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คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ สั่งยุบพรรคพลังธรรมตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
สรุปขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ไดรับจดทะเบียนพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และคณะกรรมการ
กองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการและแผนงานของพรรคพลังธรรมในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
ซึ่งผูถูกรองไดเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวแลว
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนใหพรรคการเมืองทุกพรรคที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย
เปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานการใชจา ยเงินตามโครงการและแผนงาน
ทุกแผน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงรับไวเมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบ และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ไดจัดสงตนฉบับแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว
แตก็ไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงิน มาเพื่ อ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเชน เดิ ม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงยังไมชัดเจนและไมอาจตรวจสอบ
ไดวา ผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม และไดจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงและยืน่
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม จึงเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนจึงมีหนังสือขอใหผถู กู รอง
สงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แ จงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา การจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงินในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกันกับหลักฐานทางบัญชีในกรณีของป
พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวน
ที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวนถูกตอง และแจงวาไดตระหนักในปญหาและอุปสรรคเปนอยางดี
ไดพยายามใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองชุดใหมเพื่อใหไดบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับงาน
อีกทั้งไดตัดสินใจไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๙
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ทั้งนี้ เพื่อใหไดมีเวลาปรับระบบการบริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเขารับผิดชอบ
การดําเนินงานตามนโยบายและขอบังคับของพรรคผูถูกรอง และไดแจงวาจะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชี
และจัดทํางบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อจะนําเสนอทีป่ ระชุมใหญของพรรค
ผูถูกรองไดทันในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีม ติใ นคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบ
กรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน มาดวย
ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒ นา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสีพ่ นั แปดรอยบาทถวน)
ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม จึงใหผูรอ งยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕)
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บชั่ว คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
พรอมทั้งแจงใหผูถูกรองทราบ และใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน เพื่อใหดําเนินคดีอาญากับนายภมร นวรัตนากร หัวหนาพรรคผูถูกรอง
เนื่อ งจากไม ดํา เนิ น การใหเ ปน ไปตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว าด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๘๐
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ และใหโอกาสผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผูถกู รอง โดยนายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรอง ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
(๑) ผูถูกรองไดรับการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารผูถูกรองชุดปจจุบันเขาปฏิบัติ
หนาที่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพนจากตําแหนงทั้งคณะเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗
เนื่องจากตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดตามขอบังคับของพรรคผูถ กู รอง
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ขอ ๔๘ (๒) ขณะนี้มีคณะกรรมการบริหารรักษาการตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง จํานวน ๔ คน
โดยยังไมมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม เนื่องจากเกิดความขัดแยงภายใน
(๒) ในรอบปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พัน
แปดร อ ยบาทถ วน) จากกองทุ น เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื อ ง และได เบิ กจ า ยเงิน ไปดํ าเนิ น การ
ตามวัตถุประสงค โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๓) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดรับหนังสือ
แจงเตือนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙
(๔) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรองในรอบปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยวิธีสงทางโทรสาร ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรับในวันเดียวกัน และสงตน ฉบับรายงานทางไปรษณียดวนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรับเอกสารในวันถัดมา คือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
กอนยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ผูถูกรองไดแจงดวยวาจาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา เนื่องจากผูถูกรองไดรับหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาด
บกพรองของงบการเงินประจําป ๒๕๔๗ ใหถูกตองครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อยกยอดไปจัดทํางบการเงินป พ.ศ. ๒๕๔๘ และยกยอดไปบันทึกรายการเปดบัญชี
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่แสดงวา ผูถูกรอง
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรองใหผูรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรอง
ไดรบั หนังสือ
(๕) ในจํานวนรายการบัญชีที่จะตองแกไข มีกรณีสําคัญ คือ หลักฐานการรับเงินและจายเงิน
คาพาหนะเดินทาง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหผูถูกรองนําสงหลักฐานการจายคาพาหนะ
เดินทางใหกับสมาชิกพรรค (ผูเขารวมกิจกรรม) เปนรายบุคคล ซึ่งผูถูกรองไดทักทวงวาไมสามารถ
นําสงหลักฐานเชนวานั้น เนื่องจากการจายคาพาหนะเดินทางเปนการเหมาจายใหกับผูใหบริการรถเชา
มิไดจายเปนรายบุคคล และไดปฏิบัติเชนนี้ทุกป หากมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามความตองการของ
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมเทากับวาคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดรวมกันจัดทํา
หลักฐานอันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ซึ่งผูถูกรองไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงินที่ผูถูกรองไดรับรองความถูกตองแลว
(๖) ในระหวางการเจรจาหาขอยุติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๔๙ รวม ๒ ฉบับ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ และใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนและจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจงวา สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับหลักฐานที่แสดงวาผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการ
ขอผิดพลาดบกพรองของงบการเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗
(๗) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินและงบการเงิน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ และป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอผูรอง วาผูถูกรองอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีและอาจมีการคืนเงินบางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวน ซึ่งผูรองไดรับหนังสือ
ไวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
(๘) ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองและผูอํานวยการพรรค
ผูถูกรองไดเดินทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงผลการปรับปรุงรายการทางบัญชี
และการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ
คือกรณีการแกไขรายงานทางบัญชีในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น พรรคไมสามารถกระทําได เนื่องจาก
ผูถูกรองไดปดบัญชีและไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอที่ประชุมใหญ
ของผูถูกรองอนุมัติ จากนั้นไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูถูกรองประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจายคาพาหนะเดินทางเปนรายบุคคล ซึ่งทั้งสองกรณีอยูระหวาง
การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองใหคืนเงินที่ไดใชจายไปใหกับกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหาร
(๙) เหตุผลที่กลาวมา เห็นไดวา
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๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งและผูรอง ตางตระหนักดีวา
ผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และไดจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบปปฏิทินอยางถูกตองตามความเปนจริง ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด การตัดสินใจคืนเงินใหแกกองทุน ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากของการบริหารอันเกิดจาก
การจัดทําเอกสารและแจงขอความอันเปนเท็จ
๒) พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและผูรองยอมตระหนัก
ดีวา ผูถูกรองมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอผูรองวาผูถูกรองมิไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินประกอบรายงาน
การใชจายเงิน และการรองทุกขกลาวโทษผูถูกรอง เปนเพียงการกลาวโทษผูถูกรองกระทําผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖
๓) การคืนเงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเนื่องจากความบกพรองทางบัญชี
เปนประเพณีที่พรรคการเมืองกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติมาแบบสมานฉันทโดยตลอด
การไมนําสงเงินตามกําหนดเปนเพียงเหตุใหถูกชะลอการเบิกจายเงินสนับสนุนในปถัดไป ไมเคยเปนเหตุ
ใหยุบพรรค แมในกรณีที่พรรคธรรมชาติไทยมิไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนประจําปภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลเพือ่ ใหเกิดความรอบคอบ
และเปนธรรม
(๑๐) เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมืองทีม่ อี ยูแ ลว
ดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้นการที่ผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการ
ตามหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย
เพราะผูรองยอมทราบดีวา การบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองจะตองมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งถือวาเปนการดําเนินกิจการในทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ การที่ผูรอง
นําเอาผลของคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนขอสันนิษฐานวาผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตาม
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมสุจริต มีเจตนาเอาผิดกับผูถูกรองโดยไมคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย
คณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญรั บคํ า ชี้แ จงแก ขอ กล าวหาของผู ถูก ร อง และส งสํ าเนาคํา ชี้แ จง
แกขอกลาวหาดังกลาวใหผูรองทราบ เพื่อใหโอกาสชี้แจงเพิ่มเติม
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดยนื่ คํารอง
เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
(๑) ผูถูกรองไมอาจอางเหตุที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุง
รายการข อ ผิ ด พลาดบกพร อ งใหถู ก ต อ งครบถ ว นก อ นป ด รายการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข องทุ ก บั ญ ชี ในป
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเปนเหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแ กคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชีใ นป
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมไดเกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคพลังธรรม
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตองตาม
ความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ผูถูกรองจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว แตเมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือทวงถามพรอมทั้งประสานกับผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง
ผูถูกรองก็มิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุน ดังกลาวใหแ ตอยางใด และ
มีขอเท็จจริ งเพิ่ม เติม ว า ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกร องไมไดจัด สงงบการเงิน ประจํา ป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐
และมีบทกําหนดโทษตามนัยมาตรา ๗๖ ซึ่งผูรองไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รองทุกข
กลาวโทษ นายภมร นวรัตนากร หัวหนาพรรคผูถูกรอง ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน
แลว ดังนั้น จากกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรณีไมจัดสงงบการเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาพรรคมีเจตนาที่จะ
ไมปฏิบัติใ หเปน ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒
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หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ
(๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
นั้น ไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคไทวา วันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนนั้นคือวันที่ผูรอง
ไดพิจารณาและเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ในกรณีของผูถูกรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใ หโอกาสผูถูกรองจัดสง
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
พรอมทั้งประสานกับผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตพรรคพลังธรรมมิไดดําเนิน การแตอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่
๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวั น ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยที่ประชุม มี ม ติใ หผูรอ งยื่น คําร องต อ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผูรอง
จึงไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓
บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียนวา
พรรคการเมือ งนั้น ไม ดําเนิน การตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ให
นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนสงเขากองทุน”
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนตองคืนเงินใหแกกองทุนเพือ่ การพัฒนา
พรรคการเมืองดวยเหตุดังนี้
ขอ ๒๔ “พรรคการเมืองที่ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุน ตองสงคืนเงินสนับสนุนดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑) ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
ขอ ๒๕ “เมื่อปรากฏตอนายทะเบีย นวาพรรคการเมื องมีเหตุ ตามขอ ๒๔ (๑) ให
นายทะเบียนแจงพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรในปที่มีเหตุตามขอ ๒๔ (๑)
แกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
การเรียกคืนเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง กรณีไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
หรือมาตรา ๔๐ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดเรียกคืนเงินตามประเพณีปฏิบัติตามที่
ผูถูกรองกลาวอาง แตปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ซึ่งกรณี
ดังกลาวไมมีกฎหมายบัญญัติใหมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองแตอยางใด แตกรณีของผูถูกรอง มิไดเปน
เรื่องการเรียกคืนเงินสนับสนุนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๓ แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวา พรรคใชจายเงินสนับสนุนถูกตองตามความเปนจริงหรือไม
จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๐
(๕) กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางวา เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง การที่ผูรอง
สั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นั้น หนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนกรณีที่ผูรองแจงให
ผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ สวนหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เป น กรณี ที่ผู รอ งเรีย กคื น เงิน สนั บสนุน ที่ไ ดรั บจากกองทุ น เพื่อ การพั ฒนาพรรคการเมื องประจํ า ป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก
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พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรองไมจัดสงงบการเงินของผูถูกรองประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐
ดังนั้น การที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผูรอง สั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือ
สองฉบับดังกลาว จึงเปน การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
ประกอบกับหนังสือดังกลาวมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่ผูรองยื่น คํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ (๕) เนื่องจากผูถูกรองไมดาํ เนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของผูรอง และสงสําเนาใหผูถูกรองทราบ
คดี อ ยู ร ะหว า งพิ จ ารณาของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ มาได มี ก ารตรารั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขึ้น ไวใหใ ชแ ทน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติใ หคณะตุลาการรั ฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญ และใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง
วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ โดยบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ได
อนึ่ง ในขณะที่คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๐ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบของผูรอง และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถูกรองแลว เห็นวาขอเท็จจริงมีเพียงพอแกการพิจารณาวินิจฉัยโดยไมจาํ เปนตองไตสวน
พยานหลักฐานของคูกรณีแตอยางใด และคดีมีปญหาเบื้องตนที่ตองพิจารณากอนวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชในการพิจารณาวินิจฉัย
คดีนี้
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไป
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบ
ปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปน จริงและยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือ นมีน าคมของ
ปถัดไป”
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติว า “พรรคการเมื องยอมเลิ กหรื อยุ บด วยเหตุ ใ ดเหตุ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้ ....
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒”
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน
(๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๖๙ “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสว นรวม
ในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ “ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่น ายทะเบียนกําหนด และแจงให
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลารายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงาน
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนด
ระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
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มาตรา ๘๒ “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม”
มาตรา ๙๓ “ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งใดมี เ หตุ ต อ งเลิ ก ตามข อ บั งคั บ พรรคการเมื อ งแต
พรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดาํ เนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๙๗ “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
มาตรา ๙๘ “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับใชอยูในขณะที่ผูถูกรองไมดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
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และมาตรา ๙๓ แมจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับในภายหลัง แตก็มิไดบัญญัติขึ้นเพื่อใหมีผลแตกตางจนทําให
ไมเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองในเหตุเดียวกันได ศาลรัฐธรรมนูญจึงใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ พิจารณาวินิจฉัย
คํารองนี้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารประกอบของผูรอง และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถูกรองแลว มีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) และ
วรรคสอง เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
ทางโทรสาร โดยมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุน ใหแกคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งตอมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงผูถูกรองขอใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๘ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่พรรค
ไดรั บหนั งสือ แตผูถู กรอ งไม จัดส งเอกสารหลั กฐานประกอบการใชจา ยเงิ น ให แ กค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจสอบ จึงถือวาผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบ
ป ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ กรณีจึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) วรรคสอง
สําหรับกรณีที่ผูถูกรองอางวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา เนื่องจากผูถูกรอง
ไดรับหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
แจงผลการตรวจสอบงบการเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดทาง
บัญชีนั้น เห็นวา หนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีไปถึงผูถูกรอง เปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงผลการตรวจสอบงบการเงินของ
ผูถูกรองประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของ
พรรคการเมืองป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ ขอกลาวอางของผูถูกรองขอนี้จึงฟงไมขึ้น
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สวนที่ผูถูกรองอางวา คํารองของผูรองยื่นเกินกําหนดเวลาสิบหาวันตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง นั้น เห็นวา วันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง นั้น คือ วันที่ผูรองไดพิจารณาและเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผูรองไดยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับคํารองดังกลาวในวัน ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เมื่อนับวัน ที่ผูรองไดพิจารณาและเห็น ชอบ
จนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองแลว อยูภายในระยะเวลาสิบหาวันตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขออางของผูถูกรองขอนี้จึงฟงไมขึ้น
สําหรับกรณีที่ผูถูกรองอางวา เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ผูถูกรอง
จึงไมอาจดําเนิน การเกี่ยวกับการบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดของผูถูกรองได นั้ น
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กอนที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จะมีประกาศฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จึงมีเหตุแหงการยุบพรรค
พลังธรรม ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอกลาวอางของผูถูกรองขอนี้จึงฟงไมขึ้น
อาศั ยเหตุผ ลดังกลาวขา งตน ศาลรั ฐธรรมนูญจึ งมีคํ าสั่ง ใหยุ บพรรคพลัง ธรรม ผูถูก รอ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายวิรัช ลิ้มวิชัย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายอักขราทร จุฬารัตน

รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ

หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

นายธานิศ เกศวพิทักษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวิรชั ลิ้มวิชัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา ผูรองรับจดทะเบียนพรรคผูถูกรองเปน
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการและแผนงานของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท ซึ่งพรรคผูถูกรองไดเบิกจาย
เงินจํานวนดังกลาวแลว สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ ทุกพรรคการเมืองใหจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนา
พรรคการเมืองมอบหมายเปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานการใชจา ยเงิน
ตามโครงการและแผนงานทุกแผน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงรับไวเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ โดยไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ และ
ตอมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสงตนฉบับแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบป ๒๕๔๘ ซึ่งไดเคยสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสารแลว แตก็ไมไดสงสําเนาหลักฐาน
การใชจายเงินมาเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเชนเดิม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวาขอเท็จจริงยังไมชัดเจนและไมอาจตรวจสอบไดวาผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม และไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙
ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
จึงเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจน
จึงมีหนังสือขอใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกรองมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๘ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกันกับหลักฐานทางบัญชีในกรณีของป ๒๕๔๗
ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวนที่การจัดทํา
หลักฐานไมครอบคลุมครบถวน อีกทั้งไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๙ เพื่อใหมีเวลาปรับระบบการบริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเขา
รับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายและขอบังคับของพรรค และจะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชี
และจัดทํางบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อจะนําเสนอที่ประชุมใหญของ
พรรคผูถูกรองไดทันในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีม ติใ นคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบ
กรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวาพรรคผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอมทั้งแจงใหผูถูกรองทราบ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีพิจารณาแลวมีคําสั่งรับคํารองของผูรองและสงสําเนาคํารอง
ใหผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ผูถูกรองโดยนายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา ผูถ กู รองไดเบิกจาย
เงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการและแผนไปดําเนินการตามวัตถุประสงค โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางเครงครัด กลาวคือ มีการแจงกําหนดการจัด
กิจกรรมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน และสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานไปรวมสังเกตการณและจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทุกครั้ง
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดรับหนังสือจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙
และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ทุกพรรคการเมืองใหจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตัง้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๘ ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยวิธีสงทางโทรสาร
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ งไดรั บ ในวั น เดีย วกัน และส งตน ฉบับรายงานทางไปรษณี ยดวนพิเศษ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเอกสารในวันถัดมา คือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

กอนยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ผูถูกรองไดแจงดวยวาจาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงิน ตอ งลาชา เนื่องจากผูถูกรองไดรับหนังสื อ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
แจงผลการตรวจสอบงบการเงินพรรคผูถูกรอง ประจําป ๒๕๔๗ กรณีตรวจพบขอผิดพลาดและบกพรอง
บางประการ โดยใหผูถูกรองดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวนกอนปด
รายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่อยกยอดไปจัดทํางบการเงิน ป ๒๕๔๘ และบันทึก
รายการเปดบัญชีป ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่แสดงวา
ผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรองใหผูรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่
พรรคไดรับหนังสือ โดยในจํานวนรายการบัญชีที่จะตองแกไข มีกรณีสําคัญคือหลักฐานการรับเงินและ
จายเงินคาพาหนะเดินทาง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหผูถูกรองนําสงหลักฐานการจาย
คาพาหนะเดินทางใหกับสมาชิกพรรค (ผูเขารวมกิจกรรม) เปนรายบุคคลซึ่งผูถูกรองไดทักทวงวาพรรค
ไมสามารถนําสงหลักฐานเชนวานั้น เนื่องจากการจายคาพาหนะเดินทางเปนการเหมาจายใหกับผูใหบริการ
รถเชา มิไดจายเปนรายบุคคล และไดปฏิบัติเชนนี้ทุกป หากมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมเทากับวาคณะกรรมการบริหารพรรคไดรวมกันจัดทําหลักฐาน
อันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ซึ่งผูถูกรองไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงินที่พรรคไดรบั รองความถูกตองแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต
วัน ที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๙๒ ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
ใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนและจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการ
จัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๗ ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ดวนทีส่ ดุ
ที่ ลต ๐๔๐๑/๖๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจงใหผูถูกรองทราบวาสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยังไมไดรับหลักฐานที่แสดงวา ผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาด
บกพรองของงบการเงิน ประจําป ๒๕๔๗
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินและงบการเงินประจําป
๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ ตอผูรองวา ผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการทางบัญชีและอาจมีการคืนเงิน
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บางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวน ซึ่งผูรองไดรับหนังสือไวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๔๙ และปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรคและผูอํานวยการพรรคผูถูกรอง
ไดเดินทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อชี้แจงผลการปรับปรุงรายการทางบัญชีและ
การนํ าสง เอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช จายเงิน ประจํ าป ๒๕๔๘ ซึ่งมี สาระสํา คัญคื อ
การแกไขรายงานทางบัญชีในรอบป ๒๕๔๗ ไมสามารถกระทําได เนื่องจากพรรคไดปดบัญชีและ
ไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
จากนั้น ไดปฏิบั ติตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป ๒๕๔๘ ผูถูกรอง
ประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจายคาพาหนะเดิน ทางเปน รายบุคคล ซึ่งทั้งสองกรณีอยูระหวางการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค ใหคืนเงิน ที่ไดใชจายไปใหกับกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหาร และจะไดดําเนินการปดบัญชี จัดทํางบการเงิน
เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงในองคกร การดําเนินการจึงลาชา
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง
ตระหนักดีวา ผูถูกรองมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ และมิไดยื่น คํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏความตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
การคืน เงิ น ใหแ ก กองทุ น เพื่อ การพัฒ นาพรรคการเมื องเนื่ องจากความบกพรอ งทางบัญ ชี
เปนประเพณีที่พรรคการเมืองกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติมาแบบสมานฉันทโดยตลอด
การไมนําสงเงินตามกําหนดเปนเพียงเหตุใหถูกชะลอการเบิกจายเงินสนับสนุนในปถัดไป ไมเคยเปนเหตุ
ใหยุบพรรค แมในกรณีที่พรรคธรรมชาติไทยมิไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนประจําปภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผล เพื่อใหเกิด
ความรอบคอบและเปนธรรม
เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการ
ประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้นการที่ผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือ
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓
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ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมายเพราะผูรอง
ยอมทราบดีวา การบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมือง จะตองมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งถือวาเปนการดําเนินกิจการในทางการเมือง ตามนัย
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ผูรอง
นําเอาผลของคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนขอสันนิษฐานวาผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมสุจริต มีเจตนาเอาผิดกับผูถูกรองโดยไมคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดยื่นคํารองเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ชี้แจงขอเท็จจริง
ดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้และ
จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางเหตุ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตอง
ครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรองไมสามารถนํามาอางเพื่อ
เปนเหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๘
ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชีในป ๒๕๔๗ ไมไดเกี่ยวของกับ
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๘ หากผูถูกรองไดใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบป ๒๕๔๘ ถูกตองตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกรองจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจาย
เงินสนับสนุนดังกลาวแลว แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกรอง
จัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินดังกลาว ตามหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
(ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด และมีขอเท็จจริงเพิ่มเติมวาภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๙ ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามนัย
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มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แสดงใหเห็นวา
ผูถูกรองมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติใหเปน ไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาสผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจาย
เงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๘ ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
พรอมทั้งประสานกับ หัวหนาพรรคทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดดํา เนิน การแตอยางใด
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเสนอเรื่องที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจาย
เงินสนับสนุนเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ โดยที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติวาเมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ โดยสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน
แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท
ถูกตองตามความเปนจริง ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ผูรองจึงไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่
ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมือง
นั้นไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ใหนายทะเบียนเรียกคืน
เงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนสงเขากองทุน” แตกรณีของผูถูกรอง
มิไดเปนเรื่องการเรียกคืนเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวาพรรคใชจายเงิน สนับสนุนถูกตองตาม
ความเปนจริงหรือไม จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และมีบท
กําหนดโทษตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๔๙ เปนกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง แจงใหผูถูกรอง
ชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค ในรอบป ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนหนังสือที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรียกคืน
เงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรอง
ไมจัดสงงบการเงินของพรรค ประจําป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองรับรองแลว
ภายในเดือนเมษายนของทุกป หัวหนาพรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ ซึ่งกรณีดังกลาวเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินของพรรคตามที่กฎหมายกําหนด ผูรองจึงตองดําเนินการ
รองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และดําเนินการเรียกคืนเงินสนับสนุนของพรรค ประจําป ๒๕๔๘ จํานวน
๖๖๔,๘๐๐ บาท ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง
สั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองเรื่องดังกลาว จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ประกอบกับหนังสือของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่ผูรองยื่นคํารอง
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจาก
ผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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ตุลาการประจําคดีพิจารณาแลวมีคําสั่งรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของผูรอง และสงสําเนาใหผูถูกรอง
ทราบ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงเพิ่มเติม กับ คําชี้แจงแกขอกลาวหา พรอมเอกสาร
ประกอบแลว มีประเด็น ที่ตองพิจารณาวินิจฉัยขอแรกวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
คํารองนี้หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ และมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ และมาตรา ๓๐๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติวา บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ง ใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยคํารองนี้
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา มีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจาก
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา ในรอบป ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อดําเนินกิจการตามโครงการและแผนงานจํานวน
๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตอมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจาย
เงินดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับรายงานทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเอกสารไวเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดย
ผูถูกรองมิไดจัดสงหลักฐานประกอบการใชจายเงินใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นบัญญัติ
วา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และ
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จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความ
เปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” การที่ผูถูกรองมิไดจัดสง
หลักฐานประกอบการใชจายเงินไปดวยทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจตรวจสอบไดวาผูถูกรอง
ไดใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวไปโดยถูกตองตามความจริงหรือไม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงผูถูกรอง
ขอใหจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๘ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ แตผูถูกรองก็ยังไมไดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินให
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด
ที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการทางบัญชี โดยตองแกไขรายงานทางบัญชี
ในรอบป ๒๕๔๗ ปรับปรุงรายการขอผิดพลาดใหถูกตองครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี
ในรอบป ๒๕๔๘ แตผูถูกรองประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานดังกลาวเพราะจะตองมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ แตขณะนั้นไมสามารถดําเนินการประชุมได เนื่องจาก
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕
เมื่อวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมืองดําเนิน กิจการใด ๆ ในทางการเมืองนั้น
เห็นวา ขอผิดพลาดทางบัญชีในรอบป ๒๕๔๗ ของผูถูกรอง หาไดเกี่ยวของกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป ๒๕๓๘ แตอยางใดไม หากผูถูกรองมีหลักฐาน
ดังกลาวอยูก็สามารถจัดสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งได สวนที่ผูถูกรองอางวาจะตองมีการคืนเงิน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป ๒๕๔๘ มาแลว
แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย จึงไมใชกรณีที่ตองดวยบทบัญญัติในเรื่องการคืนเงินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ แตอยางใด
ที่ผูถูกรองอางวา พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น วันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง หมายถึง
วันที่ผูรองไดพิจารณาและเห็นชอบใหย่ืนคํารองตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ขอเท็จจริงปรากฏจาก
คําชี้แ จงของนายอภิช าต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้งวา สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดเสนอเรื่องที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจา ยเงินสนับสนุนเขาสูท ปี่ ระชุม
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตอมาประธาน
กรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ไดรับคํารองไวเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อันอยูในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
การที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ทั้งเมื่อไดรับ
หนังสือเตือนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหจัดสงเอกสารหลักฐานแลวก็ยังมิไดจัดสงรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงมีเหตุที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญจะต องมีคํ าสั่ งยุ บพรรคผู ถูก รอ งตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะที่มี
การกระทําอันเปนเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรอง
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
การเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ.๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง มีผลใชบังคับตอไป หรือไม และจะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙
บัญญัติใหบรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว
ไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ บัญญัตใิ หบรรดา
ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
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ประมุข หรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศ
ใชรัฐ ธรรมนูญ นี้ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาชอบดวยกฎหมายและชอบด วยรัฐ ธรรมนู ญ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงมีผลใชบังคับตอไป
สวนปญหาที่วาจะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เพราะเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๖๒ หรือไม เห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไดบัญญัติเหตุที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองไวในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แตทงั้ สองมาตรามีความแตกตางกัน
กลาวคือ กรณีตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดในกรณีที่
มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามวรรคหนึ่งดังนี้ (๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือ
ไมถึงสิบหาคน (๓) มีการยุบไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น และ (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด เชน ไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒ ซึ่งการไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒ นี้ มีลักษณะ
เปน การกระทําที่ไมมีความรายแรง ตางกับเหตุของการขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๖ ที่บัญญัติวาหากพรรคการเมืองกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
ดวยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปน ปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือ
กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อัน ดีของประชาชน หรือกระทําการฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓
ซึ่งเห็นไดวาเปนการกระทําที่มีความรายแรงหรือเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อกรณีนี้เปนการขอใหศ าลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ จึงไมอาจนําประกาศคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ ขอ ๓ มาใชบังคับกับกรณีนี้
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จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายวิรัช ลิ้มวิชัย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ ไดความวา นายทะเบียนพรรคการเมืองผูรองไดรับ
จดทะเบียนพรรคพลังธรรม ผูถูกรองเปนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการ
และแผนงานของพรรคพลังธรรมในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) โดยผูถูกรองไดเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนพรรคการเมืองทุกพรรคที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ จัดทํารายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย
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เปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานการใชจา ยเงินตามโครงการและแผนงาน
ทุกแผน
ผูถูกรองไดจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค ในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงรับไวเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ แตผูถูกรองไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตรวจสอบ
ตอมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสงตนฉบับแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรค ในรอบป ๒๕๔๘ ซึ่งไดเคยสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสารแลว แตไมไดสงสําเนา
หลักฐานการใชจายเงินใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา
ขอเท็จจริงยังไมชัดเจนและไมอาจตรวจสอบไดวา ผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือไม และไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามนัย
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
จึงเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเห็นวา เพื่อใหไดขอเท็จจริง
ที่ชัดเจนจึงมีหนังสือขอใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงินในรอบปนี้ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกันกับหลักฐานทางบัญชีใ นกรณีของป ๒๕๔๗
ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวนที่จัดทําหลักฐาน
ไมครอบคลุมครบถวนถูกตอง และแจงวาไดตระหนักในปญหาและอุปสรรคเปนอยางดี จึงพยายาม
ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหมเพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน อีกทั้งไดตัดสินใจ
ไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๙ ทั้งนี้ เพื่อใหไดมีเวลา
ปรับระบบการบริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเขารับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบาย
และขอบังคับของพรรคผูถูกรอง และไดแจงวาจะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชีและจัดทํางบการเงิน
ประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญของพรรคไดทันในการประชุม
สมัยวิสามัญตอไป
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คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรอง
ไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘
เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย ซึ่งไมสามารถตรวจสอบ
ไดวา ผูถูกรองใชจา ยเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘
จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามนัย
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงให
นายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามมาตรา ๖๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
พรอมทั้งแจงใหพรรคผูถูกรองทราบ และใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน เพื่อใหดําเนินคดีอาญากับนายภมร นวรัตนากร หัวหนาพรรคผูถูกรอง
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจคํารองแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ และใหโอกาสผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
นายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรอง ไดยื่นคํารองชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐานตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา พรรคผูถูกรอง
ไดรับการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และไดดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองชุดปจจุบันไดเขาปฏิบัติหนาทีเ่ มือ่ วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพนจากตําแหนงทั้งคณะเนื่องจากตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด ตามขอบังคับพรรค ขอ ๔๘ (๒) ปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารรักษาการ
ตามขอบังคับพรรค จํานวน ๔ คน โดยยังไมมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากเกิด
ความขัดแยงภายใน
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ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
และแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และเบิกจายเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงคแลว โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางเครงครัด กลาวคือ มีการแจงกําหนด
การจัดกิจกรรมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน และสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานไปรวมสังเกตการณและจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทุกครั้งไป
ผูถูกรองไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
แจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘
ทุกพรรคการเมือง จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ตอมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรอง
ไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ยื่น ตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยวิธีสงทางโทรสาร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับในวันเดียวกัน และสงตนฉบับ
รายงานทางไปรษณียดวนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเอกสารในวันถัดมา คือวัน ที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๙ กอนยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ผูถูกรองไดแจงดวยวาจาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา เนื่องจากผูถูกรองไดรับ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
แจงผลการตรวจสอบงบการเงินผูถูกรอง ประจําป ๒๕๔๗ กรณีตรวจพบขอผิดพลาดและบกพรอง
บางประการ โดยใหผูถูกรองดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวนกอนปด
รายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่อยกยอดไปจัดทํางบการเงินป ๒๕๔๘ และบันทึก
รายการเปดบัญชีป ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่แสดงวา
พรรคไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรองใหนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือ ซึ่งในจํานวนรายการบัญชีที่จะตองแกไข มีกรณีสําคัญ คือ
หลักฐานการรับเงินและจายเงินคาพาหนะเดินทาง โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหผูถูกรอง
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นําสงหลักฐานการจายคา พาหนะเดิน ทางใหกับสมาชิกพรรค (ผูเขารวมกิ จกรรม) เปน รายบุคคล
แตผูถูกรองไดทักทวงวาไมสามารถนําสงหลักฐานเชนวานั้น เนื่องจากการจายคาพาหนะเดินทางเปน
การเหมาจายใหแกผูใหบริการรถเชา มิไดจายเปนรายบุคคล และไดปฏิบัติเชนนี้ทุกป หากมีการแกไข
เพื่อใหเปนไปตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมเทากับวาคณะกรรมการ
บริหารพรรคไดรวมกันจัดทําหลักฐานอันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ผูถูกรอง
ไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงินที่พรรคไดรับรองความถูกตองแลว
ในระหว า งการเจรจาหาข อ ยุ ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงิน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๙๒
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุน และจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๗ ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/๖๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙
แจงใหผูถูกรองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับหลักฐานที่แสดงวาผูถูกรอง
ไดดําเนินการปรับปรุง แกไขรายการขอผิดพลาดบกพรองของงบการเงิน ประจําป ๒๕๔๗
ผูถูกรองไดทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินและงบการเงินประจําป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘
ตอผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วาผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการทางบัญชีและ
อาจมีการคืนเงินบางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวน ซึ่งผูรองไดรับหนังสือไวเมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรคและผูอํานวยการพรรค
ผูถูกรองไดเดินทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงผลการปรับปรุงรายการทางบัญชี
และการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๘ ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
การแกไขรายงานทางบัญชีในรอบป ๒๕๔๗ ไมสามารถกระทําได เนื่องจากผูถูกรองไดปดบัญชีและ
ไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติ
จากนั้น ไดปฏิบั ติตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป ๒๕๔๘ ผูถูกรอง
ประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจายคาพาหนะเดินทางเปนรายบุคคล ซึ่งทั้งสองกรณีอยูระหวางการขอความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการบริหารพรรคใหคืน เงินที่ไดใชจายไปใหกับกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหารและจักไดดําเนินการปดบัญชี จัดทํางบการเงิน เสนอทีป่ ระชุมใหญ
อนุมัติ แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงในองคกร การดําเนินการจึงลาชา
ผูถูกรองเห็น วาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียน
พรรคการเมือง ตางตระหนักดีวาผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
และไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ในรอบปปฏิทิน อยางถูกตองตามความเปน จริงยื่น ตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด การตัดสินใจคืนเงินใหแกกองทุนก็เพื่อหลีกเลี่ยง
ความยุงยากของการบริหารอันเกิดจากการจัดทําเอกสารและแจงขอความอันเปนเท็จ พลตํารวจเอก วาสนา
เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองยอมตระหนักดีวา ผูถูกรองมิได
กระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน และการรองทุกขกลาวโทษวาเปนเพียงการกลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรอง
กระทําผิดกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนการคืน เงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเนื่องจาก
ความบกพรองทางบัญชี เปนประเพณีที่พรรคการเมืองกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ
มาแบบสมานฉันทโดยตลอด การไมนําสงเงินตามกําหนดเปน เพียงเหตุใ หถูกชะลอการเบิกจายเงิน
สนับสนุนในปถัดไป ไมเคยเปน เหตุใหยุบพรรค แมในกรณีที่พรรคธรรมชาติไทยมิไดยื่นรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนประจําปภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลเพื่อใหเกิดความรอบคอบและเปนธรรม
เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลว
ดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้น การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูรอง สั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
และที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
เจตนารมณของกฎหมาย เพราะผูรองยอมทราบดีวา การบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมือง จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งถือวาเปน
การดําเนินกิจการในทางการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ผูรองนําเอาผลของคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนขอสันนิษฐาน
วาผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการกระทําที่ไมสุจริต มีเจตนาเอาผิดกับผูถูกรองโดยไมคํานึงถึง
เจตนารมณของกฎหมาย
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดยื่น
คํารองเพื่อชี้แจงเพิ่ม เติม ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ สรุปไดวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และ
จะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางเหตุ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตอง
ครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรองไมสามารถนํามาอางเพื่อ
เปนเหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคพลังธรรมในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชีในป ๒๕๔๗ ไมได
เกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคพลังธรรมในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
หากผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตองตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกรองจะตองจัดสงเอกสาร
หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีหนังสือทวงถามใหพรรคพลังธรรมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ดังกลาว ตามหนังสือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด และมี
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘
ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามนัยมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาท
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ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง ปรากฏตามหนังสือของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๑/๑๑๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่องรองทุกขกลาวโทษ นายภมร นวรัตนากร หัวหนา
พรรคผูถูกรองตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ดังนั้น จากกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคพลังธรรม ในรอบป ๒๕๔๘ และกรณีไมจัดสงงบการเงิน
ประจําป ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาผูถูกรองมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
บัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
ซึ่งกรณีดังกลาวเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคไท หนา ๒๗ วรรคทาย วา “สําหรับกรณีที่ผูถูกรอง
อางวาคํารองของผูรองยื่นเกิน กําหนดเวลาสิบหาวัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เห็นวาวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน นั้น
คือวันที่ผูรองไดพิจารณาและเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบันทึกขอความ ที่ ลต ๐๔๐๒ (ฝปส.)/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๔๕ รายงานเรื่องผูถูกรองใชจายเงินไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผูรองยื่น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวันตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง ขออางของผูถูกรองขอนี้จึงฟงไมขึ้นอีกเชนกัน”
ในกรณีของผูถูกรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาสผูถูกรองจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง
แตผูถูกรองมิไดดําเนินการแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเสนอเรื่องที่ผูถูกรอง
ไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุนเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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มีมติวาเมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรอง
ไดรายงานการใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย
จึงไม สามารถตรวจสอบได วาผู ถูกรอ งใชจ ายเงิน ที่ไ ดรับการสนับสนุ น จากกองทุน เพื่ อการพัฒนา
พรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาท
ถวน) ถูกตองตามความเปนจริงตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประธานกรรมการการเลือกตัง้ ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมือง จึงไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมือง
นั้นไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ใหนายทะเบียนเรียกคืน
เงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนสงเขากองทุน” และประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
ใหพรรคการเมืองที่ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนตองคืนเงินใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ดวยเหตุดังนี้ ... ขอ ๒๔ “พรรคการเมืองที่ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุน ตองสงคืนเงินสนับสนุนดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังนี้ (๑) ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง” และขอ ๒๕ กําหนดวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน
วาพรรคการเมืองมีเหตุตามขอ ๒๔ (๑) ใหนายทะเบียนแจงพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับ
การจัดสรรในปที่มีเหตุตามขอ ๒๔ (๑) แกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
การเรียกคืนเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง กรณีไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
หรือมาตรา ๔๐ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดเรียกคืนเงินตามประเพณีปฏิบัติตามที่
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ผูถูกรองกลาวอาง แตปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ซึ่งกรณีดังกลาวไมมกี ฎหมายบัญญัติใหมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองแตอยางใด แตกรณีของผูถูกรอง
มิไดเปนเรื่องการเรียกคืนเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวา พรรคใชจายเงินสนับสนุนถูกตอง
ตามความเปนจริงหรือไม จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ (๕) และมีบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแจงใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนหนังสือที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเรียกคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับ
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรองไมจัดสงงบการเงินของพรรค
ประจําป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองรับรองแลวภายในเดือนเมษายน
ของทุกป หัวหนาพรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองและใหหัวหนา
พรรคการเมืองสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
อนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ ซึ่งกรณีดังกลาวเมื่อพน กําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินของผูถูกรองตามที่กฎหมายกําหนด นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตอง
ดําเนิน การรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และดําเนินการเรียกคืนเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ประจําป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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ดังนั้น กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรองสั่งให
ผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองเรื่องดังกลาว จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ประกอบกับหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ (๕) เนื่องจาก
ผูถูกรองไมดําเนิน การใหเปน ไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจัดสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ แตไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูกตองตามความเปนจริง
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญรับคําชี้แจงเพิ่มเติมของผูรอง และสงสําเนาใหผูถูกรองทราบ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบของผูรอง และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถูกรองแลว เห็นวาขอเท็จจริงมีเพียงพอแกการพิจารณาวินิจฉัยโดยไมจําเปนตอง
ไตสวนพยานหลักฐานของคูกรณีแตอยางใด
คดี อ ยู ร ะหว า งพิ จ ารณาของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ มา ได มี ก ารตรารั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขึ้นไวใหใชแทนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
และวรรคสี่ บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญ และใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสามและ
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้น ใชบังคับ โดยบรรดาคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางดําเนิน การของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให
ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ได
ขณะคดีอยูระหวางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
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คดีมีปญหาขอกฎหมายเบื้องตนที่ตองวินิจฉัยกอนวา ศาลรัฐธรรมนูญจะนําบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของมีดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไป
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) บัญญัติวา พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ และวรรคสอง บัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใด
มีเหตุตามที่ระบุไวใน (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๖๙ บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสว นรวม
ในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ บัญญัติวา ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรค
การเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจง
ใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลารายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงาน
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนด
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ระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๘๒ บัญญัติวา พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไป
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจา ย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๙๓ บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
แตพรรคการเมืองนั้น ยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู หรือในกรณีที่พรรคการเมือ งใด
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความ
ปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
มาตรา ๙๘ บั ญญัติวา ในกรณีที่ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญมีคําสั่ง ยุบพรรคการเมื องใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลา
หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
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พิเคราะหแลวเห็นวา ในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ วา ด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ผ ลใชบั งคั บตั้ งแต วัน ที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๐
โดยบทบัญ ญัติ ใ นมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบั ญญั ติดัง กล าว บัญญั ติใ หย กเลิกพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และในบทเฉพาะกาลมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีพรรคการเมืองไมดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนการกระทําที่เกิดขึ้นขณะที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม
บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ และในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองดังกลาวยังไมมีผล
ใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป
จนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองดังกลาวจะมีผลใชบังคับ เมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนกฎหมายใหมมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
แลว และไมมีบทเฉพาะกาลบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองดังกลาวตอไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ แตอยางใด กรณีจึงไมอาจนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแลวมาใชบังคับกับกรณีตามคํารองนี้ได
มีปญหาขอกฎหมายที่ตองวินิจฉัยตอไปวา ศาลรัฐธรรมนูญจะนําพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอนวันใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้ไดหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติเรื่องการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๒
และมาตรา ๙๓ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ วา ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และมาตรา ๙๓ ไดบัญญัติมาตรการบังคับทางกฎหมายแกผูฝาฝนไววา
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น โดยความในมาตรา ๙๓ วรรคสอง บัญญัติขั้นตอนและวิธีการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีดงั กลาววา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น เห็นวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนกฎหมายใหมไดบัญญัติเรื่องการจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองและมาตรการบังคับทางกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ
และสาระสําคัญอยางเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุตามคํารองของผูรอง จึงเปนกรณีท่ีกฎหมายใหมและกฎหมาย
เกามีบทบัญญัติสําหรับกรณีหนึ่ง ๆ อยางเดียวกัน เมื่อกฎหมายใหมมีลักษณะเชนเดียวกันกับกฎหมายเกา
ไดบัญญัติใหยกเลิกกฎหมายเกาไวโดยตรง ประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๕ ไดบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แทนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ในกรณีเชนวานี้ในทางกฎหมายตองถือวากฎหมายใหมไมประสงคจะใหใชกฎหมายเกา สวนการที่จะ
ใชบังคับกฎหมายใหมยอนหลังไปใชกับการกระทําที่เกิดขึ้น ในขณะที่กฎหมายเกายังมีผลใชบังคับ
หรือไมนั้น เปนเรื่องการบังคับใชกฎหมายในขณะที่ศาลพิจารณาพิพากษาคดี สําหรับคดีตามคํารองนี้
การที่จะพิจารณาถึงประเด็นการกระทําอันเปนมูลเหตุในการยื่นคํารองในคดีนี้วา ผูถูกรองไดกระทําการ
เชนวานั้นหรือไม แมวาจะตองใชบทบัญญัติของกฎหมายในขณะเกิดเหตุมาใชประกอบการพิจารณา
ในประเด็นดังกลาวไดก็ตาม แตการใชกฎหมายในขณะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดีตามคํารองนี้
ศาลชอบที่จะนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชเปน
ฐานอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ดังนั้น จึงเห็นวา ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนําพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชเปนฐานอํานาจเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามคํารองนี้
สําหรับในสวนของมาตรา ๘๒ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรายงานแลว
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หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงานใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น พิจารณา
แลวเห็นวา ขณะที่ผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นั้น
บทบัญญัตดิ ังกลาวยังมิไดตราขึ้นใชบังคับ บทบัญญัติในมาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ซึ่งบัญญัติขึ้น ภายหลัง จึงไมกระทบกระเทือนถึงการดําเนิน การของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยชอบดวยมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว ดังนั้น
การยื่นคํารองนี้จึงสมบูรณ และชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ดวย
ประเด็นที่ผูถูกรองใหการตอสูวาคํารองของผูรองยื่นเกินกําหนดเวลาสิบหาวันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง นั้น พิจารณาแลว
เห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการประชุมครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ เพื่อพิจารณาเรื่องที่พรรคผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหนายทะเบียน
พรรคการเมือง ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง และนายทะเบียน
ผูรองไดยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ วันที่ผูรองทราบถึงเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรองจึงเริ่มนับตั้งแตวันที่ประธานกรรมการการเลือกตัง้
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรองทราบมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ กรณีจึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ผูรองทราบถึงเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญและมีผลใชบังคับในขณะนั้นแลว
ขออางของผูถูกรองในขอนี้จึงไมอาจรับฟงได
ผูรองยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
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วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาว ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้น
มีประเด็น ที่ต องวินิจ ฉัยวา มีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผู ถูกรอง หรื อไม พิจารณาแลว เห็น ว า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติเรื่องการจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินไวในมาตรา ๖๒ วา พรรคการเมืองที่ไดรับ
เงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอ งตามความเปน จริงและยื่น ตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป โดยไดกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
ไวในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสองวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใด
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเปนเหตุตามที่ระบุไวใน (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
ใหยุบพรรคการเมืองนั้น เห็นวา บทบัญญัติในมาตราดังกลาวมีเจตนารมณที่จะตรวจสอบการใชจายเงิน
ที่พรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และการที่จะวินิจฉัยวามีเหตุตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง หรือไมนั้น จําตองวินิจฉัยดวยวาพรรคการเมือง
ไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวในสวนที่ ๒ ที่วาดวยการสนับสนุนพรรค
การเมืองโดยรัฐ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
และพรรคการเมืองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินถูกตอง
ตามความเปนจริงหรือไม โดยพิจารณาเงื่อนเวลาดวยวาพรรคการเมืองไดยื่น รายงานการใชจายเงิน
ดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป หรือไม
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา พรรคผูถูกรองไดรับการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๓๑ โดยในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท
ผูถูกรองจึงมีหนาที่รายงานการดําเนินกิจการของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอผูรองภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ (ทบพ)
๐๔๐๒/ว๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และที่ (ทบพ) ๐๔๐๒/ว๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ แจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบ
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ป ๒๕๔๘ ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และ
ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือ นมีน าคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคในรอบป ๒๕๔๘ ใหแกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสาร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๙ และสงตนฉบับรายงานการใชจายเงินดังกลาวทางไปรษณีย เมื่อวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
แตไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ ผูรองพิจารณา
เห็นวา เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนจึงมีหนังสือขอใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินให
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ แตผูถูกรองก็มิได
สงหลักฐานการใชจายเงินใหแกผูรอง ตอมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ และประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดดําเนินการแตอยางใด
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยมีวา การที่ผูถูกรองไมไดสงหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงิน
สนับสนุน ของพรรคผูถูกรองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ถือเปนเหตุ
ในการสั่งยุบพรรคผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคการเมืองเปนสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเปนสถาบัน
ที่ทําหนาที่คัดสรรผูแทนเขาไปทําหนาที่ทั้งในฝายนิติบัญญัติแ ละฝายบริหาร การบริหารและจัดการ
ภายในพรรคการเมืองจึงมีลักษณะที่พิเศษและแตกตางจากองคกรในฝายบริหารโดยทั่วไป และการใชจาย
เงิน ของพรรคการเมืองมีความสําคัญตอการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองใหบรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๒ จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาพรรคการเมืองและ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และในทางตรงกันขาม หากไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาว ก็อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาพรรคการเมืองและเปนอุปสรรคตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากมาตรการบังคับทางกฎหมายสําหรับพรรคการเมือง
ที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๙ วา ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๒ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้ง
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พรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้น
ตองยุบไป และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ไดบัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับ แตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง และ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยไวตามคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๐ วา ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบงั คับ
ยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคตามมาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ได
เพราะเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งมิใชโทษทางอาญา มาตรการดังกลาว
เปนเพียงมาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใหอํานาจในการยุบพรรคการเมืองที่กระทํา
การตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใ ห
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีโอกาสที่จะกระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง การมีกฎหมาย
กําหนดวาบุคคลใดสมควรมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหเหมาะสมแกสภาพแหงสังคม หรือเพื่อใหการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในสังคมนั้นดํารงอยูตอไปยอมมีได
ปจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ มีผลใชบงั คับ
ตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดบัญญัติเรื่องการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ไวในมาตรา ๘๒ วา พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวใ นสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยไดกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไวในมาตรา ๙๓ วา ในกรณีที่พรรคการเมือง
ใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น และกําหนดมาตรการบังคับเพิ่มเติม
อันเปนการจํากัดสิทธิทางการเมืองเพิ่มเติมไวในมาตรา ๙๘ ดวยวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
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ยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม
รูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวาพฤติการณ
และการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการกระทําที่มีความรายแรงถึงขนาดที่กฎหมายจะกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
ไวดวยการจํากัดสิทธิทางการเมืองของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง และ
เนื่ อ งจากการจํ า กั ด สิ ท ธิ ท างการเมื อ งดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น โดยผลของกฎหมายอั น เนื่ อ งมาจากกรณี ที่
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง แมวาการยื่น คํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญของนายทะเบียน
จะมิไดมีคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งจํากัดสิทธิทางการเมืองเชนวานั้นก็ตาม หากพฤติการณและ
การกระทําของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีการกระทําอันควรเชื่อไดวา
มีการกระทําตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๘ แลว บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวยอมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายตอการใชดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะยกบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวขึ้นวินิจฉัยและสั่งใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาวได
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ไดบัญญัติใหพรรคการเมืองกระทําการ และมูลเหตุในการยื่นคํารองนี้เกิดขึ้นขณะพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใชบังคับ และตอมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และบัญญัติไวในมาตรา ๘๒
วาพรรคการเมืองจะตองกระทําการเชนเดียวกับมาตรา ๖๒ ดวย อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการ
บั ง คั บ ทางกฎหมายให พ รรคการเมื อ งยั ง คงต อ งกระทํ า เช น ว า นั้ น ด ว ย ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผ ลใชบังคับตั้งแตวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙๕ ไดบัญญัติวา ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติยังไมมีผลใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผ ลใชบังคับ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ไดบัญญัติถึงเหตุที่จะสั่งยุบพรรคไวทํานองเดียวกัน ดังนั้น
เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําอันเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ไดบัญญัติเรื่องเหตุแหงการยุบ
พรรคการเมือ งที่ไดรั บเงิน สนับสนุน ตอ งใช จายเงิ น สนับสนุน ใหเ ปน ไปตามที่กฎหมายกํ าหนดไว
เชนเดียวกับมาตรา ๖๒ วา พรรคการเมืองตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง โดยกําหนดเงื่อนเวลาการยื่นรายงานดังกลาววาใหยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไปเชนเดียวกัน จึงชอบที่จะนําพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับกับคดีนี้
มีประเด็น ที่ตองวินิจฉัยตอไปวา มีเหตุควรยุบพรรคผูถูกรองหรือไม พิจารณาแลวเห็น วา
การที่ผูถูกรองสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๘ ใหแกคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทางโทรสารเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และสงตนฉบับเอกสารดังกลาวทางไปรษณีย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ แตผูถูกรองมิไดจัดสงหลักฐานประกอบการใชจายเงินใหแกคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ทั้งที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงผูถูกรองใหจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ และกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาการรายงาน
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือถึงผูถูกรองตามหนังสือ
ที่ (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และที่ (ทบพ) ๐๔๐๒/ว๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ แจงวา ใหทุกพรรคการเมื องที่ไดรับ การสนับสนุน จากกองทุน เพื่อ การพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ผูถ กู รองไดรบั หนังสือ
ดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ แลว ที่ผูถูกรองใหการตอสู
วาอยูระหวางการปรับปรุงรายการขอผิดพลาด โดยจะมีการคืนเงิน ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคได เนื่องจาก
มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุม
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หรือดําเนินการใด ๆ ในทางการเมืองนั้น พิจารณาแลวเห็นวาประเด็นที่ผูถูกรองใหการโตแยงดังกลาว
เปนเรื่องการบริหารจัดการภายในทางธุรการของพรรค และมิไดเกี่ยวของกับประกาศคณะปฏิรูปฯ
ดังกลาว แมวาผูถูกรองจะยื่นรายงานการใชจายตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวก็ตาม เมื่อขอเท็จจริง
รับฟงไดวา ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความ
เปนจริงและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูถูกรองไมอาจแสดงหลักฐานประกอบรายงานการใชจาย
เงินที่จะพิสูจนไดวาผูถูกรองไดใชจายเงินเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติและถูกตองตามความเปนจริงตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีจึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบกับมาตรา ๘๒ และ
เนื่องจากขอเท็จจริงตามคํารองไมอาจรับฟงไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงกระทําการดังกลาวแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข
การกระทําดังกลาว จึงไมมีเหตุที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๙๘
ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา สมควรยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบกับมาตรา ๘๒
ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน
รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวาผูรอง ไดรับจดทะเบียนพรรคผูถูกรอง
เปนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการและแผนงานของผูถูกรอง
ในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท ซึ่งผูถูกรองไดเบิกจายเงิน
จํานวนดังกลาวแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ ทุกพรรคการเมืองใหจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือ นมี น าคม ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

มอบหมายเป น หนั ง สื อ และเหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ งเป น ผู รั บ รองสํ า เนาหลั ก ฐานการใช จ า ยเงิ น
ตามโครงการและแผนงานทุกแผน
เมื่อ วัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูถู กรอ งได จัดส งแบบรายงานการใช จายเงิน สนับ สนุ น
ของพรรค ในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่ งสํา นักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งได ลงรั บไว
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๔๙ โดยผูถู ก ร อ งไม ไ ด สง สํ า เนาหลั กฐานการใช จ ายเงิ น สนั บ สนุ น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ และตอมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสง
ตน ฉบับดังกลาว แตก็ ไมไดสงสํ าเนาหลักฐานการใชจ ายเงิน มาเพื่อ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ตรวจสอบเชนเดิม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงยังไมชัดเจน
และไมอาจตรวจสอบได วาผูถูกรองไดใ ชจายเงิน สนับสนุน ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือไม และไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามนัยมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึ งเสนอ
ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล ว ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ ขอให ผู ถู ก ร อ ง
สงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา ในการจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงินในรอบป ๒๕๔๘ นี้ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกันกับหลักฐานทางบัญชีในกรณีของป ๒๕๔๗
ผูถูก รอ งจึ งต องปรับ ปรุ งหลักฐานการใชจา ยเงิน ให สอดคล องกัน และอาจต องคืน เงิน บางส วนที่
การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวนถูกตอง และแจงวาไดตระหนักในปญหาและอุปสรรคดังกลาว
จึงไดพยายามให มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรคของผู ถูกรองชุ ดใหมเ พื่อ ใหได บุคลากร
ที่เหมาะสมกับงาน และไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๙
ทั้งนี้ เพื่อจะไดมีเวลาปรับระบบการบริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมเขารับผิดชอบ
การดําเนินงานตามนโยบายและขอบังคับของผูถูกรอง โดยจะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชีและจัดทํา
งบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อจะนําเสนอที่ประชุมใหญของพรรคไดทนั
ในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป
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คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได มีม ติใ นคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อ วัน ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูรองรับทราบกรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงิน ที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุน เพื่อการพัฒ นา
พรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินมาดวย จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งในรอบป ๒๕๔๘ ถู กต อ งตรงตามความเปน จริ ง ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงใหผูรอง
ยื่น คํ าร อ งต อ คณะตุล าการรัฐ ธรรมนูญ เพื่อ ขอให มี คํา สั่ งยุ บ พรรคผู ถู กร อ ง ตามมาตรา ๖๕ (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอมทั้งแจงใหผูถูกรอง
ทราบ และใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล
ปทุ ม วั น เพื่อ ให ดํา เนิ น คดีอ าญากั บนายภมร นวรั ตนากร หั วหนา พรรคของผู ถูก รอ ง เนื่อ งจาก
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายภมร นวรั ต นากร รั กษาการหั วหน าพรรคของผู ถู กร อ ง ยื่น คํ าชี้ แ จงแก ขอ กลา วหา
ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
(๑) ผูถูก รองได รับการจั ดตั้ งเป น พรรคการเมื อง เมื่อวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๓๑ และ
ไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปจจุบัน
ไดเขาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพนจากตําแหนงทั้งคณะเนื่องจากตําแหนง
กรรมการบริหารพรรควางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด ตามขอบังคับพรรค ขอ ๔๘ (๒)
และปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารรักษาการตามขอบังคับพรรค จํานวน ๔ คน โดยยังไมมีการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากเกิดความขัดแยงภายใน
(๒) ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท จากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง และผูถูกรองไดเบิกจายเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางเครงครัด กลาวคือ มีการแจงกําหนดการจัดกิจกรรม
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ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานไปรวมสังเกตการณและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทุกครั้ง
(๓) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูถ กู รองไดรบั หนังสือ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙
และ ที่ (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ใหจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙
(๔) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยวิธีสงทางโทรสารซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรับในวันเดียวกันและสงตนฉบับทางไปรษณียดวนพิเศษซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรับเมื่อวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งกอนยื่น รายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ดังกลาว ผูถูกรอง
ไดแจงดวยวาจาใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบวาการนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา
เนื่องจากผูถูกรองไดรับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แจงผลการตรวจสอบงบการเงินของผูถูกรอง ประจําป ๒๕๔๗ กรณี
ตรวจพบขอผิดพลาดและบกพรองบางประการโดยใหผูถูกรองดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาด
บกพรอ งใหถูกต องครบถวนกอ นปดรายการบั ญชีที่เกี่ ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่ อยกยอด
ไปจัดทํางบการเงินป ๒๕๔๘ และบันทึกรายการเปดบัญชีป ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง
และให จัดสงเอกสารหลักฐานที่แ สดงวาผู ถูกรองไดดําเนิน การปรับปรุงแกไ ขรายการขอผิ ดพลาด
บกพรองใหผูรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ ซึ่งในจํานวนรายการบัญชีที่จะตอง
แกไข มีกรณีสําคัญคือ หลักฐานการรับเงินและจายเงินคาพาหนะเดินทาง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหผูถูกรองนําสงหลักฐานการจายคาพาหนะเดินทางใหกับสมาชิกพรรค (ผูเขารวมกิจกรรม)
เปนรายบุคคล แตผูถูกรองไดทักทวงวาผูถูกรองไมสามารถนําสงหลักฐานเชนวานั้นเนื่องจากการจาย
คาพาหนะเดินทางเปนการเหมาจายใหกับผูใหบริการรถเชา มิไดจายเปนรายบุคคลและไดปฏิบัติเชนนี้
ทุก ป หากมีก ารแก ไขเพื่อ ใหเ ป น ไปตามความต องการของสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
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ยอมเทากับวาคณะกรรมการบริหารพรรคไดรวมกันจัดทําหลักฐานอันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จ
ตอเจาพนักงาน ซึ่งผูถูกรองไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงิน
ที่ผูถูกรองไดรับรองความถูกตองแลว
(๕) ในระหว า งการเจรจาหาข อ ยุ ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได มี ห นั ง สื อ
ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงิน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๕๘๙๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนและจัดสง
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๗ ภายใน
สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ และมี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ ลต ๐๔๐๑/๖๐๔๔ ลงวั น ที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจงใหผูถูกรองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรบั หลักฐาน
ที่แสดงวาผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุง แกไข รายการขอผิดพลาดบกพรองของงบการเงินประจําป
๒๕๔๗ โดยในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินและงบการเงิน
ประจํา ป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ ตอผูร องวา ผูถูกรอ งอยูระหวางการปรับ ปรุงรายการทางบัญ ชี
และอาจมีการคืนเงินบางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุม ครบถวน ซึ่งผูรองไดรับหนังสือไว
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรค
และผูอํานวยการพรรคของผูถูกรอง ไดไปชี้แจงที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาการปรับปรุง
รายการทางบัญชีและการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช จายเงิน ประจําป ๒๕๔๘
ซึ่งมีสาระสําคัญคือการแกไขรายงานทางบัญชีในรอบป ๒๕๔๗ ไมสามารถกระทําได เนื่องจากผูถูกรอง
ไดปดบัญชีและไดจัดทํางบการเงิน ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอที่ประชุมใหญ
ของผูถูกรองอนุมัติและไดปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป ๒๕๔๘
ผูถูกรองประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง โดยเฉพาะหลั ก ฐานการเบิ ก จ า ยค า พาหนะเดิ น ทางเป น รายบุ ค คล ซึ่ ง ทั้ ง สองกรณี
อยูระหวางการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองใหคืนเงินที่ไดใชจายไป
ให กับ กองทุ น เพื่อ การพั ฒ นาพรรคการเมือ ง เพื่ อหลีก เลี่ ยงความยุง ยากทางการบริ หารและจัก ได
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ดําเนินการปดบัญชี จัดทํางบการเงิน เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงในองคกร
การดําเนินการจึงลาชา
จากเหตุผลที่กลาวมา แสดงไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ตางตระหนักดีวาผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนตามโครงการและ
แผนงานที่ไดรับอนุมัติ และไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ในรอบปปฏิทิน อยางถูกตอง
ตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว สวนการตัดสินใจ
คืน เงิน ใหแ กกองทุน ของผูถูกรอง ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากของการบริหารอัน เกิดจากการจัดทํา
เอกสารและแจงขอความอันเปนเท็จ และในเรื่องนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน
พรรคการเมืองในขณะนี้ ทราบวาผูถูกรองมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏความตอนายทะเบียน และการรองทุกขกลาวโทษ
หัวหนาพรรคของผูถูกรองก็เปนเพียงการกลาวโทษหัวหนาพรรควากระทําผิดกฎหมายตามมาตรา ๔๐
และมาตรา ๗๖ แหง พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ส ว นการคื น เงิ น ให แ ก ก องทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งเนื่ อ งจากความบกพร อ งทางบั ญ ชี
เป น ประเพณีที่ พ รรคการเมื อ งกั บ สํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งถื อ ปฏิ บั ติ ม าโดยตลอดว า
การไมนําสงเงินตามกําหนดเปนเพียงเหตุใหถูกชะลอการเบิกจายเงินสนับสนุนในปถัดไป ไมเปนเหตุ
ใหยุบพรรคประกอบกับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมือง
ที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้นการที่ผูรองสั่งใหผูถูกรอง
ดํา เนิ น การตามหนั ง สื อ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ และ
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวัน ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึง เปน การกระทํา ที่ไมช อบ
ดวยเจตนารมณของกฎหมาย เพราะผูรองยอมทราบดีวาการบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมืองจะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งการกระทํา
ดังกลาวถือวาเปนการดําเนินกิจการในทางการเมือง ซึ่งตองหามตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ฉบับดังกลาว ดังนี้การที่ผูรองนําเอาผลของคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนขอสันนิษฐานวาผูถูกรอง
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการกระทําที่ไมสุจริตโดยไมคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย
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ผูรองไดยื่น คํารองเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ชี้แจงขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้
และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความ
เปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” กรณีที่ผูถกู รองกลาวอาง
เหตุที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตอง
ครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชีใ นป ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรองไมสามารถนํามาอาง
เพื่อเปน เหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุน ของผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชีในป ๒๕๔๗ ไมได
เกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
หากผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตองตามความเปนจริงตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกรองจะตองจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินดังกลาว ตามหนังสือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้ง
ประสานกับหัวหนาพรรคของผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุน ดังกลาวใหแ กสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใดและ
มีขอเท็จจริงเพิ่มเติมวาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘
ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามนัยมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละ
หารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใ หถูกตอง ปรากฏตามหนังสือของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๑๑๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่องรองทุกขกลาวโทษ นายภมร
นวรัตนากร หัวหนาพรรคของผูถูกรอง ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน ดังนั้น จากกรณี
ที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป ๒๕๔๘ และกรณี
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ไมจัดสงงบการเงิน ประจําป ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาผูถูกรองมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง ที่ใหน ายทะเบียนยื่น คํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบีย น ซึ่ง กรณีดัง กล าวเคยมีคํา วินิ จฉั ยของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เมื่อ วัน ที่
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคไท มีคําวินิจฉัยไววา
วันที่ปรากฏตอนายทะเบียน นั้น คือวัน ที่นายทะเบียนไดพิจารณาและเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ ตามที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบัน ทึกขอความ ที่ ลต ๐๔๐๒
(ฝปส.)/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ รายงานเรื่องเมื่อนับถึงวัน ที่นายทะเบียนยื่น คํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวันตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง สําหรับในกรณีของ
ผูถูกรองนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาสพรรคจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจาย
เงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคของผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรอง
มิไดดําเนินการแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเ สนอเรื่องที่ผูถูกรองไมจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุน เขาสูที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่
๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติวา
เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรองไดรายงาน
การใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย จึงไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาผูถูกรอ งใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตองตามความเปนจริง ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงใหผูรองยื่นคํารองตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือผูรองจึงไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่ง
ยุบผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันนับแตวัน ที่
ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
(๓) กรณีของผูถูกรองมิไดเปนเรื่องการเรียกคืนเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๓ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสง
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวา
พรรคใชจายเงิน สนับสนุน ถูกตองตามความเปน จริงหรือไม จึงเปน เหตุแ หงการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๕ (๕) และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
(๔) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนหนังสือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนหนังสือที่ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เรีย กคืน เงิ น สนับสนุน ที่ได รับจากกองทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรองไมจัดสงงบการเงิน ของพรรค
ประจําป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง
และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองอนุมตั ิพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ ซึ่งกรณีดังกลาวเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินของผูถูกรองตามที่กฎหมายกําหนด ผูรองจึงตองดําเนินการ
รองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคของผูถูกรองตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และดําเนิน การเรียกคืน เงิน สนับสนุน ของผูถูกรอง ประจําป
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๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองเรื่องดังกลาว
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติประกอบกับหนังสือของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่
ผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ (๕) เนื่องจาก
ผูถูกรองไมดําเนิน การใหเปน ไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คดีอยูระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐ ซึ่ง มีผลใชบัง คับเมื่ อวัน ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐
รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
“ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตให
ผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน หนึ่งรอยหาสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้” วรรคสาม บัญญัติวา “ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ”
และวรรคสี่ บัญญัติวา “บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่ ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรานี้ ดํ า เนิ น การต อ ไปและเมื่ อ มี ก ารแต ง ตั้ ง ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูใ นอํานาจหนาที่
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ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น” คดีนี้จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
ก อ นที่ จ ะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยเปน ประการแรกวา กรณีจะนํา
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือนํ า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับ เห็น วาผูรอง
ยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง กรณี ผูถู กร องมิ ได จัด ทํา รายงานการใชจ ายเงิน สนั บสนุ น
ของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปน จริงตอผูรองตามมาตรา ๖๒ แมวาในระหวางพิจารณา
ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ จะได มีก ารตราพระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมาใช บัง คั บ โดยพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ (๑) จะบั ญ ญั ติ ใ หย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลวก็ตาม ก็ไมมีผลกระทบตอการกระทําของผูถูกรองที่ไมดําเนินการ
ตามกฎหมายที่มีผ ลบังคับใชอยูในขณะที่ผูถูกรองไมดําเนิน การตามกฎหมายในขณะนั้น โดยคําขอ
ซึ่งเหตุแ หงคํารองที่ขอใหยุบพรรคผูถูกรอง เกิดขึ้น ในขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับอยูและผูรองไดดําเนิน การรองขอตอศาลรัฐ ธรรมนูญ
ตามกฎหมายดังกลาวแลว กรณีจึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
กําหนดแลว จึง ตองใชบทบั ญญัติ แ หงพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง และมาตรา ๖๒ ใชบังคับ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนที่ยุติไดวา ในรอบป ๒๕๔๘ ผูถูกรอง
ได รับ เงิ น สนั บสนุน จากกองทุน เพื่ อการพั ฒนาพรรคการเมื อง เพื่อ ดํา เนิน กิจ กรรมตามโครงการ
และแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตอมาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยวิธีสงทางโทรสาร
สวนตนฉบับรายงานการใชจายเงินไดสงโดยไปรษณียดวนพิเศษซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว ผูถูกรองมิไดจัดสง
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หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
แตอยางใด มีปญหาตองพิจารณาวาผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ของป ๒๕๔๘ ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ถูกตองและครบถวนหรือไม
เห็นวาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ไดบัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวแมจะมิไดมีขอความใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองจัดสง
หลักฐานการใชจายเงิน สนับสนุน ดังกลาวไปพรอมรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ก็ตาม แตเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติในมาตรานี้ ในขอความที่วา “ใหถูกตองตามความเปนจริง” ยอมหมายความไดวา
การยื่นรายงานการใชจายนั้นจะตองมีการตรวจสอบใหเกิดความถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งการตรวจสอบนั้น
หากไมมีเอกสารหลักฐานมาประกอบกับรายงานการใชจายเงินแลวจะไมสามารถตรวจสอบได ดังนี้
พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการใชจายเงินใหถูกตองครบถวนยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปถัด ไป เมื่ อผูถู กรอ งได จัดส งรายงานการใช จายเงิน สนับ สนุน ใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยทางโทรสาร แตมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน
ดังกลาว จึงถือไดวาผูถูกรองมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา การที่ผูถูกรองอางเหตุที่มิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบ
การใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากผูถูกรองไดรับหนังสือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวัน ที่ ๑ มีน าคม ๒๕๔๙ แจงผล
การตรวจสอบงบการเงิน ประจําป ๒๕๔๗ โดยใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดใหถูกตอง
ครบถวน กอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่อยกยอดไปจัดทํางบการเงิน
ป ๒๕๔๘ และบั น ทึ ก รายการเป ด บั ญ ชี ป ๒๕๔๙ ได อ ย า งถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง จึ ง ทํ า ให
การนําสงหลักฐานการใชเงินตองลาชานั้น เห็นวาการขอใหแจงผลการตรวจสอบงบการเงินประจําป
๒๕๔๗ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนการดําเนินการเพื่อใหผูถูกรองปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา ๔๐
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แห งพระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่ งเปน บทบัญ ญั ติ
ในหมวด ๒ สวนที่ ๒ วาดวยการเงิน ของพรรคการเมืองและมีบทกําหนดโทษ ตามมาตรา ๖๗
จึ ง เป น คนละกรณี กั บ การจั ด ทํ า รายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ งป ๒๕๔๘
ตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๒ วาดวยการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
และมีเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ (๕) อีกทั้งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๐ เมื่อผูถูกรอง
ไดใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในป ๒๕๔๘ ไปเปนจํานวนเทาใด ก็ยอมที่จะจัดทํารายงาน
การใชจา ยเงิน ได ตามความเปน จริง มิไดมีความเกี่ยวเนื่องกับงบการเงิ น ในป ๒๕๔๗ แตอยางใด
ขอกลาวอางของผูถูกรองในขอนี้จึงไมอาจรับฟงได
ปญ หาที่ จะต อ งวิ นิจ ฉั ย ต อ ไปมี ว า พลตํ า รวจเอก วาสนา เพิ่ ม ลาภ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง (ในขณะนั้น) มิไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับ แตวั น ที่ป รากฏความตอ นายทะเบี ย น และการรอ งทุ กข ก ลา วโทษหัว หน าพรรคของผู ถูก ร อ ง
เปน เพีย งการกล าวโทษหั วหน าพรรคว ากระทํา ผิด กฎหมาย ตามนั ยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖
แหงพระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แสดงว าผูถู กรอ ง
มิไ ด ก ระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๖๒ นั้ น เห็น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ไดบัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยืน่ คํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
วามีเ หตุยุบ พรรคการเมือ งตามมาตรา ๖๒ โดยกําหนดเวลาสิบห าวัน นั บ แตวั น ที่ความปรากฏต อ
นายทะเบียนนั้น ตองเริ่ม นับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดพิจารณาเห็น ชอบใหยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังเชนคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เมื่อปรากฏวาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการประชุม ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เพื่อพิจารณาเรื่องที่
ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และไดมีมติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมี
คําสั่งยุบผูถูกรอง และตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง กรณีจึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ทราบเหตุถึงการยุบพรรคผูถูกรอง ขอกลาวอางของผูถูกรอง
จึงไมอาจรับฟงได
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สวนกรณีที่ผูถูกรองกลาวอางวาการรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคเปนเพียงการกลาวโทษวา
หัวหนาพรรคกระทําผิดกฎหมาย ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้ น เห็น ว าประธานกรรมการการเลื อกตั้งหรื อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง (ในขณะนั้น ) ไดมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๑๑๒๐๑ ลงวัน ที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุมวันรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรค
ของผูถูกรอง กรณีไมไดจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ซึ่ ง มีบ ทกํ า หนดโทษตามมาตรา ๗๖ แห งพระราชบั ญญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบ
การใช จ ายเงิน สนับ สนุน พรรคการเมือ งตอ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง สํา นั กงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมีมติใ นการประชุม ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวัน พุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ใหสํานักกฎหมายและคดี ซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันเพื่อใหดําเนินคดีอาญากับนายภมร นวรัตนากร
หัวหนา พรรคผู ถูก รอ ง เนื่ องจากไมปฏิ บัติ ตามมาตรา ๖๒ ซึ่ง มีบ ทกํ าหนดโทษตามมาตรา ๘๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนคนละกรณีกัน
ขอกลาวอางของผูถูกรองจึงไมอาจรับฟงได
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา การไมนําสงเงินสนับสนุนพรรคการเมืองคืนตามกําหนด
เปน เพีย งเหตุใ ห ถูกชะลอการเบิก จายเงิน สนับ สนุ น ในปถัด ไปไมเป น เหตุใ ห ยุบพรรคนั้น เห็ น ว า
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ไดบัญญัติ
ให น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งเรี ยกคืน เงิ น สนับ สนุน พรรคการเมื อง จากพรรคการเมือ งที่ ได รั บ
เงิน สนั บสนุ น หากพรรคการเมื องนั้น ไมดํา เนิ น การตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๐ ซึ่งเปนบทบัญญัติในหมวดที่ ๒ สวนที่ ๒ การเงินของพรรคการเมือง ดังนี้การเรียกคืน
เงินดังกลาวจึงเปนคนละสวนกับกรณีที่ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนเหตุยุบพรรคตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ดังนั้น ขอกลาวอาง
ของผูถูกรองในประเด็นของการไมนําสงเงินสนับสนุนพรรคการเมืองคืนตามกําหนดเปนเพียงเหตุให
ถูกชะลอการเบิกจายเงินสนับสนุนในปถัดไปไมเปนเหตุยุบพรรค จึงไมสามารถรับฟงได
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ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา การที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้น
การที่ผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๔๙ และที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมช อบตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะผูรองยอมทราบดีวา การบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดของพรรคการเมือง จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบนั้น
เห็น วา กรณี ที่ผูรอง มีหนั งสือ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุ ลาคม ๒๕๔๙
ถึงผูถูกร องเปน กรณีที่แ จ งใหชี้แ จงการใชจายเงิ น สนับสนุ น ของผู ถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗
ในโครงการประชุมใหญสามัญประจําป งบประมาณ ๘๔,๘๐๐ บาท หากผูถูกรองไมสามารถชี้แจง
หรื อ จัด ส ง เอกสารหลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม ได ใ ห คืน เงิ น สนั บสนุ น ตามจํ านวนดั ง กลา ว และหนั ง สือ ที่
ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงผูถูกรองเปนกรณีที่แจงเรียกคืน
เงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรอง
ไมสงงบการเงินตามมาตรา ๔๐ อันเปนเหตุใหเรียกคืนเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แมวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมืองที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง
อันเปน เหตุใหผูถูกรองไมอาจจัดประชุม ไดก็ตาม แตการที่ไมสามารถดําเนินกิจการไดดังกลาวมิได
มีความเกี่ยวของกับกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
๒๕๔๙ แต อย างใด เนื่ องจากผู ถูก รอ งมิ ได ดํา เนิ น การดัง กล าวมากอ นที่ คณะปฏิรู ปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข จะมีประกาศฉบับที่ ๑๕ ลงวัน ที่
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ขอกลาวอางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
โดยเหตุผ ลดังกลาวขา งตน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชั่ วคราว) พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ประกาศคณะปฏิรู ปการปกครองในระบอบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๑๓ ขอ ๑ และฉบับที่ ๑๕ ขอ ๑
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ จึงมีคาํ สัง่ ยุบพรรคพลังธรรม
ผูถูกรอง
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบี ยนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่น คําร องลงวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา ผูรองรับจดทะเบียนพรรคพลังธรรม
ผูถกู รอง เปนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๓๑ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการและแผนงานของ
ผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท โดยผูถูกรอง
ไดเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวแลว
สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี หนั งสือ แจ งเตื อนพรรคการเมืองทุกพรรคที่ไ ดรั บ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดทํารายงานการใชจา ย
เงิน สนับสนุนของพรรคการเมือ งใหถูกตองตามความเปน จริงและยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนาพรรคการเมืองมอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

เปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานการใชจายเงินตามโครงการและ
แผนงานทุกแผน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางโทรสาร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงรับไวเมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แตไมไดสง สําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบ และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสงตนฉบับแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ดังกลาวแตไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงิน ดวย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น วา
ขอเท็ จจริง ยังไม ชัดเจนและไมอ าจตรวจสอบได วาผูถู กรอ งไดใ ชจายเงิน สนับสนุน ให เปน ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม และไดจัด ทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมือ ง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถู ก ตอ งตามความเป น จริง และยื่ น ต อ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ หรือไม จึงเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
เห็น ว าเพื่อ ใหได ขอเท็ จจริง ที่ชัดเจนจึง มีหนัง สือขอใหผูถู กรองสงเอกสารหลักฐานการใชจ ายเงิ น
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรอง
ไดรับหนังสือแจงดังกลาว
ผูถูกรองมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงินในรอบปนี้จะตองยึดมาตรฐานเดียวกันกับหลักฐานทางบัญชี ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗
ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลองกัน และอาจตองคืนเงินบางสวนที่จัดทํา
หลักฐานไมครอบคลุม ครบถวนถูกตอง และแจ งวาไดตระหนักในปญหาและอุปสรรคเปน อยางดี
จึงพยายามใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหมเพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน อีกทั้ง
ตัดสิน ใจไมขอรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่ อ ให มี เ วลาปรั บ ระบบการบริ ห ารและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม เ ข า รั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินงานตามนโยบายและขอบังคับของพรรคผูถูกรอง และแจงวาจะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชี
และจัดทํางบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริงเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญของพรรค
ไดทันในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่
ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน มาดวย
ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวาผู ถูกรองใชจายเงิน ที่ไดรั บการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูกตองตรงตามความเปน จริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
จึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ พรอมทั้งแจงใหผูถูกรอง
ทราบ และใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล
ปทุมวัน เพื่อใหดําเนินคดีอาญากับนายภมร นวรัตนากร หัวหนาพรรคผูถูกรอง เนื่องจากไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ประกอบมาตรา ๘๐
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจคํารองแลว มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหโอกาสผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
นายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรอง ยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวัน ที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา ผูถูกรองไดรับ
การจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองชุดปจจุบันเขาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๔๕ และพนจากตําแหนงทั้งคณะเนื่องจากตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ทั้งหมด ตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง ขอ ๔๘ (๒) ปจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารรักษาการตาม
ขอบังคับพรรค จํานวน ๔ คน โดยยังไมมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากเกิด
ความขัดแยงภายใน
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ในรอบปปฏิ ทิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูถูก รอ งได รับ อนุ มัติเ งิน สนับ สนุ น การดํ าเนิน กิ จกรรม
ตามโครงการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท จากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง และเบิกจายเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงคแ ลว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางเครงครัด กลาวคือ มีการแจงกําหนดการจัดกิจกรรม
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงานไปรวมสังเกตการณและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทุกครั้ง
ผูถูกรองไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
แจงเตือนพรรคการเมือ งที่ไ ดรับเงิน สนับสนุน จากกองทุน เพื่อ การพั ฒนาพรรคการเมือ งในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุ ก พรรคการเมื อ งให จั ดทํ า รายงานการใช จา ยเงิ น สนับ สนุน ของพรรคให ถูก ต อ ง
ตามความเปน จริงและยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีน าคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกรอง
ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ตอมา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสงทางโทรสาร คณะกรรมการการเลือกตัง้
ไดรับในวันเดียวกัน และสงตนฉบับรายงานดังกลาวทางไปรษณียดวนพิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดรับในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
กอ นยื่ น รายงานการใชจา ยเงิ น สนับ สนุน ดังกลาว ผูถู กรองไดแ จงดว ยวาจาให สํานั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชาเนื่องจากผูถูกรองไดรับ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
แจงผลการตรวจสอบงบการเงินของผูถูกรอง รอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีตรวจพบขอผิดพลาดและ
บกพรองบางประการ โดยใหผูถูกรองดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวน
ก อ นป ด รายการบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก บั ญ ชี ใ นป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ยกยอดไปจั ด ทํ า งบการเงิ น ป
พ.ศ. ๒๕๔๘ และบันทึกรายการเปดบัญชีป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และ
ใหสงเอกสารหลักฐานที่แ สดงวาผูถูกรองไดดําเนิน การปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรอง
ใหผูรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ ซึ่งในจํานวนรายการบัญชีที่จะตองแกไข
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มีกรณีสําคัญ คือ หลักฐานการรับเงิน และจายเงินคาพาหนะเดินทาง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใหผูถูกรองนําสงหลักฐานการจายคาพาหนะเดินทางใหกับสมาชิกพรรคผูถูกรอง (ผูเขารวม
กิจกรรม) เปนรายบุคคล แตผูถูกรองทักทวงวาไมสามารถนําสงหลักฐานเชนวานั้น เนื่องจากการจาย
คาพาหนะเดินทางเปนการเหมาจายใหผูใหบริการรถเชา มิไดจายเปนรายบุคคล และไดปฏิบตั เิ ชนนีท้ กุ ป
หากมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมเทากับวา
คณะกรรมการบริหารพรรครวมกันจัดทําหลักฐานอันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน
ผูถูกรองขอใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงินที่ผูถูกรองไดรับรอง
ความถู กต องแลว ในระหวา งการเจรจาหาขอ ยุติ สํานั กงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ งมี หนั งสื อ
ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงิน ภายในสิบหาวัน นับ แตวัน ที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๕๘๙๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนและจัดสง
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/๖๐๔๔ ลงวัน ที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ แจงใหผูถูกรองทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับหลักฐาน
ที่แ สดงวาผูถูกรองไดดําเนิน การปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรองของงบการเงิน รอบป
พ.ศ. ๒๕๔๗
ผูถู ก ร อ งทํ า หนั ง สื อชี้ แ จงการใช จ า ยเงิ น และงบการเงิน ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๔๗ และป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอผูรองเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วาผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีและอาจมีการคืนเงินบางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวน ซึ่งผูรองรับหนังสือไว
เมื่อวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรค
และผู อํา นวยการพรรคผู ถูก รอ งเดิน ทางไปยั งสํ า นัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เพื่อ ชี้แ จงผล
การปรับปรุงรายการทางบัญชีแ ละการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงิน รอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การแกไขรายงานทางบัญชี ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมสามารถ
กระทําได เนื่องจากผูถูกรองปดบัญชีและจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอ
ที่ประชุม ใหญของผูถูกรองอนุมัติ จากนั้นไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
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รอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูถูกรองประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจายคาพาหนะเดินทางเปนรายบุคคล
ซึ่งทั้งสองกรณีอยูระหวางการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ใหคืนเงินที่ใชจาย
ไปใหกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหาร และจักไดดําเนินการ
ปดบัญชี จัดทํางบการเงิน เสนอที่ประชุมใหญผูถูกรองอนุมัติ แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงในองคกร
การดําเนินการจึงลาชา
ผูถูกรองเห็น วาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียน
พรรคการเมืองตางตระหนักดีวาผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
และไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ในรอบปปฏิทิน อยางถูกตองตามความเปน จริงยื่น ตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด การตัดสินใจคืนเงินใหกองทุนก็เพื่อหลีกเลี่ยง
ความยุงยากของการบริหารอันเกิดจากการจัดทําเอกสารและแจงขอความอันเปน เท็จ พลตํารวจเอก
วาสนา เพิ่ม ลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองยอมตระหนักดีวา
ผูถูกรองมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง และการรองทุกขกลาวโทษเปนเพียงการกลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรอง
กระทําผิ ดกฎหมายตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖ ส ว นการคืน เงิ น ให กองทุ น เพื่ อการพัฒ นาพรรคการเมื อ งเนื่อ งจาก
ความบกพรองทางบัญชี เปนประเพณีที่พรรคการเมืองกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติมา
แบบสมานฉั น ทม าโดยตลอด การไมนํ าส ง เงิ น ตามกํา หนดเป น เพี ยงเหตุใ ห ถูก ชะลอการเบิ กจ า ย
เงินสนับสนุนในปถัดไป ไมเคยเปนเหตุใหยุบพรรค แมในกรณีที่พรรคธรรมชาติไทยมิไดยื่นรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนประจําปภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลเพื่อใหเกิดความรอบคอบและเปนธรรม
เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ หามมิใ หพรรคการเมืองดําเนินการประชุม
หรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง การที่ผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวัน ที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย เพราะผูรองยอมทราบดีวา
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การบริหารเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองจะตองมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งถือวาเปนการดําเนินกิจการในทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ การที่ผูรองนําเอาผลของคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปน ขอสัน นิษฐานวาผูถูกรองไมดําเนิน การใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ จึงเปนการกระทําที่ไมสุจริต
มีเจตนาเอาผิดผูถูกรองโดยไมคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย
ผูรองยื่ น คํารอ งชี้แ จงเพิ่ม เติ ม ลงวัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๕๐ สรุปไดวา พระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ บัญญัติวา พรรคการเมือง
ที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางเหตุที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวน
กอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี รอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรองไมสามารถนํามาอางเปนเหตุ
ที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชี ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมได
เกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
หากผูถูกรองใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ผูถูกรองจะตองจัดสงเอกสาร
หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนังสือทวงถามใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินดังกลาวตามหนังสือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้ง
ประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบ
การใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐
ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน หาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลา
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ที่ยังมิไดปฏิบัติใ หถูกตอง ปรากฏตามหนังสือของผูรอง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๑๑๒๐๑ ลงวัน ที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อ งร องทุ ก ขก ล า วโทษนายภมร นวรั ต นากร หั ว หน า พรรคผู ถูก ร อ ง
ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลปทุม วัน ดังนั้น จากกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรณีไมจัดสงงบการเงิน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาผูถูกรองมีเจตนาไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
บัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
กรณีของผูถูกรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหโอกาสผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจาย
เงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรอง
มิไดดําเนินการแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเสนอเรื่องที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสาร
หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐)
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ผูรองจึงยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรอง เมื่อวัน ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวัน นับ แตวัน ที่
ความปรากฏตอผูรอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ บัญญัติวา
กรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมือง
นั้นไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ใหนายทะเบียนเรียกคืน
เงิน สนับสนุ น ดังกลาวและใหน ายทะเบี ยนนํ าเงิน สนับสนุน ที่ เรียกคืน สง เขากองทุ น การเรี ยกคื น
เงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง กรณีไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ นั้น
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สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมิได เรีย กคืน เงิน ตามประเพณีปฏิบั ติตามที่ผูถู กรอ งกลา วอา ง
แตปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ซึ่งกรณีดงั กลาวไมมกี ฎหมายบัญญัตใิ หมโี ทษ
ถึงขั้นยุบพรรคการเมือง แตกรณีของผูถูกรองมิไดเปนเรื่องการเรียกคืนเงินสนับสนุนตามมาตรา ๖๓
แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวาผูถูกรอ งใชจายเงิน สนับสนุน ถูกตอง
ตามความเปนจริงหรือไม จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ (๕) และมีบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนกรณีที่ผูรองแจงใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ สวนหนัง สือคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวัน ที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนหนังสือที่ผูรองเรียกคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรองไมจัดสงงบการเงินของผูถูกรอง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐
กลาวคือ งบการเงิน ซึ่งที่ประชุม ใหญของพรรคการเมืองรับรองแลวภายในเดือนเมษายนของทุกป
หัวหนาพรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมืองและใหหัวหนาพรรคการเมือง
สงงบการเงินตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้ง
สําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ ซึ่งกรณีดังกลาวเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ผูถูกรองไมได
จัดสงงบการเงินของผูถูกรองตามที่กฎหมายกําหนด นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงตองดําเนินการรองทุกข
กลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๖ และดําเนินการเรียกคืนเงินสนับสนุนผูถูกรอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท
ตามมาตรา ๖๓
ดังนั้น กรณีผูรองสั่งใหผูถูกรองดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งสองเรื่องดังกลาวจึงเปน การกระทําที่ช อบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ประกอบกับหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับกรณีที่ผูรองยื่น คํารองตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญเพื่อ ใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตาม
มาตรา ๖๕ (๕) เนื่องจากผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ โดยจัดสงเฉพาะแบบ
รายงานการใชจายเงินสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
แตไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมสามารถตรวจสอบไดวา
ผูถูกรองใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูกตองตามความเปน จริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจงเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแลว
มีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองหรือไม
กรณีมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวัน ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ไดพิจารณาเรื่องผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวมีมติใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง วันที่ผูรองทราบถึงเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรองจึงเริ่มนับตั้งแตวันดังกลาว การที่
ผูรองยื่นคํารองลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ จึง อยูภ ายในระยะเวลาสิบห าวั น นับ แต วัน ที่ ผูรอ งทราบถึง เหตุ แ ห งการยุ บพรรคผูถูก รอ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
ตอมา ในระหวางการดําเนิน การของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช
นับ แต วัน ประกาศเป น ต น ไป โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ ง บั ญญั ติใ หค ณะตุล าการรัฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปน ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคสี่บัญญัติวา บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๗๗
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ของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามวรรคหนึ่ ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรานี้ ดํ า เนิ น การต อ ไป
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
สําหรับประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองของผูรองหรือไม
นั้น เห็นวา ผูถูกรองไดรับการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และในรอบป
ปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการและแผนงานจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ผูถูกรองมีหนาที่
ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินดังกลาว ตอผูรอง ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และผูรองยื่นคํารองเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ซึ่งมาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
ตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปน จริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป” และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ... (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตาม ... มาตรา ๖๒” และวรรคสอง
บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน ... (๕) ใหนายทะเบียน
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น” ซึ่งปรากฏวาในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มีการประกาศ
ใชบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา โดยมาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วา ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศคณะปฏิ รูป การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ยทรงเป น ประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พุ ทธศักราช ๒๕๔๙
และฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ รวมทั้งพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๑๕ฯ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีปญหาที่ตองพิจารณากอนวา ศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก
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จะใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาพิจารณาวินิจฉัยคดีตามคํารอง เมือ่ พิจารณา
บทบัญ ญั ติใ นพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ว าด ว ย
การจั ดทํ ารายงานการใช จา ยเงิน สนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ ง และมาตรการบัง คับ ทางกฎหมาย
ซึ่งบัญญัติไวตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ โดยมาตรา ๘๒ บัญญั ติว า
“พรรคการเมืองที่ไดรับเงิน สนับสนุน ตอ งใชจายเงิน สนับสนุน ใหเปน ไปตามที่บัญญัติไวใ นสวนนี้
และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดื อ นมีน าคมของปถั ด ไป และให นํา ความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช บัง คั บ โดยอนุโ ลม”
ซึ่งมาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใด
ยังไมไดรายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาพนระยะเวลาที่กําหนดแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น” และมาตรา ๙๓ วรรคหนึง่
บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมืองแตพรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูหรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น ” และวรรคสองบัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตาม
คํารองของนายทะเบียน ใหศ าลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น” นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และวรรคสาม บัญญัติวา
ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งยังไมมีผลใชบังคับ
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป
จนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองดังกลาวจะมีผลใชบังคับ แสดงใหเห็นวา
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๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหเลิกบังคับใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับแลว โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติวาดวยการจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองและมาตรการบังคับทางกฎหมายในเรื่องดังกลาวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ไดบัญญัติไว
ในทํ า นองเดี ย วกั น กั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุตามคํารอง
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
และมาตรา ๙๓ จึงมีลักษณะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ ใหมีความชัดเจนขึ้น ทั้งยังเปน
การรับรองบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ และมีลักษณะเปนคุณแกผูที่อยูในบังคับมากกวา ตามนัยมาตรา ๔๒
วรรคสอง ที่ บัญ ญั ติ ขึ้น ใหมดั ง กล า ว นอกจากนั้ น พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง ตางเปนบทบัญญัติใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองได เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ทั้งฉบับถูกยกเลิกไปแลว โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงไมมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง ใหศาลรัฐธรรมนูญใชเปนฐานอํานาจสั่งยุบพรรคการเมืองไดอีกตอไป ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมอาจอาศัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง สั่งยุบพรรคการเมืองไดอีก แตตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง ที่บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับกฎหมาย
ที่ยกเลิกไปแลว สั่งยุบพรรคการเมือง ดังนั้น จึงตองนําบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชพิจารณาวินิจฉัยคดีตามคํารองของผูรอง ซึ่งก็ไมไดทําให
ผลการวินิจฉัยเปลี่ยนไป กรณีตามคํารองเมื่อผูรองไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการยื่นคํารองตอ
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง ซึ่งเปน กฎหมายที่ใชบังคับอยูใ นขณะนั้นแลว จึงถือไดวา
การยื่นคํารองนี้สมบูรณและชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
และมาตรา ๙๓ แลว
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกรองไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต
(ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่
๒๑ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๙ แจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน เพื่อการพัฒ นา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหถูกตอง
ตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกรองไดรับ
หนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูถูกรองจัดสง
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทางโทรสาร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และสงตนฉบับรายงานการใชจายเงินดังกลาว
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ แตไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินใหตรวจสอบ ผูรองเห็นวา
เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนจึงมีหนังสือขอใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ แตผูถูกรองไมไดสงหลักฐาน
การใชจายเงินใหผูรอง ตอมา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ทวงถามใหผูถูกรองสงหลักฐานการใชจายเงิน อีก
พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรองก็มิไดดําเนินการแตอยางใด
เห็นวา การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุตามคํารอง รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ตางบัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิ ทิน ที่ผานมาใหถูกตอ งตามความเปน จริงและยื่น ตอคณะกรรมการการเลือ กตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไปนั้น เนื่องจากพรรคการเมืองเปนสถาบันหลักทางการเมืองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายมีเจตนารมณจะพัฒนาพรรคการเมืองและใหพรรคการเมืองสามารถ
ดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองไดอยางตอเนื่องอัน เปน การสงเสริมและผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข กฎหมายจึงกําหนดใหมี
การจัดสรรเงิน สนับสนุนพรรคการเมือง และกําหนดใหพรรคการเมืองตองจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบวาพรรคการเมืองนําเงินที่ไดรับการสนับสนุน
ไปใชจายถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกรองสงรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสาร
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และสงตนฉบับรายงานการใชเงินดังกลาวเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
แตมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ ทั้งที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือ แจงผูถูกรองลวงหนากอ นแลว ๒ ฉบับ ตามหนังสือ ที่ ลต
(ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ที่แจงใหทุกพรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมือง
ให ถูก ตอ งตามความเปน จริ ง และยื่น ต อคณะกรรมการการเลือ กตั้ งภายในเดือ นมี น าคม ๒๕๔๙
ซึ่งผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
และภายหลังที่ผูถูกรองสงเฉพาะรายงานการใชจายเงินสนับสนุนแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจาย
เงินดวย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ แจงผูถูกรองใหจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกรองมิไดดําเนินการแตอยางใด แมวา ผูถ กู รอง
จะยื่นรายงานการใชจายเงินตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน
เพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงรับฟงวา ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริงตามที่กฎหมายกําหนดและยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
ที่ใ ชบังคับอยูใ นขณะนั้น ซึ่งเปน การไมจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมือง
ใหถูกตองตามความเปนจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ด วย กรณีจึ งมี เหตุที่ศ าลรัฐ ธรรมนู ญจะสั่ง ยุบพรรคผู ถูกร องไดต ามพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบกับมาตรา ๘๒

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ที่ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดโดยจะมี
การคืนเงินใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูถูกรองไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดได เพราะมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ หามมิใหพรรคการเมือง
ที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง นั้น ขอโตแ ยงดังกลาวเปน เรื่อง
การบริหารจัดการภายในของพรรคผูถูกรอง และไมไดเกี่ยวของกับประกาศคณะปฏิรูป ฯ ฉบับดังกลาว
จึงไมอาจรับฟงได
กรณีมีปญหาตองพิจารณาตอไปวา ศาลรัฐธรรมนูญจะกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ที่บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๘๒... และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไข
การกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง เห็นวา บทบัญญัติ
ดังกลาวเปนบทบัญญัตจิ ํากัดสิทธิทางการเมืองโดยผลของกฎหมายอันเนื่องมาจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง แมวาในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ผูรองจะมิไดมีคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคํ าสั่ ง จํา กั ดสิ ท ธิท างการเมื องเชน ว านั้ น ก็ต ามแตบ ทบัญ ญั ติดั ง กล า วมี ผ ลผู ก พัน ทางกฎหมายต อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญที่ จะตอ งพิ จารณาวิ นิจ ฉัย เมื่ อมี กรณีที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญจะสั่ งยุ บพรรคการเมื องใด
หากพฤติการณแ ละการกระทําของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้ น
มีการกระทําอันควรเชื่อไดวามีการกระทําตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๘ แลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมี
อํานาจที่จะยกบทบัญญัติแ หงกฎหมายดังกลาวขึ้น วินิจฉัยและสั่งใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาวได
ทั้งนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยไวตามคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๐ วา ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่ บั ญ ญั ติ ว า ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องค ก รอื่ น ที่ ทํ า หน า ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ
พรรคการเมืองใด เพราะเหตุ กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีผลใชบังคับยอนหลัง
กับการกระทําอัน เปน เหตุยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ได เพราะเปน มาตรการจํากัดสิทธิ
ทางการเมือง ซึ่งมิใชโทษทางอาญา และเปนไปเพื่อเปนมาตรการเสริมการคุมครองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหบรรลุผลสําหรับกรณีตามคํารองนี้ ขอเท็จจริง
ยังไมอาจรับฟงไดวา หัวหนาพรรคผูถูกรอง (รักษาการ) หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง (รักษาการ)
มีสวนรวม รูเห็น ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงกระทําการดังกลาวแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขการกระทํา
ดังกลาว จึงไมมีเหตุที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง (รักษาการ) และกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง (รักษาการ) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ดวยเหตุผลดังที่วินจิ ฉัยขางตน จึงเห็นวาสมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอาศัยอํานาจตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง สั่งใหยุบ
พรรคพลังธรรม ผูถูกรอง
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายธานิศ เกศวพิทักษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง
ไดรับจดทะเบียนพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ไดอนุมัติโครงการและแผนงานของพรรคพลังธรรมในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ
๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) ซึ่งพรรคพลังธรรมไดเบิกจายเงินจํานวน
ดังกลาวแลว
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ ทุกพรรคการเมืองจัดทํารายงานการใชจาย
เงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปน จริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือ นมี น าคม ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๒ ครั้ง โดยขอใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูที่หัวหนา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

พรรคการเมืองมอบหมายเปนหนังสือและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปนผูรับรองสําเนาหลักฐานการใช
จายเงินตามโครงการและแผนงานทุกแผน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคผูถูกรอง ในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงรับไว
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจสอบ และตอมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสงตนฉบับแบบรายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุนของผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๘ ซึ่งไดเคยสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทางโทรสารแลว แตก็ไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินมาเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
เชนเดิม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาแลว เห็นวาขอเท็จจริงยังไมชัดเจนและไมอาจ
ตรวจสอบไดวา ผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม และ
ไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนจึงมีหนังสือขอให
ผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แ จงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทํา
หลักฐานการใชจายเงิน ในรอบปนี้ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกัน กับหลักฐานทางบัญชีใ นกรณีของ
ป ๒๕๔๗ ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวน
ที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุม ครบถวนถูกตอง และแจงวาไดตระหนักในปญหาและอุปสรรค
เปนอยางดี ไดพยายามใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองชุดใหมเพื่อใหไดบุคลากร
ที่เหมาะสมกับงาน อีกทั้งไดตัดสินใจไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๙ ทั้งนี้ เพื่อ ใหไดมีเวลาปรับระบบการบริหารและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมเขารับผิดชอบการดําเนิน งานตามนโยบายและขอบังคับของพรรคพลังธรรม และไดแจงวา
จะปรับปรุงขอผิดพลาดทางบัญชีและจัดทํางบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง
เพื่อจะนําเสนอที่ประชุมใหญของพรรคผูถูกรองไดทันในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘๖
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คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได มีม ติใ นคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อ วัน ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
รับทราบกรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย
ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมี
คําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอมทั้งแจงใหผูถูกรองทราบ และใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน เพื่อใหดําเนินคดีอาญากับนายภมร นวรัตนากร
หัว หนา พรรคผู ถูก ร อง เนื่ อ งจากไม ดํ าเนิ น การให เ ปน ไปตามมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๘๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจคํารองแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ และใหโอกาสผูถูกรอง ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
นายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรอง ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับ
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
(๑) ผูถูก รองได รับการจั ดตั้ งเป น พรรคการเมื อง เมื่อวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๓๑ และ
ไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ชุดปจจุบัน ไดเขาปฏิบัติหนาที่เมื่อวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพน จากตําแหนงทั้งคณะ
เนื่องจากตํ าแหนงกรรมการบริห ารวางลงเกิน กวากึ่ง หนึ่งของจํา นวนทั้งหมด ตามขอ บังคับพรรค
ขอ ๔๘ (๒) และปจจุบันมีคณะกรรมการบริหารรักษาการตามขอบังคับพรรค จํานวน ๔ คน โดยยัง
ไมมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากเกิดความขัดแยงภายใน
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(๒) ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พัน
แปดรอยบาทถวน) จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และพรรคไดเบิกจายเงินไปดําเนินการ
ตามวัตถุป ระสงค โดยปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีการที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งกํา หนดอยา ง
เครงครัด กลาวคือ มีการแจงกําหนดการจัดกิจกรรมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสิบหาวัน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่ของสํานักงาน
ไปรวมสังเกตการณและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกครั้งไป
(๓) วัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และวัน ที่ ๒๔ กุม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ ผูถูกรอ งไดรั บ
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๔๙ และ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/ว ๑๖๕ ลงวั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ แจ ง เตื อ น
พรรคการเมืองที่ไดรับเงิน สนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘
ทุกพรรคการเมืองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙
(๔) วัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน ของ
ผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยวิธี
๑) สงทางโทรสาร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับในวันเดียวกัน
๒) สงตนฉบับรายงานทางไปรษณียดวนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ
เอกสารในวันถัดมา คือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
กอ นยื่ น รายงานการใชจา ยเงิ น สนับ สนุน ดังกลาว ผูถู กรองไดแ จงดว ยวาจาให สํานั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา เนื่องจากผูถูกรองไดรับ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๓๔๙๓ ลงวัน ที่ ๑ มีน าคม
๒๕๔๙ แจง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ผู ถูกร อง ประจํ าป ๒๕๔๗ กรณีตรวจพบขอ ผิดพลาด
และบกพรองบางประการ โดยใหผูถูกรองดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตอง
ครบถวน กอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่อยกยอดไปจัดทํางบการเงิน
ป ๒๕๔๘ และบันทึกรายการเปดบัญชีป ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และใหจัดสง
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เอกสารหลักฐาน ที่แสดงวาผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรอง ใหผูรอง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือ
(๕) ในจํานวนรายการบัญชีที่จะตองแกไข มีกรณีสําคัญ คือ หลักฐานการรับเงินและจายเงิน
คาพาหนะเดินทาง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหพรรคนําสงหลักฐานการจายคาพาหนะ
เดิน ทางใหกั บสมาชิ กพรรค (ผูเข าร วมกิจ กรรม) เป น รายบุค คล ซึ่ งผู ถูก รอ งได ทัก ทว งว าพรรค
ไมสามารถนําสงหลักฐานเชนวานั้น เนื่องจากการจายคาพาหนะเดินทางเปนการเหมาจายใหกับผูใหบริการ
รถเชามิไดจายเปนรายบุคคล และไดปฏิบัติเชนนี้ทุกป หากมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมเทากับวาคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดรวมกัน
จัดทําหลักฐานอันเปนเท็จและแจงขอความอันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ซึ่งผูถูกรองไดขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับหลักฐานการใชจายเงินที่พรรคไดรับรองความถูกตองแลว
(๖) ในระหว า งการเจรจาหาข อ ยุ ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได มี ห นั ง สื อ
ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงิน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๒/๕๘๙๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินสนับสนุนและจัดสง
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนกรณีโครงการจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๗ ภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ และมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/๖๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๔๙ แจงใหผูถูกรองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับหลักฐานที่แสดงวา
ผูถูกรองไดดําเนินการปรับปรุง แกไข รายการขอผิดพลาดบกพรองของงบการเงิน ประจําป ๒๕๔๗
(๗) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดทําหนังสือชี้แจงการใชจายเงินและงบการเงิน
ประจําป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ ตอผูรองวา ผูถูกรองอยูระหวางการปรับปรุงรายการทางบัญชีและ
อาจมีการคืนเงินบางสวนที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวน ซึ่งผูรองไดรับหนังสือไวเมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
(๘) ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองและผูอํานวยการพรรค
ผูถูกรอง ไดเดิน ทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อชี้แ จงผลการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีและการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ
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คือการแกไขรายงานทางบัญชีในรอบป ๒๕๔๗ ไมสามารถกระทําได เนื่องจากพรรคไดปดบัญชีและ
ไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง พรอมเสนอที่ประชุมใหญของพรรคผูถูกรอง
อนุมัติจากนั้นไดปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบถวนแลว สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป ๒๕๔๘ ผูถูกรอง
ประสบความยุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจายคาพาหนะเดิน ทางเปน รายบุคคล ซึ่งทั้งสองกรณีอยูระหวางการขอ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ใหคืน เงิน ที่ไดใ ชจายไปใหกับกองทุน เพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหาร และจักไดดําเนินการปดบัญชี
จัดทํางบการเงิน เสนอที่ประชุม ใหญอนุมัติ แตเนื่องจากเกิดความขัดแยงในองคกรการดําเนินการ
จึงลาชา
(๙) เหตุผลที่กลาวมา เห็นไดวา
๑) คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง และนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง ตางตระหนักดีวาผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
และไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ในรอบปปฏิทิน อยางถูกตองตามความเปน จริงยื่น ตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด การตัดสิน ใจคืนเงิน ใหแ กกองทุน ก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงความยุงยากของการบริหารอันเกิดจากการจัดทําเอกสารและแจงขอความอันเปนเท็จ
๒) พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียน
พรรคการเมืองยอมตระหนักดีวา ผูถูกรองมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่น คํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง และการรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรค
ผู ถู ก ร อ งเป น เพี ย งการกล า วโทษหั ว หน า พรรคผู ถู ก ร อ งกระทํ า ผิ ด กฎหมาย ตามนั ย มาตรา ๔๐
และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๓) การคืน เงินใหแกกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเนื่องจากความบกพรอง
ทางบัญชี เปนประเพณีที่พรรคการเมืองกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติมาแบบสมานฉันท
โดยตลอด การไมนําสงเงินตามกําหนดเปนเพียงเหตุใหถูกชะลอการเบิกจายเงินสนับสนุน ในปถัดไป
ไมเคยเปนเหตุใหยุบพรรค แมในกรณีที่พรรคธรรมชาติไทยมิไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
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ประจําปภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผล
เพื่อใหเกิดความรอบคอบและเปนธรรม
(๑๐) เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ไดมีประกาศฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หามมิใ หพรรคการเมือง
ที่มีอยูแลวดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ดังนั้นการที่ผูรองสั่งใหผูถูกรอง
ดําเนิน การตามหนังสื อ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘ ลงวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๔๙ และที่
ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปน การกระทําที่ไมชอบดวย
เจตนารมณของกฎหมาย เพราะผูรองยอมทราบดีวาการบริหารเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของ
พรรคการเมือง จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งถือวาเปน
การดําเนินกิจการในทางการเมือง ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ผูรองนําเอาผลของคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายมาเปนขอสันนิษฐานวา
ผูถูกรองไมดําเนิน การใหเปน ไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการกระทําที่ไมสุจริต มีเจตนาเอาผิดกับผูถูกรองโดยไมคํานึงถึง
เจตนารมณของกฎหมาย
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่น
คํารองเพื่อชี้แจงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
สวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตอง
ตามความเปน จริง และยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือ นมีน าคมของปถัดไป” กรณีที่
ผูถูกรองกลาวอางเหตุที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุงรายการขอผิดพลาด
บกพรองใหถูกตองครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรอง
ไมสามารถนํามาอางเพื่อเปนเหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของ
ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทางบัญชี
ในป ๒๕๔๗ ไมไดเกี่ยวของกั บเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับ สนุน ของผูถูกรอ ง
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ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผู ถูกรองไดใ ชจายเงิน สนับสนุน ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถูกตอ ง
ตามความเปน จริงตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกรองจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวแลว
แตเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินดังกลาวตามหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง
แตผูถูก รองมิไ ดจัดสง เอกสารหลัก ฐานประกอบการใช จายเงิ น สนับสนุน ดัง กลาวใหแ กสํา นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด และมีขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙
ผูถูกรองไมไดจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามนัยมาตรา ๗๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง ปรากฏ
ตามหนั งสือ ของผูร อง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๑๑๒๐๑ ลงวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อ ง
รองทุกขกลาวโทษนายภมร นวรัตนากร หัวหนาพรรคผูถูกรอง ตอผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล
ปทุม วัน ดังนั้น จากกรณีที่ผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ในรอบป ๒๕๔๘ และกรณีไมจัดสงงบการเงินประจําป ๒๕๔๘ แสดงใหเห็นวาผูถูกรองมีเจตนา
ที่จะไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
ซึ่งกรณีดังกลาวเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคไท หนา ๒๗ วรรคทาย วา “สําหรับกรณีที่ผูถูกรอง
อางวาคํารองของผูรองยื่นเกิน กําหนดเวลาสิบหาวัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง เห็นวาวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน นั้น
คือวันที่ผูรองไดพิจารณาและเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕
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ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบันทึกขอความ ที่ ลต ๐๔๐๒ (ฝปส.)/๗๓๔ ลงวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ รายงานเรื่องผูถูกรองใชจายเงินไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่
ผูรองยื่น คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ คือวัน ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวัน
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ขออางของผูถูกรองขอนี้จึงฟงไมขึ้นอีกเชนกัน”
ในกรณีของผูถูกรอง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาสผูถูกรองจัดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙
ลงวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง
แตผูถูกรองมิไดดําเนินการแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเสนอเรื่องที่ผูถูกรอง
ไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุนเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติวาเมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรอง
ไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวยจึงไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาผูถูกรอ งใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) ถูกตอง
ตามความเปนจริง ตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมี
คํา สั่ งยุ บ พรรคผูถู ก รอ ง ตามมาตรา ๖๕ (๕) แห ง พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงไดยื่น
คํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓
บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดรับเงินสนับสนุนไปแลว ถาตอมาปรากฏตอนายทะเบียนวา
พรรคการเมือ งนั้น ไม ดําเนิน การตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ให
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นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนดังกลาวและใหนายทะเบียนนําเงินสนับสนุนที่เรียกคืนสงเขากองทุน”
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กํ า หนดให พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น ต อ งคื น เงิ น ให แ ก ก องทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดวยเหตุดังนี้
ขอ ๒๔ “พรรคการเมือ งที่ไดรั บจัดสรรเงิน สนับสนุ น ต องสงคื น เงิน สนับสนุ น
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
(๑) ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
ขอ ๒๕ “เมื่ อ ปรากฏต อ นายทะเบี ย นว า พรรคการเมื อ งมี เ หตุ ต ามข อ ๒๔ (๑)
ใหนายทะเบียนแจงพรรคการเมืองนั้นสงคืนเงินสนับสนุนที่ไดรับการจัดสรรในปที่มีเหตุตามขอ ๒๔ (๑)
แกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
การเรียกคืนเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง กรณีไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
หรือมาตรา ๔๐ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดเรียกคืนเงินตามประเพณีปฏิบัติตามที่
ผูถูกรองกลาวอาง แตปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ซึ่งกรณีดังกลาวไมมีกฎหมายบัญญัติใหมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองแตอยางใด แตกรณีของผูถูกรอง
มิไดเปน เรื่องการเรียกคืน เงิน สนับสนุน ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน
สนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําให ไมสามารถตรวจสอบวา ผูถูกรอ งใชจา ย
เงินสนับสนุนถูกตองตามความเปนจริงหรือไม จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ (๕)
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๔) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๐๔๘
ลงวัน ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปน กรณีที่ผูรอ งแจงใหผูถูกรองชี้แ จงการใชจายเงิน สนับสนุน ของ
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ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๕๗๒๓
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนหนังสือที่ผูรองเรียกคืน เงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุน เพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๘ เนื่องจากผูถูกรองไมจัดสงงบการเงินของพรรค ประจําป
๒๕๔๘ ตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กลาวคืองบการเงิน ซึ่ง ที่ประชุม ใหญของพรรคการเมืองรั บรองแลวภายในเดือนเมษายนของทุก ป
หั ว หน า พรรคการเมื อ งต อ งรั บ รองความถู ก ต อ งร ว มกั บ เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ งและให หั ว หน า
พรรคการเมื อ งส ง งบการเงิ น ต อ นายทะเบี ย นภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข อง
พรรคการเมืองอนุมัติพรอมทั้งสําเนาบัญชีตามมาตรา ๓๘ ซึ่งกรณีดังกลาวเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย ผู ถู ก ร อ งไม ได จั ด ส ง งบการเงิ น ของผู ถู กร อ งตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด ผู ร อ งจึ ง ต อ ง
ดําเนิน การรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และดําเนินการเรียกคืนเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ประจําป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ดังนั้น กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง สั่งใหผูถูกรอง
ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองเรื่องดังกลาว จึงเปน การกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อรั กษาผลประโยชน ของประเทศชาติ ประกอบกับหนั งสือของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่ผูรองยื่นคํารอง
ตอ คณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญเพื่อ ให มีคํ าสั่ งยุ บผู ถูก ร อง ตามมาตรา ๖๕ (๕) เนื่อ งจากผูถู กร อ ง
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจั ดส ง เฉพาะแบบรายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บสนุ น จากกองทุน เพื่ อการพั ฒ นา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ แตไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจา ยเงินมาดวย คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง จึ งไมส ามารถตรวจสอบได วา ผู ถูก ร อ งใช จ ายเงิ น สนั บสนุ น ที่ ไ ดรั บจากกองทุ น เพื่ อ
การพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูกตองตามความเปนจริง
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
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คดีอยูร ะหวา งการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ตอมาไดมีก ารตรารัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขึ้น ไวใหใ ชแ ทน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติใ หคณะตุลาการรั ฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญ และใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง
วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ โดยบรรดาคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางดําเนิน การของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ได
อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดตราขึ้นและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา โดยในมาตรา ๓ ใหยกเลิก (๑)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ (๒) ประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั น มี พระมหากษัต ริย ท รงเป น ประมุ ข ฉบับ ที่ ๑๕ เรื่ อ ง
หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอื่นใดในทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ (๓) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแก ไขประกาศคณะปฏิ รูป การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ยทรงเป น ประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พุ ทธศักราช ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อั น มี พระมหากษัต ริย ท รงเป น ประมุ ข ฉบับ ที่ ๑๕ เรื่ อ ง
หามพรรคการเมืองประชุมหรือดําเนินกิจการอื่นใดในทางการเมือง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีปญหาที่ตองพิจารณากอนวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พิจารณาวินิจฉัยคดีนี้
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พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไวในมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๙ ไวดังนี้
มาตรา ๖๒ บั ญญั ติ วา “พรรคการเมือ งที่ไ ดรั บ เงิ น สนั บสนุน ต อ งใช จ ายเงิ น สนั บสนุ น
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
ของปถัดไป”
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติว า “พรรคการเมืองยอมเลิ กหรื อยุบ ดวยเหตุใ ดเหตุ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้ ....
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒”
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน
(๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่น คํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวัน ที่
ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง
ตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๖๙ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบไปเพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒ หรือกระทําการตามมาตรา ๖๖ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ใหม หรือเปน กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือ
มีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
หลักการเดียวกันนี้ไวในมาตรา ๔๒ มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ ดังนี้
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด
และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแต
พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน”
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วรรคสอง บั ญ ญัติ ว า “เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่ ง แลว หาก
พรรคการเมืองใดยังไมไดรายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๘๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปน
ไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับ
พรรคการเมือ งแตพ รรคการเมื องนั้น ยัง มีส มาชิก เป น สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรอยู หรื อในกรณี ที่
พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมือง
นั้น”
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
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เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลา
หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับใชอยูในขณะที่ผูถูกรองไมดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
และมาตรา ๙๓ แมเป น กฎหมายที่ ใ ช บัง คับ ในภายหลั งและมีบ ทบั ญญั ติเพิ่ ม เติม ให น ายทะเบีย น
พรรคการเมือง มีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด กอ นที่จะดําเนิน การเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองอัน มีลักษณะ
เปนคุณกวากฎหมายที่ใชในขณะพรรคผูถูกรองไมดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตการฝาฝน
ไม ป ฏิบั ติ ตามมาตรา ๘๒ นั้น หั ว หนา พรรคเพีย งตอ งโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๒๔ คื อ
ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาทเทานั้น หาจําตองรับโทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว
ในสวนที่ ๑ มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๒๑ ไม ดังนั้น การกระทําของพรรคผูถูกรองจึงถือไมไดวา
เปนความผิดทางอาญาอันจักเขาเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ ที่บัญญัติใหตองใชกฎหมาย
ในสวนที่เปนคุณบังคับแกคดีนี้ไม หากแตตองใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผ ลใชบังคับอยูในเวลาที่พรรคผูถูกรองกระทําการฝาฝน กฎหมาย
บังคับแกคดีนี้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ พิจารณาวินิจฉัยคดีนี้
เมื่อผลแหงการวินิจฉัยในประเด็นปญหาเรื่องการใชบังคับกฎหมายเปนดังนี้ กรณีจึงมีปญหา
ที่ตองวินิจฉัยในประเด็นตอไปวามีเหตุตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองหรือไม
พิจารณาแลว พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๒ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป”
แตขอเท็จจริงตามคํารองของผูรองและคําชี้แจงของผูถูกรอง กับเอกสารประกอบ ซึ่งผูรองและผูถูกรอง
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ไมโตเถียงกันฟงไดเปนยุติวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการ
และแผนงานของผูถู กร อ งในรอบปป ฏิทิ น ๒๕๔๘ จํา นวน ๕ โครงการ เป น เงิน งบประมาณ
๖๖๔,๘๐๐ บาท และผูถูกรองไดเบิกจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองจํานวนดังกลาวไปจากผูรองแลว
แตในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ดังกลาว ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ยื่นตอผูรองภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินเทานั้น แตมิไดสงเอกสาร
หลักฐานการใชจายเงินตอผูรองดวย เปนเหตุใหผูรองไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองไดใชจาย
เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ใหถูกตองตามความเปนจริงตามนัยมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม การกระทําของ
ผูถูกร องจึ งเข าเกณฑเป น การไม ดําเนิน การให เปน ไปตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเขาเหตุตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) ที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคําสั่งใหยุบพรรคไดตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผูถูกรองกลาวอางในคําชี้แจงวา ผูรอง
ไดแจงผลการตรวจสอบงบการเงิน ของผูถูกรอง ประจําป ๒๕๔๗ วาพบขอผิดพลาดและบกพรอง
บางประการ และสั่งใหดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวนกอนปด
รายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชีใ นป ๒๕๔๘ นั้น ผูถูกรองไมอาจนํามาอางเปนเหตุที่จะไมจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ใหแกผูรองได
ทั้งนี้เพราะขอผิดพลาดทางบัญชีของผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๗ ไมไดเกี่ยวของกับเอกสาร
หลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ แตอยางใด อีกทั้ง
ตามมาตรา ๖๒ แหง พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่กําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิ ทิน ยื่น ต อคณะกรรมการการเลือ กตั้งภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายนั้น กฎหมาย
มีขอความระบุไวชัดแจงวารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองนั้น ตองกระทําให
“...ถูกตองตามความเปนจริง...” ดวย ดังนั้น หากผูถูกรองไดใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ไปโดยถูกตองตรงตอความเปนจริงยอมอยูในวิสัยที่ผูถูกรองจะจัดทํารายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน พรอมเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน
เพื่อยืน ยัน วาไดใชจายเงินไปโดยถูกตองตามความเปน จริงได ทั้งนี้เพราะเอกสารหลักฐานประกอบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

การใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ หาไดมีความเกี่ยวของอะไรกับขอผิดพลาด
บกพรองทางบัญชีของผูถูกรองในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๗ ดังที่ผูถูกรองพยายามหยิบยกขึ้นกลาวอาง
เปนขอแกตัวไม คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองยื่น คําชี้แ จงในทํานองโตแ ยงวาผูรองมิไดยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนตามนัยแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง นั้น ปญหาขอนี้
ไดความจากเอกสารประกอบคํารองของผูรองวา ผูรองไดใหโอกาสพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินสนับสนุนเพื่อประกอบการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๕๘๘๙ ลงวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ พรอมทั้งประสานกับหัวหนาพรรคผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง แตผูถูกรอง
มิไดดําเนินการแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเ สนอเรื่องที่ผูถูกรองไมจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุน เขาสูที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่
๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่ อวัน ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยที่ ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
มีมติวาเมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบกรณีที่ผูถูกรอง
ไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงิน แตไมสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย จึงไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาผูถูกรอ งใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูกตองตามความเปนจริง ตามนัยมาตรา ๖๒
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๕ (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประธานกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ก็ไดยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหมี
คําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยูภายในกําหนดระยะเวลา ๑๕ วัน
นับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง คําชี้แจงของผูถูกรองในขอนี้จึงฟงไมขึ้นเชนกัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

อาศัยเหตุดังที่ไดวินิจฉัยมา จึงมีความเห็น ในการวินิจฉัยคดีสวนตนใหยุบพรรคพลังธรรม
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง
นายธานิศ เกศวพิทักษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังธรรม ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดทะเบี ยนพรรคผูถูกรองเปน พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญั ติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการ
และแผนงานของผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นสี่พัน แปดรอยบาทถวน) ซึ่งผูถูกรองไดเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวแลว และตอมา
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงเตือนพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ ทุกพรรคการเมืองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
๒๕๔๙ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จํานวน ๒ ครั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

เมื่อ วัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูถู กรอ งได จัดส งแบบรายงานการใช จายเงิน สนับ สนุ น
ของผูถูกรอง ในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงรับไว
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตรวจสอบ และตอมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดสงตนฉบับแบบรายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุน ของผูถูกรอง ในรอบป ๒๕๔๘ ซึ่งไดเคยสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทางโทรสารแลว แตก็ไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินมาเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
เชนเดิม ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีหนังสือขอใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน
ในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูถูกรองไดรบั หนังสือ
แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แ จงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทํา
หลักฐานการใชจายเงิน ในรอบปนี้ จะตองยึดมาตรฐานเดียวกัน กับหลักฐานทางบัญชีใ นกรณีของ
ป ๒๕๔๗ ผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวน
ที่การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวนถูกตอง และไดพยายามใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคผู ถู ก รอ งชุ ดใหม เพื่ อ ใหไ ด บุ คลากรที่ เ หมาะสมกั บ งาน อีก ทั้ ง ได ตั ด สิน ใจไม ข อรั บ
การสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๙ ทั้งนี้ เพื่อ ใหไดมีเวลา
ปรั บ ระบบการบริ ห ารและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม เ ข า รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายและขอบังคั บของผูถูกรอง และได แ จงวาจะปรับปรุงขอผิด พลาดทางบัญชีและจัดทํ า
งบการเงินประจําปที่เกี่ยวของใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อจะนําเสนอที่ประชุมใหญของผูถูกรอง
ไดทันในการประชุมสมัยวิสามัญตอไป
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได มีม ติใ นคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อ วัน ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
รับทราบกรณีที่ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย
ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองใชจายเงิน ที่ไดรับการสนับสนุน จากกองทุน เพื่อการพัฒ นา
พรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามนัยมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
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พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงใหผูรองยื่น คํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอให
มีคําสั่ง ยุบพรรคผูถู กรอง ตามมาตรา ๖๕ (๕) แหงพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พรอมเอกสารหลักฐาน ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา ผูถูกรองไดรับ
การอนุมัติเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการและแผนงาน จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน
๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และพรรคได เ บิ ก จ า ยเงิ น ไปดํ า เนิ น การตามวั ต ถุป ระสงค โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอยางเครงครัด วัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบปปฏิทิน ๒๕๔๘ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยวิธีสงทางโทรสาร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับในวันเดียวกัน สงตนฉบับรายงานทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเอกสารในวันถัดมา
กอ นยื่ น รายงานการใชจา ยเงิ น สนับ สนุน ดังกลาว ผูถู กรองไดแ จงดว ยวาจาให สํานั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบวา การนําสงหลักฐานการใชจายเงินตองลาชา เนื่องจากไดรับหนังสือ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงผลการตรวจสอบงบการเงินผูถูกรอง ประจําป ๒๕๔๗
กรณีตรวจพบขอผิดพลาดและบกพรองบางประการ โดยใหดําเนินการปรับปรุงรายการขอผิดพลาด
บกพรอ งใหถูกต องครบถวนกอ นปดรายการบั ญชีที่เกี่ ยวของทุกบัญชี ในป ๒๕๔๘ เพื่ อยกยอด
ไปจัดทํางบการเงินป ๒๕๔๘ และบันทึกรายการเปดบัญชีป ๒๕๔๙ ไดอยางถูกตองตามความเปนจริง
และใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่แสดงวาพรรคไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายการขอผิดพลาดบกพรอง
ใหผูรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่พรรคไดรับหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหพรรคนําสงหลักฐานการจายคาพาหนะเดินทางใหกับ
สมาชิกพรรค (ผูเขารวมกิจกรรม) เปนรายบุคคล ซึ่งพรรคไดทักทวงวาพรรคไมสามารถนําสงหลักฐาน
เชน วานั้น เนื่องจากการจายคาพาหนะเดิน ทางเปน การเหมาจายใหกับผูใ หบริการรถเชา มิไดจาย
เปน รายบุคคล และได ปฏิบัติเชน นี้ทุ กป ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรค
และผูอํานวยการพรรคผูถู กรอง เดิน ทางไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อชี้แ จงผล
การปรับปรุงรายการทางบัญชีและการนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๘
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ซึ่งมีส าระสํ าคัญ คือการแก ไขรายงานทางบัญชี ใ นรอบป ๒๕๔๗ ไมสามารถกระทําไดเนื่อ งจาก
พรรคไดปดบัญชีและไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง
นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดยื่นคํารองเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ชี้แจงขอเท็จจริง ดังนี้
กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางเหตุที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูถูกรองปรับปรุง
รายการขอผิดพลาดบกพรองใหถูกตองครบถวนกอนปดรายการบัญชีที่เกี่ยวของทุกบัญชีในป ๒๕๔๘
นั้น ผูถูกรองไมสามารถนํามาอางเพื่อเปนเหตุที่จะไมจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุน
ของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากขอผิดพลาดทาง
บัญชีในป ๒๕๔๗ ไมไดเกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘
สําหรับกรณีที่ผูถูกรองอางวา คํารองของผูรองยื่นเกินกําหนดเวลาสิบหาวันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง นั้น วันที่ผูรอง
ไดพิจารณาและเห็น ชอบใหยื่น คํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ดังเชน คําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญที่
๔๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหสั่งยุบพรรคไท
หนา ๒๗ วรรคทาย วา “วันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง นั้น คือ วันที่ผูรองไดพิจารณา
และเห็นชอบใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีบันทึกขอความ ที่ ลต ๐๔๐๒ (ฝปส.)/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ รายงาน
เรื่องผูถูกรองใชจายเงินไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
คือ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงอยูภายในระยะเวลาสิบหาวัน ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง”
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๓
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กํ า หนดให พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น ต อ งคื น เงิ น ให แ ก ก องทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดวยเหตุที่ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกรณีของผูถูกรอง
มิไดเปนกรณีการเรียกคืนเงินสนับสนุน ดังกลาว แตเปนกรณีที่ผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหไมสามารถตรวจสอบวาพรรคใชจาย
เงินสนับสนุนถูกตองตามความเปนจริงหรือไม จึงเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ (๕)
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ดังนั้น กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรองสั่งให
ผูถูกรอ งดําเนิ น การตามหนั งสือสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองเรื่อ งดังกลาว จึงเป น
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ประกอบกับหนังสือของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ผูถูกรองกลาวอางมิไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกรณีที่ผูรองยื่นคํารอง
ต อ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามมาตรา ๖๕ (๕) เนื่ อ งจาก
ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจัดสงเฉพาะแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ แตไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาผูถูกรองใชจายเงินสนับสนุนที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) ถูกตอง
ตามความเปน จริงตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา ระหวางพิจารณาคดีนี้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา
โดยในมาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
แตอยางไรก็ตามในมาตรา ๘๒ ยังคงหลักการใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และ
ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือ นมีน าคมของปถัด ไป และใหนําความในมาตรา ๔๒
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใด
ยังไมไดรายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น” มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ซึ่งตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๒ วรรคสอง ดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมาย
ที่เปดโอกาสใหพรรคการเมือง ซึ่งไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมือง
ยื่น ต อคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ภายในเวลาที่ กํ า หนด หรื อยื่ น โดยไมถู ก ตอ งตามความเปน จริ ง
ยังสามารถยื่นรายงานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงเตือนไดอีกวาระหนึ่ง
กระบวนการยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติที่ตราขึ้นใหม
จึงเปนการขยายสิทธิที่เปนคุณแกพรรคการเมืองยิ่งไปกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยกเลิกไปแลว อีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และบทบัญญัติที่ยกเลิกตางก็มีบทกําหนดโทษในทางอาญา ยอมตองใช
กฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูถูกรองไมวาในทางใด เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติองคประกอบของการยุบพรรคการเมืองกรณีที่หัวหนาพรรคการเมือง
ไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ซึ่งแตกตางไปจากองคประกอบเดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ โดยบัญญัติเพิ่มเติมใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหพรรคการเมือง
รายงานภายในระยะเวลาที่กําหนดกอน หากพรรคการเมืองที่ไดรับแจงไมดําเนินการแลว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงมีอํานาจดําเนินการใหยุบพรรคการเมืองนั้นได อันเปนบทบัญญัติที่เปนคุณยิง่ กวากฎหมาย
ที่ใ ชอ ยูเ ดิ ม จึ ง ตอ งใชบ ทบัญ ญัติ ต ามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บังคับแกคดีนี้ การกระทําของผูถูกรองตามคํารองของผูรอง
จึงไมเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองของผูถูกรองได
จึงใหยกคํารองของผูรอง
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวิชัย ชืน่ ชมพูนุท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๔๙
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังธรรม

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังธรรม
ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ วา นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดรับจดทะเบียนพรรคพลังธรรม ผูถูกรองเปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ และคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดอนุมัติโครงการและแผนงานของพรรคพลังธรรมในรอบป ๒๕๔๘
จํานวน ๕ โครงการและพรรคผูถกู รองไดเบิกจายเงินงบประมาณ ๖๖๔,๘๐๐ บาท ไปเปนที่เรียบรอยแลว
ตอมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองไดจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรองในรอบป ๒๕๔๘ ทางโทรสาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดลงรับไวเมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบ ตอมาวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองไดจัดสงตนฉบับแบบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป ๒๕๔๘ ซึ่งไดเคยสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทาง
โทรสารแลว แตก็ไมไดสงสําเนาหลักฐานการใชจายเงินมาเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
เชนเดิม ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนจึงมีหนังสือ
ขอใหพรรคผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ในป ๒๕๔๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

การเลือกตั้งภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เนื่องจากการจัดทําหลักฐาน
การใชจายเงิน ในรอบปนี้จะตองยึดมาตรฐานเดียวกัน กับหลักฐานทางบัญชีในกรณีของป ๒๕๔๗
พรรคผูถูกรองจึงตองปรับปรุงหลักฐานการใชจายเงินใหสอดคลอง และอาจตองคืนเงินบางสวนที่
การจัดทําหลักฐานไมครอบคลุมครบถวนถูกตองทั้งไดตัดสินใจไมขอรับการสนับสนุน จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติใ นคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ (๓๐) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา พรรคผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงิน
ที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในรอบป ๒๕๔๘ เฉพาะแบบรายงาน
การใชจายเงินแตไมไดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินมาดวย ซึ่งไมสามารถตรวจสอบไดวา พรรค
ผูถูกรองใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป ๒๕๔๘
จํานวน ๖๖๔,๘๐๐ บาท ถูก ตองตรงตามความเปน จริงตามนัยมาตรา ๖๒ แห งพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม จึงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ผูถูกรองโดยนายภมร นวรัตนากร รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปวา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองไดสงรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป ๒๕๔๘ โดยสงทางโทรสารและสงตนฉบับทางไปรษณีย
ดวนพิเ ศษซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับเมื่อวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ และตอมาปลายเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙ รักษาการหัวหนาพรรค ไดชี้แจงที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
ผลการปรับปรุงรายการทางบัญชีและนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินประจําป ๒๕๔๘
สวนกรณีเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประจําป ๒๕๔๘ พรรคประสบความยุงยากในการจัดทํา
หลักฐานใหตรงตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะหลักฐานการเบิกจาย
คาพาหนะเดินทางเปนรายบุคคล และยังอยูระหวางการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหคืนเงิน ที่ไดใ ชจายใหกับกองทุน เพื่อการพัฒนาการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยากทางการบริหาร
และจะไดปดบัญชี จัดทํางบการเงินเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติตอไป แตเกิดความขัดแยงภายในพรรค
การดําเนินการจึงลาชา อีกทั้งนายทะเบียนพรรคการเมืองในขณะนั้นยอมตระหนักดีวา พรรคผูถูกรอง
มิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ จึงมิไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑

ปรากฏความตอนายทะเบียน และการรองทุกขกลาวโทษหัวหนาพรรคพลังธรรม เปนเพียงการกลาวโทษ
หัวหนาพรรคผูถูกรอง กระทําผิดกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
นายทะเบียนพรรคการเมืองชี้แจงเพิ่มเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหโอกาสพรรค
ผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนทั้งทางหนังสือและทางโทรศัพทหลายครั้งแตพรรค
มิไดดําเนินการแตอยางใด จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
ทางการเมืองถูกตองตามความเปนจริงหรือไม นอกจากนี้การยื่น คํารองตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
เปนการดําเนินการภายในสิบหาวันนับแตนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบเหตุแหงการยุบพรรค
ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณากรณีตามคํารองนี้หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา ขณะที่นายทะเบียนยื่น คํารองคดีนี้รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ไดบัญญัติหลักการไววา บรรดาการใดที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๑๕ ขอ ๑ กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป ดังนั้นเมื่อมาตรา ๖๕ วรรคสอง ของพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฯ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการวินิจฉัย
กรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น คํารองขอใหยุบพรรคการเมืองเนื่องจากพรรคการเมืองใดมีเหตุ
ตองยุบพรรคตามที่กฎหมายระบุไว ขณะที่ผูรองยื่น คํารองคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญจึงมีอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ และเมื่อประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว บทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติใ หคณะตุลาการรั ฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปน ศาลรัฐ ธรรมนูญตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญนี้ และ
ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปและบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวาง
ดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไปและถึงแมตอมาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๐ ก็ตาม แตการยุบพรรคการเมืองเชน เดียวกับกรณีตามคํารองนี้ยังคงมีบทบัญญัติใหอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญเชนเดิม ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณากรณีตามคํารองนี้ได
ประเด็นวินิจฉัย
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคพลังธรรมหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ (ความเดิมคือมาตรา ๖๒ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑) บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปน จริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองทั้งสองฉบับ
ในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๘๒ และมาตรา ๖๒ เปนกฎหมายลักษณะสารบัญญัติจะตองใชกฎหมาย
ฉบับที่บังคับใชอยูในขณะเกิดเหตุเพื่อปรับใชกับคดีนี้ จึงใหใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ บังคับ ใชกับคดีนี้ ขอเท็จจริงฟงไดวาในคราวที่
พรรคผูถูกรองสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งทางโทรสารและทาง
ไปรษณียนั้น พรรคผูถูกรองสงแตเพียงรายงานโดยไมมีเอกสารหลักฐานการใชเงินประกอบแตอยางใด
ทั้งขอเท็จจริงยังฟงไดอีกวาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙
ใหจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงิน ในรอบป ๒๕๔๘ ภายใน ๑๕ วัน แตพรรคผูถูกรองมิได
ดําเนินการเพื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดใชในการตรวจสอบวาเปน การใชจายเงินสนับสนุน
พรรคการเมืองโดยถูกตองเปนจริงหรือไม ประกอบกับพรรคผูถูกรองไดใหการชี้แจงตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวา พรรคผูถูกรองประสบปญหายุงยากในการจัดทําหลักฐานใหตรงตามระเบียบและอาจ
ตองคืนเงินที่รับไปบางสวน สอแสดงวาพรรคผูถูกรองไมอาจจัดสงเอกสารหลักฐานการใชเงินประกอบ
รายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบไดจริง สวนขอกลาวอางวามีปญหายุงยากภายใน
พรรคของผูถูกรองไมอาจยกเปนเหตุที่จะไมตองจัดสงเอกสารหลักฐานการใชเงิน จากพยานหลักฐาน
เทา ที่ป ระมวลได ดังกลา วฟง ได วา พรรคผู ถูกร องไม ไดจั ดทํ ารายงานการใช จายเงิ น สนับสนุน ของ
พรรคการเมือ งในรอบป ๒๕๔๘ ใหถู ก ตอ งตามความเปน จริง ตามที่ กฎหมายกํา หนด และเมื่ อ
ความปรากฏตอนายทะเบียนในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ การยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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ตามคํารองลงวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการยื่น คํารองภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแต
นายทะเบีย นทราบถึง เหตุแ หงการยุบพรรคพลังธรรม กรณีจึงมี เหตุที่ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ จะสั่งใหยุ บ
พรรคพลังธรรม ผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคสอง (ความใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง)
นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

