไดวาพรรคชาติพัฒนา
ยอมรับขอเท็จจริงตามคํารองวาพรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกลาวหา
อันเปนเหตุใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา
๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของพระราชบัญญัติดังกลาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่น คํารองขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒ นา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยที่พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา ๒๙ บัญญัติใหพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกํ าหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอ ยภาคละหนึ่งสาขา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการแลว แตปรากฏวา เมื่อครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา คือ
ในวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนิน การใหเ ปน ไปตามบทบัญญั ติ
แหงกฎหมายมาตรา ๒๙ ดังกลาว เปนเหตุใหตองยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ตามคํารองดังกลาว เปนกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดสงเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงวินิจฉัยใหรับเรื่องนี้ไวดําเนิน การและรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และให
สงสําเนาคํารองดังกลาวใหพรรคชาติพัฒนาทราบเพื่อใหยื่นคําชี้แจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนาชี้แจงวา ไมคัดคานคํารองของผูรอง
แตอยางใด และขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
พิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงของคูกรณีแลว เห็นวา มีประเด็นที่ตอง
พิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไม
พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรค
การเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิก
หรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ .... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสองบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา
พรรคการเมื อ งใดมีเ หตุ ตามที่ร ะบุ ไว ใ น (๑) (๒) (๓) หรื อ (๕) ใหน ายทะเบี ยนยื่น คํา รอ งต อ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
เห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น”
พิจารณาแลวเห็น วา การที่กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติใ ห
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด
ก็เนื่องจากพรรคการเมืองยอมตองประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนสมาชิกพรรค ซึ่งมีเจตนารมณทางการเมือง
สอดคลองกับอุดมการณ หรือหลักการของพรรค มีความศรัท ธาเชื่อถือตอพรรค และพรอมที่จะให
การสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ เชน บริจาคเงิน หรือสิ่งของตาง ๆ ชื่น ชมยิน ดีกับพรรคเวลาสนทนา
ปราศรัยกับคนอื่น ๆ ชวยหาเสียงใหพรรค และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูสมัครของพรรค รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคและจํานวนสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ก็เปนจํานวนที่ฝาย
นิติบัญญัติเห็นวาเหมาะสมที่จะทําใหพรรคการเมืองดําเนินกิจการตอไปได สวนที่กฎหมายบัญญัติใหมี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

สาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาก็เนื่องจากพรรคการเมืองตองมีการจัดองคกรของพรรค
ซึ่งสัมพันธใกลชิดกับ “คน” โดยมีสํานักงานสาขาพรรคเปนตัวเปนตน ทั้งที่เปนสาขาตามกลุมคน เชน
กลุมยุวชน กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ กับสาขาตามพื้นที่ เชน สาขาระดับจังหวัด ระดับอําเภอ เปนตน
และสํานักงานสาขาตองมีคณะกรรมการบริหารซึ่งถือวาเปน “ฝายการเมือง” ของพรรคและมีเจาหนาที่
ประจํา รวมทั้งวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่จําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การที่พรรคชาติพัฒนาไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏวา
พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และไมดําเนินการ
ให มี ส าขาพรรคครบสี่ ส าขาในสี่ ภาค ซึ่ ง นายทะเบีย นพรรคการเมื อ งได แ จง ให พ รรคชาติ พั ฒ นา
ดําเนินการแลว แตพรรคชาติพัฒนาก็ไมแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาตามที่กฎหมายกําหนดแตอยางใด
ประกอบกับพรรคชาติพัฒนาไดยื่นคําชี้แจงตอศาลรัฐ ธรรมนูญวาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมืองแตอยางใด ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบ
พรรคชาติพัฒนาได ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ขอเท็จจริง
ตามคํารองและเอกสารประกอบ ไดความวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ซึ่งพรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แลว
นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา จนครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ไมแจงการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกํ าหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอ ยภาคละหนึ่งสาขา
เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เปนเหตุใ หยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการและรับไวพิจารณาวินิจฉัย และสงสําเนา
คํารองใหพรรคชาติพัฒนาในฐานะผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาลงวันที่
๗ มิถุน ายน ๒๕๔๘ สรุปไดวา พรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
แตอยางใด ขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลวเห็นวา
ขอเท็จจริงมีเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดแลว มีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่ง
ยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ขอให
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒ นา เนื่องจากพรรคชาติพัฒนาไมดําเนิน การใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ โดยที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมือง
ยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา
พรรคการเมื อ งใดมีเ หตุ ตามที่ร ะบุ ไว ใ น (๑) (๒) (๓) หรื อ (๕) ใหน ายทะเบี ยนยื่น คํา รอ งต อ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
เห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น”
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ
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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขา เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการ พรรคชาติพัฒนา
ก็เ พิก เฉย และในชั้ น พิจ ารณาพรรคชาติ พั ฒนาไมคั ดค า นคํ าร องของนายทะเบี ยนพรรคการเมื อ ง
ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาไดตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕)
โดยเหตุผ ลดังกลาวขางตน จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง สั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวัน ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ วา ไดรับจดแจง
การจั ด ตั้ ง พรรคชาติ พั ฒ นาเป น พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งแตวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขาเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันตามที่กฎหมายกําหนดคือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
แลว พรรคชาติพัฒนามีสมาชิกไมครบจํานวนหาพันคนรวมทั้งไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดไว
มีเหตุที่จะยุบพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบีย นพรรคการเมืองจึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนู ญสั่งยุ บ
พรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ยื่นหนังสือชี้แจงลงวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๔๘ วา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองผูรอง
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมี ที่อยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญชี รายชื่อ ภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบี ยนประกาศกํา หนดและมีส าขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนิน การใหเปนไปตามมาตรา 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
สวนประเด็นเรื่องกรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือไมนั้น เห็นวา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันที่ครบหนึ่งรอยแปดสิบวันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าด ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ พรรคชาติ พัฒ นาไม ไ ด
ดําเนิ น การใด ๆ เกี่ย วกับ สมาชิกพรรคและสาขาพรรค ประกอบกั บพรรคชาติพัฒ นาไดชี้แ จงต อ
ศาลรัฐ ธรรมนูญวา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงฟงไดวาพรรคชาติพัฒ นา
ไมดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมสามารถตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขารวม ๔ ภาค ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่น ายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีเหตุตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เกิดขึ้นกับ
พรรคชาติพัฒนาตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวไดตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุดังวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๔๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมื อ งของประชาชนและเพื่ อ ดํา เนิ น กิ จ การในทางการเมื องให เป น ไปตามเจตนารมณ นั้ น
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน สมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุ ข มีสิทธิรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๒๙ ภายในหนึ่ 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 พรรคการเมื อ งต อ งดํ า เนิ น การให มี ส มาชิ ก ตั้ ง แต ห า พั น คนขึ้ น ไป ซึ่ ง อย า งน อ ย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
“มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(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
ฯลฯ”
การพิจารณาและการวินิจฉัย
ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคชาติพัฒนาจนครบกําหนด ๑๘๐ วัน พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ไมแจงการรับสมาชิก
ให มี จํ า นวนตั้ ง แต ห า พั น คนขึ้ น ไป และไม แ จ ง การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคอย า งน อ ยภาคละหนึ่ ง สาขา
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญแจงใหพรรคชาติพัฒนาทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช
หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ชี้แจงวาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พิจารณาแลวเห็น วา พรรคชาติพัฒนาไมสามารถดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และลมเลิกเจตนารมณ
ที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองแลว
จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคชาติพัฒนา ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง เนื่องจากผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ขอเท็จจริง สรุปวา นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนด ๑๘๐ วัน ที่พรรคชาติพัฒนา ผูถูกรอง จะตอง
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
โดยผูถูกรองจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในกําหนดดังกลาว ซึ่งผูรองไดแจงใหผูถูกรองดําเนินการ
ตามที่กําหนดนั้นแลว แตผูถูกรองก็ไมดําเนินการ โดยมิไดแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคน
ขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาตอผูรอง จนลวงพนกําหนดเวลาดังกลาว
ผูรองจึงเห็นวาผูถูกรองมิไดดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนา ผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) ได ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ผูถูกรอง
ศาลรัฐ ธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัย แจงผูรองและสําเนาคํารองให
ผูถูกรองเพื่อชี้แจง
ผูถูกรองชี้แจง ไมคัดคาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารองและคําชี้แจงแลว ขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติโดยผูถูกรอง
ไม โ ต แ ย ง ว า ผู ร อ งซึ่ ง เป น นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคชาติ พั ฒ นา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ครบกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งดังกลาววันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งภายในกําหนดดังกลาว ผูถูกรองจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคน
ขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ประเด็ น ที่ตอ งพิจารณาวิ นิจฉัย มีวา ผูถูก รองไมดําเนิน การใหเ ปน ไปตามที่ กําหนดไวใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ อันมีเหตุที่จะตอง
ยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หรือไม
พิเคราะหแลว พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒” และวรรคสอง บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ให
นายทะเบียนยื่น คํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น” ซึ่งตามคํารองขอเท็จจริงที่ผูถูกรองไมโตแยงไดความวา
นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาผูถูกรอง จนครบ
กําหนด ๑๘๐ วัน แลว พรรคชาติพัฒนา ผูถูกรอง ไมดําเนินการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไมแจงการรับสมัคร
สมาชิ กพรรคตั้ ง แต หา พัน คนขึ้น ไป และไม แ จ ง การจั ดตั้ งสาขาพรรคอย างนอ ยภาคละหนึ่ง สาขา
แตอยางใด ดังนี้ จึงฟงไดวา พรรคชาติพัฒนา ผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติไวดังกลาวขางตน กรณี
จึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงตามคํารอง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒ นา
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ ไมแจงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจง
การจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงใหพรรคชาติพัฒนา
ดําเนินการแลว เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ จึงมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาไดตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยและแจง
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ พรอมสงสําเนาคํารองใหพรรคชาติพัฒนายื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคชาติพัฒนามีหนังสือ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญวาไมคัดคาน
คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด และขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง คือ พรรคชาติพัฒนา
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ มีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง บัญญัติไว ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมี ที่อยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญชี รายชื่อ ภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบี ยนประกาศกํา หนดและมีส าขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(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
นายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ฯลฯ”
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงวาพรรคชาติพัฒนา
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ประกอบกับพรรคชาติพัฒนาไมคัดคานคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมือง ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาได
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดั งกลาวขางต น อาศัยอํา นาจตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ขอเท็จจริง
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) และวรรคสอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจั งหวั ดที่ น ายทะเบี ย นประกาศกํา หนดและมี ส าขาพรรคการเมื องอย า งน อยภาคละหนึ่ง สาขา
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพฒ
ั นา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนด ๑๘๐ วัน ที่พรรคชาติพัฒ นาจะตองดําเนิน การตามที่กําหนดไวใ นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ แจ ง ให
พรรคชาติพัฒนาดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาจนครบกําหนด
๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ไมแจงการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน ๑๘๐ วัน นับ แตวัน ที่น ายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการแลว เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยและแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูรองทราบ สงสําเนาคํารองใหพรรคชาติพัฒนาผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหาใน ๑๕ วัน
ตอมาพรรคชาติพัฒนาโดย พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนาชี้แจงวาไมคัดคาน
คํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองและขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมายตอไป
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีอยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ฯลฯ”
คําวินิจฉัย
ปรากฏขอเท็จจริงและหลักฐานจากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวานายทะเบียนพรรคการเมือง
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ และแจงเปนหนังสือใหพรรคชาติพัฒนา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ใหเสร็จสิ้น ภายในกําหนด ๑๘๐ วัน ตามที่กฎหมายมาตราดังกลาวบัญญัติไว จนกระทั่งวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันครบกําหนด ๑๘๐ วัน พรรคชาติพัฒนาไมไดดําเนินการใด ๆ
ตามมาตรา ๒๙ แห งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
คือไมจัดหาและไมแจงการรับสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมดําเนินการและไมแจงการจัดตัง้
สาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา พรรคชาติพัฒนาโดยหัวหนาพรรคไดชี้แ จงแกขอกลาวหา
ไมคัดคานโตแยงคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองและขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามกฎหมาย
ตอไป เปนการยอมรับขอเท็จจริงตามคํารองและไมตอสูคดี การไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ของพรรคชาติพัฒนา จึงเปน เหตุใ ห
ยุบพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง จึงใหยุบพรรคชาติพัฒนา
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ วา
ขอ ๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ที่พรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ขอ ๒ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๑๑๒๓๒ ลงวัน ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา แจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ขอ ๓ นับ ตั้ ง แต วัน ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมือ งรั บ จดแจ ง การจัด ตั้ ง พรรคชาติ พั ฒ นา
จนครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ
ไมแ จงการรับสมัครสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๔ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรับ จดแจง การจั ด ตั้ งพรรคการเมื อ งต องดํ า เนิ น การให มีส มาชิก ตั้ ง แต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกํ าหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอ ยภาคละหนึ่งสาขา
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการแลวตามขอ ๒ เมื่อพรรคชาติพัฒนา
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงเปนเหตุใหยบุ พรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ยื่นคําชี้แจงวาตามที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ นัน้
พรรคชาติพัฒนาไมคัดคานแตอยางใด
พิเคราะหแลว เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่
นายทะเบียนรับ จดแจง การจัด ตั้งพรรคการเมื อง พรรคชาติพัฒนาไมดําเนิ น การใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจั งหวั ดที่ น ายทะเบี ย นประกาศกํา หนดและมี ส าขาพรรคการเมื องอย า งน อยภาคละหนึ่ง สาขา
ประกอบกั บ พรรคชาติ พั ฒ นาไม คั ด ค า นในการที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งยื่ น คํ า ร อ งขอให
ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคชาติพัฒนา จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองมีคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองของผูรองสรุปความได ดังนี้
พรรคชาติพัฒนาซึ่งไดรับการจดแจงการจัดตั้งไวในทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวัน ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ พรรคชาติ พั ฒ นาต อ งดํ า เนิ น การให มี ส มาชิ ก ตั้ ง แต ห า พั น คนขึ้ น ไปโดยอย า งน อ ย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับ แต วัน ที่น ายทะเบีย นรั บ จดแจ งการจั ดตั้ งพรรคชาติพั ฒนา ในวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
พรรคชาติ พั ฒ นาไม ดํา เนิ น การตามที่ พ ระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต
หาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายใน
กําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแตขอเท็จจริงปรากฏวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
และเมื่ อ ครบกํ า หนด ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคชาติพัฒ นา คือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนา ไมมีสมาชิกพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ครบหาพันคน และไมมีสาขาพรรคครบสี่สาขา ดังนั้น เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุให
ยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และจึงไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติพฒ
ั นา
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญในคราวประชุมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พิจารณาแลวมีมติใหรับคํารองไว
ดําเนินการ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป และแจงคําสั่งใหนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ทราบ
พรอมทั้งไดสงสําเนาคํารองไปยังพรรคชาติพัฒนา ใหยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่
ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือแจง
ปรากฏวา พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ไดมีหนังสือชี้แจง
แกขอกลาวหา ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุวา ไมคัดคานคํารองของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใดและขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
๓. ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้พรรคชาติพัฒนาไมไดตอสูใด ๆ จึงไมมีปญหาหรือขอโตแยงใด ๆ
ตามกฎหมาย และไมจําตองหาขอเท็จจริงใด ๆ เปนการเพิ่มเติม
พิเคราะหคํารอง เอกสารประกอบ และคําชี้แจงของหัวหนาพรรคชาติพัฒนาแลว มีประเด็น
ที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา เนื่องจากพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการ
ใหมีสมาชิกครบจํานวนตามที่กฎหมายบัญญัติและมีสาขาพรรคไมครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด
หรือไม ซึ่งมีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“ภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิบ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบีย นรับ จดแจ งการจั ด ตั้ง พรรคการเมื อ ง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

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
พรรคชาติพัฒนา ไมไดโตแยงหรือตอสูใด ๆ เนื่องจาก พันเอก พีระยุทธ ไพบูลยวิริยะวิช หัวหนา
พรรคชาติพัฒนา ไดมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงศาลรัฐธรรมนูญ
โดยระบุวา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใดและขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
จึ ง ฟ ง ได ว า พรรคชาติ พั ฒ นา ซึ่ ง ได รั บ การจดแจ ง การจั ด ตั้ ง เป น พรรคการเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และมีหนาที่ตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไปโดยอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง (พรรคชาติพัฒนา) ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ แตในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ซึ่งเปนวันที่ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ที่พ รรคชาติพั ฒนาต องดํ าเนิน การให มีส มาชิ กตั้ งแตห า พัน คนขึ้น ไป
โดยอย างน อ ยต องประกอบด ว ยสมาชิ ก ซึ่ ง มีที่ อ ยู ใ นแต ล ะภาคตามบั ญชี ร ายชื่ อภาคและจั ง หวั ด ที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือ งอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
เปนจํานวนสี่ภาคภายในเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการดังกลาว ตามคํารอง
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองจริง จึงเปนเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาได ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ดวยเหตุผลดังกลาว เมื่อพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองจริง
และหัวหนาพรรคชาติพัฒนาชี้แจงวา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงวินิจฉัยให
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง สรุปไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาเปนพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
และแจงใหพรรคชาติพัฒนาทราบถึงการจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา เพื่อใหพรรคชาติพัฒนาดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีก่ าํ หนดให
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนา จนถึงวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันที่ครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันที่พรรคชาติพัฒนาตองดําเนินการ
ตามที่ม าตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
บัญญัติไวดังกลาวมาขางตน ปรากฏวา พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใด ๆ กลาวคือ ไมแจงการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เมื่ อ ครบกํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ คือในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนาดวยเหตุ
ยุบพรรคดังกลาว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิก ซึ่งมีที่ อยูใ นแตละภาคตามบัญ ชีรายชื่อภาคและจังหวั ดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนดและ
มีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปน ไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
ศาลรัฐ ธรรมนูญในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีม ติใ หรับคํารองไว
ดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒
และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป พรอมทั้งมีคําสั่งใหสงสําเนาคํารองใหพรรคชาติพัฒนาทราบ เพื่อยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับหนังสือแจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

หัวหนาพรรคชาติพัฒนาไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ตอศาล
รัฐธรรมนูญวา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองแตอยางใด ขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
ประเด็น ตามคํา รองที่ต องพิ จารณาวินิจ ฉัย มีวา กรณี มีเหตุที่ จะสั่ งใหยุบ พรรคชาติพั ฒนา
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ ตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคชาติพัฒนาไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ พรรคชาติพัฒนา
ตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
และจังหวัดตามประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด ลงวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๔๑ และใหมีสาขาพรรคการเมืองครบสี่ภาค ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อครบกําหนดเวลา
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง คือ
ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนามิไดดําเนินการใหเปนไปตามที่มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
และพรรคชาติพัฒนาไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญโดยไมคัดคานคํารองของนายทะเบียน
พรรคการเมืองแตอยางใด จึงฟงไดตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมืองวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบ
พรรคชาติพัฒนาไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ( ๕ ) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔๘/๒๕๔๘

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคชาติ พั ฒ นา เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗ ซึ่ ง ครบกํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ที่
พรรคชาติพัฒนาจะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาจนครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหมีการรับสมัคร
สมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป และไมดําเนินการใหมีการจัดตั้งสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา แตพรรคชาติพัฒนาไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว กรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย และสงสําเนาคํารองให
พรรคชาติพัฒนาชี้แจงแกขอกลาวหา
พรรคชาติพัฒนาชี้แจงวา ไมคัดคานคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘ ก

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

พิจารณาแลว เห็นวา พรรคชาติพัฒนาไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ครบหนึ่งรอยแปดสิบวัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พรรคชาติพัฒนา
ไมดําเนิน การจัดหาสมาชิกใหครบหาพัน คน และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ในชั้ น พิ จ ารณาคดี พ รรคชาติ พั ฒ นาก็ ไ ม ไ ด คั ด ค า นคํ า ร อ งขอยุ บ พรรค จึ ง ฟ ง ข อ เท็ จ จริ ง ได ว า
พรรคชาติพัฒนาไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กรณีมีเหตุใหยุบพรรคชาติพัฒนาได ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ศาลรัฐธรรมนูญ
ชอบที่จะมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนาได ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงสั่งใหยุบพรรคชาติพัฒนา
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

