เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ)

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ)
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรอง ยื่นคํารองรวมสามคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบ พรรคพลัง แผน ดิน ไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
และขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองที่ถูกยุบไป
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้ น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคผูถูกรองถูกยุบไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมีคําสั่ง
เพิ ก ถอนสิท ธิ เลื อ กตั้ ง ของหั ว หน าพรรคและกรรมการบริห ารพรรคผู ถูก ร อ งในขณะกระทํา ความผิ ด
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
ผูรองไดมีประกาศรับจดแจงการจัดตัง้ พรรคผูถูกรอง (พรรคพลังแผนดินไท) เปนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
ตอมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๑๓๕ ใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผูรองมีป ระกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค
ภาพเครื่องหมายพรรค ชื่อนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท
กรณีผูถูกรองขอเปลี่ยนชื่อพรรคจาก “พรรคพลังแผนดินไท” เปน “พรรคอาสามาตุภูมิ”
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูรองมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย นายมนตรี เศรษฐบุต ร
หั ว หน า พรรค นายวั ล ลภ รี ย ฐ มพั น ธ รองหั ว หน า พรรค นายภาสกร กิ ติ สิ น เลขาธิ ก ารพรรค
นายพยอม ระวังพันธุ รองเลขาธิการพรรค นายนิติวัฒน มะโนรัตน เหรัญญิกพรรค นายธันยพงศ
วงศแกนสาร นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายวสพส เนาวนิรุทธ โฆษกพรรค นายสุทธิพันธ วรรณศุภ
กรรมการบริหารพรรค นายสุปญญา จุลรักษา กรรมการบริหารพรรค และนายกฤษกร สิริแสงจันทร
กรรมการบริหารพรรค
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผูรองมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริ ห ารพรรคอาสามาตุ ภู มิ เนื่ อ งจากนายมนตรี เศรษฐบุ ต ร ลาออกจากตํ า แหน ง หั ว หน า พรรค
ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่พนจากตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่ตอ ไปจนถึงวันที่ไดรบั แจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากผูรอง
ตามขอบังคับพรรคอาสามาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสี่
วัน ที่ ๒๒ สิง หาคม ๒๕๕๕ ผูรองมีป ระกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อยอ
ภาพเครื่ อ งหมาย ที่ ตั้ ง และข อ บั ง คั บ พรรคอาสามาตุ ภู มิ กรณี ผู ถู ก ร อ งขอเปลี่ ย นชื่ อ พรรคจาก
“พรรคอาสามาตุภูมิ” เปน “พรรคพลังแผนดินไท”
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คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕)
ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๑ จํานวน ๑๐ โครงการ วงเงินจํานวน ๖๕๑,๙๖๐ บาท โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ไดเบิกจายใหผูถูกรองไปทั้งหมดแลว ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ แตปรากฏวา
ผูถูกรองไมไ ดรับ หนัง สือแจง เนื่องจากไปรษณียไ ดสงเอกสารกลับ คืน มายังสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งระบุขอความหนาซองเอกสารวา “ไมมีผูรับตามจาหนา” สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงไดมีหนังสือแจงอีกครั้งใหผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผูถูกรองไดรับหนังสือแลว แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ปรากฏวาผูถูกรองไมไดชี้แจง
หรือจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถกู รองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ผูรองมีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ใหผูถูกรองจัดทําแบบรายงานการใชจายเงิน
สนั บ สนุ น พร อ มหลั ก ฐานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ยื่ น ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ภายในวั น ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยแจงทางไปรษณียตอบรับไปที่ทําการชั่วคราวของพรรคผูถูกรอง และผูรอง
ใหเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสงหนังสือแจงใหผูถูกรองทราบ โดยไดประสาน
ทางโทรศัพทกับนายนิติวัฒน มะโนรัตน เหรัญญิกของพรรคผูถูกรอง ซึ่งนายนิติวัฒน มะโนรัตน ยืนยันวา
จะรอพบเจาหนาที่ดว ยตนเอง แตเมื่อเจาหนาที่เดินทางไปถึงกลับไมพบนายนิติวัฒน มะโนรัตน ตามที่นัดหมาย
นางสาวสุทธนิศา สุขชัย เจาหนาที่ธุรการของพรรคผูถูกรองซึ่งอยูในเหตุการณไดโทรศัพทสอบถาม
นายนิติวัฒน มะโนรัตน และไดรับแจงวา นายนิติวัฒน มะโนรัตน ไมสามารถเขามาที่ทําการพรรคได
เนื่ อ งจากติ ด ประชุ ม ด ว นและให เ จ า หน า ที่ ม อบหนั ง สื อ ของผู ร อ งไว กั บ นางสาวสุ ท ธนิ ศ า สุ ข ชั ย
แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูรองไมไดรับรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมหลักฐานการใชจายเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนการไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เห็ น ชอบให ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ดํ า เนิ น การให มี ก ารยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา ๘๒ และขอใหมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
ในขณะกระทําความผิด จํานวน ๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ อีกทั้งปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จึงขอใหมีคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองในขณะกระทําความผิด จํานวน ๙ คน
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕)
ผูรองมีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผู ถู ก ร องในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ให ถู กต อ งตามความเป น จริ ง และแจ ง ให ผู ร อ งทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ ผูถูกรองไดรับหนังสือเมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในวันที่
๓๑ มี น าคม ๒๕๕๕ แล ว ปรากฏว า ผูร อ งไม ไ ด รั บ รายงานการดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคผู ถู ก ร อ ง
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ผูรองจึง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองอีกครั้งหนึ่ง
และใหยื่นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งผูถูกรองไดรับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูรองไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการดําเนิน กิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๙๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
เห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และขอใหมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองในขณะกระทําความผิด
จํานวน ๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
คํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕)
ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๑ จํานวน ๖ แผนงาน ๖ โครงการ วงเงินจํานวน ๓๔๐,๖๔๐ บาท โดยกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองไดเบิกจายใหผูถูกรองไปแลว จํานวน ๓๒๓,๘๗๐ บาท ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยผูถูกรองดําเนินการจํานวน ๕ โครงการ เปนเงินจํานวน ๓๑๘,๕๖๐ บาท
และสงคืนเงินเหลือจายพรอมดอกผล จํานวน ๕,๓๕๓.๖๗ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบแลวพบวา การรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองไมถูกตอง จึงไดประสานทางโทรศัพทกับนายภาสกร กิติสิน เลขาธิการพรรคผูถูกรอง
เพื่อขอเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู ถู ก ร อ งได มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ชี้ แ จงว า กรณี ผู ถู ก ร อ งไม มี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น
คาเชาสํ านั กงานใหญใ นเดื อนตุ ลาคมถึ ง เดือนธัน วาคม ๒๕๕๓ นั้น เนื่อ งจากในชว งเวลาดังกลา ว
ไดมีการปรับปรุงอาคารที่ตั้งที่ทําการพรรค จึงไมมีการเรียกเก็บเงินคาเชาจากผูใหเชาและผูถูกรองไดคืนเงิน
ในส ว นนี้ ใ ห แ ก ก องทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งแล ว ส ว นกรณี ที่ ผู ถู ก ร อ งไม ไ ด จั ด ส ง ใบสํ า คั ญ
รับเงินคาจางบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่การเงินการบัญชีของนางวราภรณ โพธินาม ตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น ผูถูกรองจะดําเนินการจัดสงเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง
ตอมาผูรองไดมีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู ถู ก ร องเพิ่ ม เติ ม และ/หรื อ คื น เงิ น ภายในสามสิ บ วั น
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ผูถูกรองไดรบั หนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แตเมื่อครบระยะเวลา
ที่กําหนด ไมปรากฏวามีการจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติม และ/หรือคืนเงินใหแ กผูรองแตอยางใด
ผูรองจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือสงคืนเงิน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตผูรองไมสามารถสงหนังสือใหผูถูกรองได เนื่องจากเอกสาร
ใบตอบรับที่สงคืนผูฝากระบุวา “ยาย ไมทราบที่อยูใหม” เจาหนาที่ของผูรองไดติดตอประสานทางโทรศัพท
กับผูถูกรองหลายครั้ง แตไมสามารถติดตอได
ผูรองพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไมจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมหลักฐานการใชจายเงินใหถูกตองตามความเปนจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด
เปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดําเนินการใหมีการยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
และขอใหมีคําสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองในขณะกระทําความผิด
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จํานวน ๑๐ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ อีกทั้งปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จึงขอใหมีคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองในขณะกระทําความผิด จํานวน ๑๐ คน
ตามประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมื อง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงข อบั งคั บพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไววินิจฉัย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปป ฏิ ทิน ที่ผ านมาใหถูก ตองตามความเป น จริง ตามวิ ธีการที่น ายทะเบี ยนกํา หนด และแจง ให
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน” และวรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อครบระยะเวลา
การรายงานตามวรรคหนึ่ง แลว หากพรรคการเมืองใดยัง ไมไดรายงานใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งให
หัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงาน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
เพื่อใหมีการยุบ พรรคการเมืองนั้น ” มาตรา ๘๒ บัญ ญัติวา “พรรคการเมืองที่ไ ดรับ เงิน สนับ สนุน
ตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง
และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
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และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม” และมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิก
ตามข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งแต พ รรคการเมื อ งนั้ น ยั ง มี ส มาชิ ก เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรอยู
หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปน ไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
ใหยุบพรรคการเมืองนั้น” และวรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุ
ตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
ดังนั้น เมื่อผูรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ เปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และมีมติใหผูรองยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการใหมีการยุบพรรคผูถูกรอง โดยผูรองไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในระยะเวลาสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ค วามปรากฏต อ ผู ร อ งตามนั ย มาตรา ๙๓ วรรคสอง แล ว
กรณีจึงเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒๐)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองทั้งสามคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
ผู ถู ก ร อ งได ยื่ น คํ า ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาในคํ า ร อ งที่ ห นึ่ ง และคํ า ร อ งที่ ส อง ฉบั บ ลงวั น ที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปไดวา ไมเคยไดรับหนังสือแจงจากผูรองและไมเคยทราบวามีเจาหนาที่ของผูรอง
มายังที่ทําการพรรคผูถูกรองเพื่อใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ผูถูกรองอยูระหวางประชุมใหญเพื่อเปลี่ยนแปลงหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งผูรองไดจัดสง
เจาหนาที่เขารวมประชุมใหญของพรรคดวย แตผูรองกลับยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง โดยไมเปดโอกาสใหผูถูกรองชี้แจงเหตุขัดของ หากผูถูกรองไดรับหนังสือแจงดังกลาว
ก็จะตองดําเนินการจัดทํารายงานอยางแนนอน เพราะไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
และรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองทุกรอบป
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ในระหว างการพิจารณาคดีในคํารองที่ ห นึ่งและคํารอ งที่สอง ผูถูกร องยื่น คํ ารองขอไตสวน
ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อขอนําพยานหลักฐานมาชี้แจง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว
มีคําสั่งไมอนุญาต แตเปดโอกาสใหผูถูกรองยื่นคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือ ซึ่งผูถูกรองไดยื่นคําแถลงการณปดคดี ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สรุปไดวา
ไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ สวนคํารองที่สาม ผูถูกรอง
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แมวาพนระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด
แต เ พื่ อ ประโยชน แ ห ง ความยุ ติ ธ รรม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ถื อ เป น คํ า แถลงการณ ป ด คดี แ ละ
รับรวมไวในสํานวน โดยสรุปไดวา ผูถูกรองไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอ มเอกสารและหลั ก ฐานประกอบการใช จ ายเงิน ใหผู ร องครบถ ว นแล ว
สวนเอกสารและหลักฐานใดที่ไมไดจัดสงเปนเพราะเอกสารและหลักฐานนั้นไดสูญหายระหวางการซอมแซม
ที่ทําการพรรค หรือระหวางการขนยายเอกสารไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองแหงใหม
ผูรองไดยื่นคํารองขอชี้แจงเพิ่มเติมในคํารองที่หนึ่งและคํารองที่สอง ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ และคําแถลงการณปดคดีทั้งสามคํารอง ฉบับลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยไดยื่นในวันเดียวกัน
สรุปไดวา การที่ผูรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรองไดดําเนินการดวยความยุตธิ รรมและรอบคอบ โดยกอนจะมีการยื่นคํารองดังกลาว ผูรองไดมีหนังสือ
แจงใหผูถูกรองทราบเพื่อใหดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งผูถูกรองมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัตติ ามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด สวนกรณีการสงหนังสือแจงแกผูถูกรอง
ผูรองไดดําเนินการจัดสงหนังสือแจงใหแกผูถูกรองทั้งทางไปรษณียตอบรับ และมอบหมายใหเจาหนาที่
ของผูรองเดินทางไปสงหนังสือแจง ณ ที่ทําการพรรคดวยตนเอง ทั้งที่ไมมีขอกฎหมายใดกําหนดใหเปนหนาที่
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม การที่ผูรองดําเนินการแจงก็เพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันไมใหผูถูกรอง
กระทําผิดกฎหมาย เมื่อผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว
ก็มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๘๒
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และรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๒ ใหถูกตอง
ตามความเปนจริงโดยเครงครัด
ศาลรั ฐ ธรรมนูญ พิจารณาแลว เห็น ว า คดีมีพ ยานหลักฐานเพียงพอที่จ ะพิจ ารณาวินิจ ฉัยได
จึงงดทําการไตสวน ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๒ วรรคหนึ่ง และมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาทั้งสามคํารองเขาดวยกัน พรอมทั้งกําหนดประเด็น
ที่ตองพิจารณาวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ข อ ที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการแรกมี ว า ผู ถู ก ร อ งได ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๙ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
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และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กอนถึงกําหนดเวลาที่จะตองรายงานตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง ผูรองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา ผูรองไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ผูถูกรองโตแยงวา ไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งหากไดรับหนังสือแจงดังกลาว ผูถูกรองก็จะตองดําเนินการจัดทําอยางแนนอน นั้น
เห็น วา ผูรองไดแจงใหผูถูกรองรายงานการดําเนิน กิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และมีเจาหนาที่ของพรรคผูถูกรองไดรับไว ถือวาผูถูกรองไดรับหนังสือแจงของผูรองโดยชอบดวยกฎหมายแลว
ประกอบกับผูถูกรองมีหนาที่ตอ งจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และตองแจงตอผูรองภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด แตผูถูกรองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถูกรองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอผูรองภายในกําหนดระยะเวลาโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร จึงถือวาผูถูกรองไมไดดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ข อ ที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการที่ ส องมี ว า ผู ถู ก ร อ งได ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถูกตองตามความเปน จริง และแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ผูถูกรองไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
แตผูรองตรวจสอบพบวา เอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินดังกลาวไมครบถวน ผูรองจึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองชี้แจงและจัดสงเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินเพิ่มเติม
และ/หรือคืนเงินภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูถูกรองไมไดชี้แจงเหตุผล
และไมจัดสงเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเพิ่มเติมใหครบถวนหรือคืนเงินใหแกผูรองแตอยางใด
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สํา หรั บ รายงานการใช จ ายเงิ น สนับ สนุ น ของพรรคผู ถูก รอ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูร อ ง
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกรองจัดทําและแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู ร องจึ ง อาศั ย อํ านาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจ ง ให ผูถู ก ร องจั ด ทํ า
ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูรองไมไดรับรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
แม ว า ผู ถู ก ร อ งจะได ยื่ น คํ า ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาและคํ า แถลงการณ ป ด คดี โดยอ า งเหตุ ผ ล
เชน เดีย วกับ กรณี ที่ไ มไ ด จัด ทํ ารายงานการดํ าเนิ น กิจ การของพรรคผู ถูกร องในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และโตแ ยง วาในสว นของรายงานการใชจายเงิน สนับ สนุน ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูถูกรองไดจัดสงใหผูรองครบถวนแลว สวนเอกสารและหลักฐานใดที่ไมไดจัดสงก็เปนเพราะเอกสารไดสูญหาย
ระหวางการซอมแซมที่ทําการพรรค หรือระหวางการขนยายเอกสารไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองแหงใหมนั้น
เห็นวา ผูรองไดแจงใหผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเจาหนาที่ของพรรคผูถูกรองไดรับไว โดยถือไดวา
ผูถูกรองไดรับหนังสือแจงของผูรองโดยชอบดวยกฎหมายแลว ประกอบกับผูถกู รองมีหนาที่ตองดําเนินการ
จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
เมื่อผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมถูกตอง
ตามความเปนจริง และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชบั ญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
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และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึ ง การกระทําดัง กลาวแลว มิไ ดยั บ ยั้ง หรื อแกไ ขการกระทําดัง กลาว จะตองถูกเพิ กถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ขอที่ตองวินิจฉัยประการแรกมีวา ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่
ใหยุบ พรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห าร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” นั้น เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคผูถูกรองตองยุบไปดวยเหตุที่ฝาฝน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แล ว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งสั่ ง ให ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริ ห ารของพรรคผู ถู ก ร อ ง ตามประกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง เรื่ อ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม ห รื อ เปน กรรมการ
บริห ารพรรคการเมือง หรือ มีสว นรว มในการจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหม อีกไมไ ด ทั้ง นี้
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
ขอที่ตองวินิจฉัยประการที่สองมีวา หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
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จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ใ ดมี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง
การกระทํ า ดั ง กล า วแล ว มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง หรื อ แก ไ ขการกระทํ า ดั ง กล า ว ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง เพิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วัน ที่มีคําสั่ง ให ยุบ พรรคการเมือง” ดว ยเหตุนี้ ผูถูกรองจึงมีห นาที่ตองจัด ทํารายงานการใชจายเงิ น
สนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใชจายเงิน
จะตองกระทําโดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรค
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่ บั ญ ญัติ ว า “ใหค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง” เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน โดยเปนการรายงานที่ไมถูกตองตามความเปนจริง และไมรายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู ถู ก ร อ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงถือไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทํา เกี่ยวกับ
การไมรายงานดังกลาว จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมื อง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงข อบั งคั บพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมื อง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข อบั งคั บพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึน้ ใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดังกลาวขางตน มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ ง มีเหตุยุ บพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ ) พรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจาก
ไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรอง จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม หรือเป นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรือมีส วนรวมในการจดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ได ห รื อ ไม และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) พรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจาก
ไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ปญหาประการแรกมีวา พรรคการเมืองผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
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พิจารณาแลว พรรคพลังแผนดินไท ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนพรรคอาสามาตุภูมิ และไดเปลี่ยนชื่อ
กลับมาเปนพรรคพลังแผนดินไท ผูถูกรอง เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอเท็จจริงไดความตามคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕ วา
พรรคการเมืองผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แหง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผูรอง
ไดมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๐๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงใหพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่อยูในเกณฑตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการในรอบปปฏิทินที่ผานมา ซึ่งพรรคการเมืองผูถูกรองไดรับหนังสือแจงทางไปรษณียแลว
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ครบกําหนดแลวผูรองยังไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๕๗๔
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจงพรรคการเมืองผูถูกรองอีกครั้งหนึ่ง พรรคการเมืองผูถูกรองไดรับหนังสือ
แจ ง ทางไปรษณี ย เ มื่ อ วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครบกํ า หนดแล ว ผู ร อ งก็ ยั ง ไม ไ ด รั บ รายงาน
การดําเนินกิจการแตอยางใด
ขอเท็จจริง ไดค วามดัง กลาวแลว เห็นวาเปนกรณีที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมจัด ทํารายงาน
การดําเนิน กิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แจง ใหผูรองทราบภายในกําหนด ซึ่ง การจัด ทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงและแจงใหผูรองทราบ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นั้น เปนหนาที่ที่พรรคการเมืองผูถูกรองตองดําเนินการตามกฎหมาย
การที่ผูรองมีหนังสือแจงเตือนนั้น เปนเพียงการใหโอกาสแกพรรคการเมืองผูถูกรองซึ่งมีหนาที่อยูแลว
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด กรณีที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมดําเนินการจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แจงใหผูรองทราบภายในกําหนด จึงเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง อั น เป น เหตุ
ตองยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๙๓
ปญหาประการที่สองมีวา พรรคการเมืองผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม
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พิจารณาแลว ขอเท็จจริงไดความตามคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕ วา พรรคการเมืองผูถูกรอง
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญ ญัติใ หพรรคการเมือ ง
ที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้และสวนที่ ๕ การใชจาย
ของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปน จริง และยื่ น ตอคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ภายในเดือนมีน าคมของปถัด ไป
และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม พรรคการเมืองผูถูกรองจึงมีหนาที่
ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งพรรคการเมืองผูถูกรอง
ไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมเอกสารหลักฐาน
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวัน ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๕๔ แตจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ปรากฏว า พรรคการเมืองผูถู กร องยั งส ง เอกสารประกอบการรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนฯ ไมครบถวน ผูรองจึงไดมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๑๑๗๔ วันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจงใหพรรคการเมืองผูถูกรองสงเอกสารเพิ่มเติมหรือคืนเงินภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับหนังสือ ครบกําหนดแลว ผูรองไมไดรับแจงจากพรรคการเมืองผูถูกรองแตอยางใด
ผูรองจึงไดมีหนังสือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๖๑๕๖ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงพรรคการเมือง
ผูถูกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหชี้แจง สงเอกสารเพิ่มเติม หรือสงเงินคืนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แตไมสามารถสงหนังสือใหพรรคการเมืองผูถูกรองได โดยปรากฏหลักฐานทางไปรษณียตอบรับสงคืน
ผูฝากระบุวา ยายไมทราบที่อยูใหม ทั้งนี้ เจาหนาที่ของผูรองไดโทรศัพทประสานกับพรรคการเมือง
ผูถูกรองหลายครั้ง แตไมสามารถติดตอได
นอกจากนี้ พรรคการเมืองผูถูกรองยังไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามคํารองเรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕ ดวย พรรคการเมืองผูถูกรองจึงมีหนาที่
ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีหนังสือ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๗๘ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และ ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๒๕๙ วันที่
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๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แจงพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนฯ รวมทั้งพรรคการเมืองผูถูกรอง ใหจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับ สนุนฯ ใหถูกตองตามความเปนจริงยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวัน ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการแจงครั้งแรกมีเพียงพรรคการเมืองผูถูกรองพรรคเดียวที่ไมไดรับหนังสือ
ปรากฏหลักฐานจากไปรษณียวา “ไมมีผูรับตามจาหนา” สวนการแจงครั้งที่สอง มี “แมบาน” เปนผูรับหนังสือ
ครบกําหนดแลวพรรคการเมืองผูถูกรองไมไดยื่นแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่
ของผูรองไดประสานกับพรรคการเมืองผูถูกรองทางโทรศัพทหลายครั้ง ซึ่งผูอํานวยการและเจาหนาที่
ของพรรคการเมืองผูถูกรองรับวาจะรีบนําสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนฯ แตพรรคการเมืองผูถูกรอง
ก็ ไ ม ไ ด ชี้ แ จงและจั ด ส ง แบบรายงานการใช จ า ยเงิ น ดั ง กล า วแต อ ย า งใด ต อ มาผู ร อ งได มี ห นั ง สื อ
ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๕๓๖๔ วั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ แจ ง ให พ รรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ ง
จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนฯ ใหถูกตองตามความเปนจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับ และใหเจาหนาที่ไปสงหนังสือดวยตนเอง
ตอเจาหนาที่ของพรรคการเมืองผูถูกรองอีกทางหนึ่ง ครบกําหนดแลวพรรคการเมืองผูถูกรองก็ไมไ ด
ดําเนินการแตอยางใด กลับเพิกเฉยโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอเท็จจริง ไดความดังกลาวแลว เห็น วาเปน กรณีที่พรรคการเมืองผูถูกรองไดจัด ทํารายงาน
การใชจายเงินที่ไดรับการสนับ สนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนฯ เพิ่มเติมหรือ
ไมไดสงคืนเงินตามที่ผูรองไดแจงใหดําเนินการ และไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินพรอมหลักฐาน
การใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ถือวาเปนกรณีที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ยื่น ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีเหตุผลอัน สมควร
ซึ่งการจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด นั้น
เปน หนาที่ที่พรรคการเมืองผูถูกรองตองดําเนิน การตามกฎหมาย การที่ผูรองมีห นังสือแจง เตือนนั้น
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เปนเพียงการใหโอกาสแกพรรคการเมืองซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายอยูแลวปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด กรณีที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุน
จากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งในรอบป ป ฏิ ทิ น ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง และยื่ น ต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ อันเปนเหตุตองยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองตามมาตรา ๙๓
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรอง จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ได ห รื อ ไม และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ปญหาประการแรกมีวา ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรอง
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตั้ง พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” เปนบทบัญญัติถึงผลของการที่พรรคการเมืองตองถูกยุบไปเพราะ
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กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ดังนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองดว ยเหตุที่การกระทําการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ ศาลรัฐ ธรรมนูญ
ยอมตองมีคําสั่งตามมาตรา ๙๗ หามผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูถูกรอง
ในขณะที่กระทําความผิด ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ข อ บั ง คั บ พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคอาสามาตุ ภู มิ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม ห รื อ เปน กรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกภายในกําหนดหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรองดวย
ปญหาประการที่สองมีวา หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองผูถูกรอง
ที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไข
การกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวัน ที่มีคําสั่ง ใหยุบพรรคการเมือง”
ซึ่งการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๘๒ นั้น เปนการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
จึ ง ต อ งกระทํ า โดยหั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคการเมื อ งให เ ป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
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การที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมจัดทํารายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปน จริ ง
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๘๒ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง จึงเปนกรณีที่เชื่อไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมือง
ผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมดําเนินการ
จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนฯ ใหถูกตองตามความเปนจริง ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แล ว มิ ไ ดแ ก ไ ขการกระทํ า ดั ง กลา ว อัน เป น เหตุ ใ ห ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ยอ มต อ งมีคํ า สั่ ง ตามมาตรา ๙๘
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองผูถูกรองในขณะที่
มีการกระทําดังกลาว ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวา ควรอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒
วรรคสอง มาตรา ๘๒ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีคําสั่งยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง และ
ห า มผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งในขณะที่ ก ระทํ า ความผิ ด
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมื อง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข อบั งคั บพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีก ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ของพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งตามประกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล า วข า งต น
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
๑. พรรคพลั ง แผ น ดิ น ไท (พรรคอาสามาตุ ภู มิ ) มี เ หตุ ต อ งถู ก ยุ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม
๒. กรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองตองถูกยุบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นวินิจฉัยที่ ๑ คือ มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม ซึ่งมีประเด็นที่ตองพิจารณาดังนี้
ประการแรก พรรคผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปที่ผานมา
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ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป ซึ่งในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคดังกลาว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) บัญญัติใหตองกระทําโดยที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว
หากพรรคการเมืองใดยังไมไ ดรายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพน กําหนดระยะเวลาแลว ยังมิไ ดมีร ายงานโดยไมมีเหตุผลอัน สมควร
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
นอกจากนี้ต ามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สว นที่ ๔
มาตรา ๘๒ ยังบัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชเงินที่ไดรับสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้และสวนที่ ๕ ซึ่งบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาใหถูกตองตรงตามความจริง และตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอเท็จจริ งฟง ไดเปน ยุติต ามคํารองและเอกสารประกอบคํารองซึ่งไมป รากฏพยานหลักฐาน
เปนประการอื่นวาพรรคผูถูกรองไดรับ การจัดสรรเงินสนับสนุน ตามโครงการและแผนงานจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ แตภายหลังจากการตรวจสอบ ผูรองพบวาเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวไมครบถวนสมบูรณจึงไดมีหนังสือแจงพรรคผูถูกรองลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
และหรือคืนเงินภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือ แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ผูรองก็ยังไมไดรับการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนแตอยางใด เปนเหตุใหผูรองตองสงหนังสืออีกฉบับหนึ่ง
แจงไปยังพรรคผูถูกรองลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
หรือคืนเงินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูรองอีกครั้ง แตใบตอบรับที่สงคืนกลับระบุวา
ย า ยไม ท ราบที่ อ ยู ใ หม เจ า หน า ที่ จึ ง ได ติ ด ต อ ประสานทางโทรศั พ ท กั บ พรรคผู ถู ก ร อ งอี ก หลายครั้ ง
แตไมสามารถติดตอกับเจาหนาที่ของพรรคผูถูกรองได
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สําหรับรายงานการใชเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น กอนสิ้นสุด
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงใหพรรคการเมืองซึ่งไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงพรรคผูถูกรองใหจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนจํานวน ๒ ครั้ง โดยในการแจงครั้งแรกตามหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏวา มีพ รรคผูถูกรองเพียงพรรคเดียวที่ไ มไ ดรั บ หนังสือแจ ง
โดยไปรษณียไดสงเอกสารกลับคืนมายังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุขอความหนาซองเอกสารวา
“ไมมีผูรับตามจาหนา” สวนในครั้งที่สองนั้น ตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวาพรรคผูถูกรอง
ไดรับหนังสือแจง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีลายมือชื่อผูรับระบุวาเปนแมบาน ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลา
การจัดทํารายงานดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ปรากฏวาพรรคผูถูกรองมิไดชี้แจงและสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุน
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหครบถวนแตอยางใด
ผูรองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ขอ ๕๔ แจงทางไปรษณีย
ตอบรับ เปน หนังสือลงวัน ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ไปยัง สํานักงานใหญชั่ว คราวของพรรคผูถูกรอง
เพื่อใหพรรคผูถูกรองจัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่
๒๒ มิ ถุน ายน ๒๕๕๕ พร อมทั้ง ไดจั ด ส งเจาหนา ที่ไ ปสง หนั งสือ แจ ง พรรคผูถู กรอ งโดยไดป ระสาน
ทางโทรศัพทกับนายนิติวัฒน มะโนรัตน กรรมการบริหารพรรคการเมือง อันมีตําแหนงเปนเหรัญญิก
ของพรรคผู ถู ก ร อ ง นายนิ ติ วั ฒ น ฯ ยื น ยั น ว า จะรอพบเจ า หน า ที่ ที่ ไ ปส ง หนั ง สื อ แจ ง ด ว ยตนเอง
แตเมื่อเจาหนาที่เดินทางไปถึงกลับไมพบนายนิติวัฒนฯ ตามที่นัดหมาย จึงไดดําเนินการโทรศัพทไปสอบถาม
และไดรับ แจง วาใหเจาหนาที่สง มอบหนัง สือดังกลาวไวกับ นางสาวสุทธิศา สุข ชัย เจาหนาที่ธุร การ
ของพรรคผู ถู กร อง โดยนางสาวสุ ทธิ ศาฯ ได ยื นยั นว าจะส งมอบหนั งสื อดั งกล าวให แก คณะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองโดยเร็วที่สุด อยางไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ยังมิไดรับรายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
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จากพรรคผูถูกรองแตอยางใด อันเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดําเนินการ
ใหมีการยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาพรรคผูถูกรองมีเจตนาหลีกเลี่ยงไมแจงรายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู ถู ก ร อ งแก ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อั น เป น การไม ดํ า เนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยไมมีเหตุผล
อันสมควรตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเปนเหตุแหงการยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประการที่สอง คือ พรรคผูถูกรองไดมีการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ไดบัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป แตจากขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองซึ่งไมปรากฏพยานหลักฐานเปนประการอื่น
จึงฟงเปนยุติไดวา พรรคผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
ดังนั้น หัวหนาพรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยจะตองจัดทําขึ้นโดยที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวผูรองไดแจงพรรคผูถูกรอง
เปนหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
แจงแกผูรองตามที่กฎหมายกําหนด แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลาผูรองก็ยังมิไดรับรายงานแตอยางใด
เปนเหตุใหผูรองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงไปยังพรรคผูถูกรองเปนหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ แตเมื่อครบกําหนด ผูรองก็ยังไมไดรับรายงาน
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การดําเนินกิจการดังกลาว กรณีจึง ฟงไดวายังมิไ ดมีการรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริงโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
อันเปนเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรองไดอีกประการหนึ่ง
ประเด็นวินิจฉัยที่ ๒ คือ หากพรรคผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
จะตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง ... ผูซึ่ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมิไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น ดังนั้น เมื่อมีเหตุใหพรรค
ผูถูกรองตองถูก ยุบ ไปดว ยเหตุที่ ฝาฝน มาตรา ๔๒ วรรคสอง แลว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตองสั่ ง ใหผูซึ่ ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ
อนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ยังบัญญัติเพิ่มเติมอีกวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝ าฝ นมาตรา ๘๒ ... และปรากฏหลั กฐานอั นควรเชื่ อได ว าหั วหน าพรรคการเมื องหรื อกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวัน ที่มีคําสั่ง ใหยุบพรรคการเมือง”
ดังนั้น การที่พรรคผูถูกรองมิไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยมีขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดี
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ดังกลาวมาขางตนถือไดวาเปนกรณีมีเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองมีสวนรูเห็นและปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทํา
เกี่ยวกับการไมรายงานดังกลาว อันเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองได
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงชอบที่จะมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังแผนดินไท
(พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และใหผูดํารงตําแหนง
กรรมการบริ หารพรรคการเมื องผู ถู กร องจะจดแจ งการจั ดตั้ งพรรคการเมื องขึ้ นใหม หรื อเป นกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนด
หาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งมี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ พรรคการเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองทีไ่ ดดาํ เนินการไปในรอบปที่ผานมา
ฯลฯ
ฯลฯ
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฯลฯ
ฯลฯ
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มาตรา ๔๒ ใหหัว หนาพรรคการเมืองจัด ทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธกี ารที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
เมื่อ ครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่ง แล ว หากพรรคการเมืองใดยัง ไมไ ดร ายงาน
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนด
ระยะเวลาแล ว ยั ง มิ ไ ด ร ายงานโดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร ให น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๘๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตพรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารอง
ของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ พรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห าร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
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มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ความเห็น
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยในเบื้องตนกอนมีวา นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองทั้งสามคํารอง
ขอใหยุบพรรคผูถูกรองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา คํารองทั้งสามคํารองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองผูรอง ไดยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ
ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองนัน้ เปนการยื่นภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
ตามที่กฎหมายกําหนด กระบวนการยื่นคํารองจึงชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไป มีดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ ง มี เหตุยุ บ พรรคผูถู กร อง ตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๒ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดวา ผูรองไดมีประกาศรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยใชชื่อพรรคการเมือง
ว า พรรคพลั ง แผ น ดิ น ไท เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ พรรคผู ถู ก ร อ งจึ ง เป น พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๑๓๕
และพรรคผู ถู ก ร อ งได เ ปลี่ ย นชื่ อ พรรคจาก “พรรคพลั ง แผ น ดิ น ไท” เป น “พรรคอาสามาตุ ภู มิ ”
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค
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ชื่อนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๒ และไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง (พรรคอาสามาตุภูมิ)
ระหวางวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อพรรคจาก
“พรรคอาสามาตุภูมิ” กลับมาเปน “พรรคพลังแผนดินไท” อีกเชนเดิม ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่อยอ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง และขอบังคั บ
พรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยผูรองยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองผูถูกรองเพราะเหตุที่ผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง อันเปนกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ และขอใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองผูถูกรองเพราะเหตุที่พรรคการเมืองผูถูกรองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด โดยรายงาน
การดําเนินกิจการดังกลาวไมไดจัดทําโดยที่ประชุมใหญพรรคอันเปนกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการแรกมีวา เหตุที่ผูรองขอใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง เนื่องจาก
ผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง เปนกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงฟงไดวา
พรรคผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๑ โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไดเบิกจายใหพรรคผูถูกรองไปแลว ตามรายละเอียด
แผนงานและโครงการที่พรรคผูถูกรองเสนอ (แบบ ฝกพ. ๔) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ พรรคผูถูกรอง
ไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยพรรคผูถูกรองไดดําเนินการ จํานวน ๕ โครงการ
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และส ง คื น เงิ น เหลื อ จ า ยพร อ มดอกผล สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ต รวจสอบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ แลวพบวา พรรคผูถูกรองไมไดจัดสง
เอกสารหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด จึงไดติดตอประสานกับเลขาธิการพรรคผูถูกรอง
เพื่อขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม พรรคผูถูกรองไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ชี้แจงวา กรณี
พรรคผูถูกรองไมมีใบเสร็จรับเงินคาเชาสํานักงานใหญในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เนื่องจาก
ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการปรับปรุงอาคารที่ตั้งที่ทําการพรรค จึงไมมีการเรียกเก็บเงินคาเชาจากผูใหเชา
และพรรคผูถูกรองไดคืนเงินในสวนนี้ใหแกกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแลว สวนกรณีที่พรรค
ผูถูกรองไมไดจัดสงใบสําคัญรับเงินคาจางบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่การเงินการบัญชีของนางวราภรณ
โพธินาม ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น พรรคผูถูกรองจะดําเนินการจัดสงเอกสารเพิ่มเติม
ภายหลัง ตอมาผูรองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจงใหพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองเพิ่มเติม และ/หรือคืนเงินภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือฉบับดังกลาว จากการตรวจสอบใบตอบรับพบวา พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แตเนื่องจากวันดังกลาว
ตรงกับวันเสารซึ่งเปนวันหยุดราชการ จึงถือวาครบกําหนดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อครบกําหนด
ก็ไมปรากฏวามีการจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแกผูรอง ผูรองจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
แจงใหพรรคผูถูกรองจัดสงเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือสงคืนเงินภายในสิบหาวันนับแตวันที่พรรคผูถูกรอง
ไดรับหนังสือฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง แตในการสงหนังสือแจงครั้งนี้ผูรองไมสามารถสงหนังสือใหพรรคผูถูกรองได
เนื่องจากเอกสารใบตอบรับที่สง คืน ผูฝากระบุวา ยาย ไมทราบที่อยูใหม ตอมาเจาหนาที่ ของผูรอง
ไดติดตอและประสานทางโทรศัพทกับพรรคผูถูกรองหลายครั้ง แตก็ไมสามารถติดตอกับเจาหนาที่ของ
พรรคผูถูกรองได
ดังนั้น การที่พรรคผูถูกรองไมไดจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
เปนเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามมาตรา ๙๓
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สวนคํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงฟงไดวา กอนสิ้นสุดเดือนมีนาคม
๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีห นัง สือแจงใหพรรคการเมืองที่ไดรับ เงินสนับ สนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง โดยในการแจงครั้งที่ ๑ ตามหนังสือลงวัน ที่
๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏวา มีพรรคผูถูกรองเพียงพรรคเดียวที่ไมไดรับหนังสือแจง เนื่องจาก
ไปรษณียไดสงเอกสารกลับคืนมายังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยระบุขอความหนาซองเอกสารวา
“ไมมีผูรับตามจาหนา” ตอมาในการแจงครั้งที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏวา
พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจงเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีลายมือชื่อผูรับระบุวาเปนแมบาน
เมื่อครบระยะเวลาการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรอง ปรากฏวา พรรคผูถูกรอง
ไมไดช้แี จงและสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหครบถวนถูกตอง
แตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดรายงานตอผูรองและมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๕ แจงทางไปรษณียตอบรับไปยังสํานักงานใหญชั่วคราวของพรรคผูถูกรองเพื่อใหพรรคผูถูกรอง
จัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรอมหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ผูรองยังไดจัดสงเจาหนาที่ไปสงหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรอง
จัดสงแบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยไดประสานทางโทรศัพท
กับนายนิติวัฒน มะโนรัตน กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งมีตําแหนงเปนเหรัญญิกของพรรคผูถูกรอง
ในการนี้นายนิติวัฒนฯ ยืนยันวาตนจะอยูรอพบเจาหนาที่ที่ไปสงหนังสือแจงดวยตนเอง แตเมื่อเจาหนาที่
เดินทางไปถึงกลับไมพบนายนิติวัฒนฯ ตามที่นัดหมายไว นางสาวสุทธนิศา สุขชัย เจาหนาที่ธุรการ
ของพรรคซึ่ง อยูในเหตุการณขณะนั้น จึง ไดโทรศัพทสอบถามไปยัง นายนิติวัฒ น ฯ และไดรับ แจง วา
ไมสามารถเขามาที่ทําการพรรคได เนื่องจากติดประชุมดวนและไดแจงทางโทรศัพทวา ใหเจาหนาที่
สงมอบหนังสือของผูรองกับนางสาวสุทธนิศาฯ ซึ่งนางสาวสุทธนิศาฯ ยืนยันวาจะสงมอบหนังสือดังกลาว
ใหแกคณะกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองโดยเร็วที่สุดตอไป แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก็ ยั ง มิ ไ ด รั บ รายงานการใช จ า ยเงิ น ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากพรรคผูถูกรองแตอยางใด
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ดังนั้น การที่พรรคผูถูกรองไมไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมหลักฐานการใชจายเงินภายในระยะเวลาที่ผูรอ งกําหนดแลว จึงเปนการไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง เปนเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามมาตรา ๙๓
เชนเดียวกัน
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการที่สองมีวา เหตุที่ผูรองขอใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองเนื่องจาก
ผูถูกรองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยรายงานการดําเนินกิจการดังกลาวไมไดจัดทําโดยที่ประชุมใหญพรรค
อันเปนกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือไม นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงฟงไดวา
พรรคผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเปนหนาที่
ของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่จะตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และแจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
ผูถูกรองจะตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) กอนที่จะถึงกําหนด
ระยะเวลาที่ตองรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผูรองไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
แจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลารายงานการดําเนินกิจการดังกลาว ผูรองก็ยังมิไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง
ผูรองจึง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง มี ห นัง สื อลงวั น ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ ง ให ผู ถู กร อ งจั ด ทํา รายงาน
การดําเนินกิจการอีกครั้งหนึ่ง แตเมื่อครบกําหนดระยะเวลาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูรองก็ยังไมไดรับ
รายงานการดําเนิน กิจการของหัวหนาพรรคผูถูกรอง แมพรรคผูถูกรองไดยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา
โดยปฏิเสธวาไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
จากผูรอง เนื่องจากในครั้งแรกผูรองสงหนังสือแจงพรรคผูถูกรองไปยังที่ซึ่งมิไดเปนที่ทําการพรรคของพรรค
ผูถูกรอง และตอมาผูรองไดแจงใหพรรคผูถูกรองดําเนินการใหถูกตองตามความเปนจริงและกระทําโดย
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ที่ป ระชุมใหญพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) ซึ่งพรรคผูถูกรองไดชี้แ จงวา
ที่ทําการพรรคแหงใหมของพรรคผูถูกรองเปนเพียงหองเชาหองหนึ่งของอาคารเทอราคอตตา เพลส เทานั้น
และบุ ค คลที่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ เอกสารที่ ร ะบุ ว าเป น “แม บ า น” พรรคผู ถูก ร อ งก็ ไ ม ท ราบวา เป น ใคร
พรรคผูถูกรองจึงไมเคยไดรับเอกสารดังกลาว และหากพรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจง พรรคผูถูกรอง
ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ อยางแนนอน เพราะพรรคผูถูกรอง
จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคยื่น ตอผูรองทุกรอบป ถือวาขออางของพรรคผูถูกรองที่วา
ไมเคยไดรับหนังสือจากผูรองนั้น เปนขออางที่ไมมีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากพรรคผูถูกรองมีหนาที่
ตองดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตองแจงตอผูรอง
ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง กําหนด ดังนั้น เมื่อพรรคผูถูกรองไมรายงานการดําเนินกิจการของพรรคภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายดังกลาวกําหนด กรณีจึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการแรกมีวา ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหมห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่
ใหยุบ พรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
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พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบ ตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห าร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” นั้น เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคการเมืองผูถูกรองตองยุบไป
ดวยเหตุที่ฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม ห รื อ เปน กรรมการ
บริห ารพรรคการเมือง หรือ มีสว นรว มในการจดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมืองขึ้น ใหม อีกไมไ ด ทั้ง นี้
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการที่สองมีวา หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้น มี กําหนดเวลาหาปนับแตวัน ที่มีคําสั่ง ใหยุบพรรคการเมือง”
ดวยเหตุนี้ พรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
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ราชกิจจานุเบกษา
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ให เป นไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใช จ ายเงิ นจะต องกระทํ าโดยหั วหน าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติไววา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน
และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง”
ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน โดยเปนการรายงานที่ไมถูกตองตามความเปนจริง และไมรายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู ถู ก ร อ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงเชื่อไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับ
การไมรายงานดังกลาวใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด จึงใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริห ารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวัน ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
และใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริห ารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวัน ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริห ารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับ ลงวัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะจดแจง การจัด ตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
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พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกมิไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และ
เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งตามประกาศนายทะเบี ย น
พรรคการเมืองดังกลาวขางตน มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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ราชกิจจานุเบกษา
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และหั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง ซึ่งอาจแยกพิจารณาเปน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็นยอยที่หนึ่ง พรรคผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรือไม และ
ประเด็นยอยที่สอง พรรคผูถูกรองไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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ประเด็นยอยที่หนึ่ง พิจารณาแลวเห็นวา พรรคผูถูกรองไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตอมาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๑๓๕ ใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน พรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕
การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัด ทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม พรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคผูถูกรองไดยื่นรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ แตผูรองตรวจสอบพบวา เอกสาร
และหลักฐานประกอบการใชจายเงินดังกลาวไมครบถวน ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แจงใหพรรคผูถูกรองชี้แจงและจัดสงเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินเพิ่มเติม และ/หรือคืนเงิน
ภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตเมื่อครบกําหนดพรรคผูถูกรองก็ยังไมไดชี้แจงเหตุผลและไมจัดสงเอกสาร
และหลักฐานประกอบการใชจายเพิ่มเติมใหครบถวน
นอกจากนี้ ผูรองไดมีหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรรคผูถูกรองก็ไมไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่ ผู ร อ งกํ า หนด แต เ มื่ อ ครบกํ า หนด
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ก็ยังไมไดรับรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ในชั้นการพิจารณาของศาล พรรคผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และคําแถลงการณปดคดี
โดยกลาวอางวา ไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน ของพรรคผูถูกรอง
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ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผูรอง ซึ่งหากพรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจง ดังกลาว พรรคผูถูกรอง
ก็จะตองดําเนินการจัดทําอยางแนนอน สําหรับรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถกู รองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น พรรคผูถูกรองไดจัดสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งครบถวนแลว สวนเอกสารใด
ที่ไมไดจัดสงก็เปนเพราะเอกสารไดสูญหายระหวางการซอมแซมที่ทําการพรรค หรือระหวางการขนยายเอกสาร
ไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองแหงใหม จึงฟงไดวา พรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองดําเนินการจัดทํารายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตอง
ตามความเปน จริง และแจง ต อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกํ าหนด
เมื่อพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแจงตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมครบถวน และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประเด็นยอยที่สอง พิจารณาแลวเห็นวา พรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แจงใหผูรองทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งในการจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองจะตองกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง (๕) กอนถึงกําหนดเวลาตองรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผูรองไดมีหนังสือแจงใหพรรค
ผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอผูรอง
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรรคผูถูกรองก็ไมไดจัดสง
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่ผูรองกําหนด
แตเมื่อครบกําหนดผูรองก็ยังไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ในชั้นการพิจารณาของศาล พรรคผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และคําแถลงการณปดคดี
โดยกลาวอางเหตุผลเชนเดียวกับกรณีที่ไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงฟงไดวา พรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
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ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และแจงตอผูรองภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อพรรคผูถูกรอง
ไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการใหถูกตอง และยื่นตอผูรองภายในระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง กําหนด กรณีจึงมีเหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓
ประเด็นที่สอง ซึ่งอาจแยกพิจารณาเปน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็น ยอยที่ห นึ่ง ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห ารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม และ
ประเด็ น ยอ ยที่ ส อง หั ว หนา พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่มี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ประเด็นยอยที่หนึ่ง พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๘๒ หรื อ ต อ งยุ บ ตามมาตรา ๙๔ ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ไป จะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม ห รื อ
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” นั้น เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคการเมือง
ผูถูกรองตองยุบไปดวยเหตุที่ฝาฝน มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญ
ตองสั่งหามมิใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้น ใหม ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับ แตวัน ที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบ ดังนั้น ผูซึ่ง
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เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ศาลมีคําสั่งตัดสิทธิมิใหจดแจงการจัดตั้งพรรคหรือ
เปนกรรมการบริหารพรรค หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคใหม คือ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประเด็นยอยที่สอง พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” ดวยเหตุนี้ พรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหเปนไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใชจายเงินจะตองกระทํา
โดยหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคเพื่อให
เปนไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง
ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรคการเมือง” เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน และไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงถือไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทํา
เกี่ยวกับการไมรายงานดังกลาว จึงเห็นสมควรมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
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หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

สําหรับหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
คือ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ดว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ควรมี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ และหามมิใหผูซงึ่ เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบั บ ลงวัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมื อง เรื่อ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึน้ ใหม ภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริห ารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวัน ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุสั่งยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
ประเด็นที่สอง หากพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง ถูกยุบ หัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ศาลมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาคดีเรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
และเรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕ ทั้งสามคํารองเขาดวยกัน โดยใหเรียกนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
ผูรอง และใหเรียกพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) วา ผูถูกรอง
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุสั่งยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
กรณีตามมาตรา ๘๒ คํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงตามคํารอง
คําแถลงการณปด คดี และเอกสารประกอบ สรุปไดวา ผูรองไดรับ จดแจง การจัด ตั้ง พรรคผูถูกรอง
เปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผูรองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อของพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

จากพรรคพลังแผนดินไท เปนพรรคอาสามาตุภูมิ และเปลี่ยนแปลงชื่อของพรรคจากพรรคอาสามาตุภูมิ
เปน พรรคพลังแผนดิน ไท อีกครั้ง ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน
จากกองทุน เพื่อการพัฒ นาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๖ โครงการ เปน เงิ น
๓๔๐,๖๔๐ บาท และผูถูกรองไดเบิกจายเงินไปแลวเปนเงินจํานวน ๓๒๓,๘๗๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๔ ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
ตอ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ตามมาตรา ๘๒ ซึ่ ง ตรวจสอบแล ว พบว า เอกสารหลั ก ฐานประกอบ
การใชจายเงินดังกลาวไมครบถวน ผูรองมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรอง
จัด สง เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงิน สนับสนุน เพิ่มเติม และ/หรือคืน เงิน ภายใน ๓๐ วัน
นับ ตั้งแตวันที่พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจง ผูรองไมไ ดรับ การแจงตอบ ผูรองจึง มีห นัง สือลงวัน ที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหผูถูกรองจัดสงเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือสงคืนเงิน โดยกําหนดเวลาใหผูถูกรอง
ดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนหรือใหขอมูลประกอบการชี้แจงภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแตวันที่พรรคผูถูกรองไดรับหนังสือแจง แตไปรษณียสงคืนผูฝากโดยระบุวา ยาย ไมทราบที่อยูใหม
และผูรองไมสามารถติดตอทางโทรศัพทกับพรรคผูถูกรองได
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนที่ ๔
การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ และสวนที่ ๕ การใชจายเงินของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๘๒ แตรายงานดังกลาว
เปนรายงานที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินไมครบถวน ผูรองสั่งใหผูถูกรองชี้แจงพรอมทั้ง
จัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนเพิ่มเติม รวม ๒ ครั้ง ปรากฏวา ผูถูกรองไมไดชี้แจง
และไมไดจัด สงเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติมใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ผูรองกําหนดตามมาตรา ๘๒

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในชั้นพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ผูถูกรองไมไดยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริง
ที่ผูถูกรองไมอาจจัดทํารายงานใหถูกตองตามความเปนจริง จึงถือวาผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ การกระทําของผูถูกรอง
ที่ไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองตามที่ผูรองสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เปนการกระทําที่ไมปรากฏขอขัดของ
ที่จะเปนเหตุใหไมอาจรายงานไดตามกําหนด หรือหากมีเหตุขัดของเกิดขึ้น พรรคผูถูกรองไดแกไขหรือ
ไดแจงเหตุขัดของแกผูรองเพื่อที่จะดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเปนการกระทํา
ที่ไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา
คําชี้แจงเพิ่ม เติม คําแถลงการณปด คดี และเอกสารประกอบ สรุปไดวา ผูถูกรองไดรับการจัดสรร
เงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน ๑๐ โครงการ เปนเงิน ๖๕๑,๙๖๐ บาท และผูถูกรองไดเบิกจายเงินไปทั้งหมดแลว เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่พรรคผูถูกรองตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัติ ผูถูกรองไมไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุน ผูรองจึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจง ทั้ ง ทางไปรษณียต อบรับ และจัด เจ าหนาที่ ไ ปสงหนั ง สือดว ยตนเอง
ใหผูถูกรองจัด สง รายงานการใชจายเงิน สนับ สนุนพรอมหลักฐานการใชจายเงินสนับ สนุน ภายในวัน ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อครบระยะเวลาที่ผูรองกําหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดรับรายงาน
และเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินจากผูถูกรองแตอยางใด ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ
สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดรับหนังสือแจงและเอกสารจากผูรอง รวมทั้งกรณีที่ผูรองอางวาสงเจาหนาที่
มาที่ทําการพรรคผูถูกรองเพื่อสงหนังสือดวย หากผูถูกรองไดรับเอกสารจากผูรอง ผูถูกรองตองจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนอยางแนนอน เพราะผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
และยื่นทุกรอบป
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เห็นวา ผูถูกรองไมไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๘๒ ผู รอ งให ผูถูก รอ งจัด ทํา รายงาน
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุนและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูถูกรอง
ไม ไ ด จั ด ส ง รายงานพร อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบการใช จ า ยเงิ น ภายในระยะเวลาที่ ผู ร อ งกํ า หนด
ตามมาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในขอนี้ ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรอง
ไมไดรับหนังสือแจงจากผูรอง และรับวาหากไดรับหนังสือแจงดังกลาว ผูถูกรองตองจัดทํารายงานเพราะ
ไดจัดทํารายงานและยื่นทุกรอบป ในขอนี้เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บั ญ ญั ติ ใ ห พ รรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จะต อ งจั ด ทํ า รายงาน
การใชจา ยเงิน สนับ สนุน ของพรรคการเมืองในรอบปป ฏิทิน ใหถูกตองตามความเปน จริง และยื่น ต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในเดือนมีน าคมของปถัด ไป หากไมไ ดร ายงาน ผูรองมีอํานาจสั่ง ให
หัวหนาพรรคการเมืองรายงาน ดังนี้หัวหนาพรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ทั้งผูถูกรองรับเองวาไดจัดทํารายงานและยื่นทุกรอบป การกระทําของผูถกู รองที่ไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองตามที่ผูรองสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคสอง เปนการกระทําที่ไมปรากฏขอขัดของที่จะเปนเหตุใหไมอาจรายงานไดตามกําหนด
หรือหากมีเหตุขัดของเกิดขึ้น พรรคผูถูกรองไดแกไขหรือไดแจงเหตุขัดของแกผูรองเพื่อที่จะดําเนินการ
ใหถูกตองตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย จึงเปนการกระทําที่ไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา ๘๒
กรณีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕) ขอเท็จจริงตามคํารอง
คําชี้ แ จงแก ขอกลาวหา คํ าชี้แ จงเพิ่ม เติ ม คําแถลงการณป ด คดี และเอกสารประกอบ สรุป ไดว า
ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองผู ถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง ผู ถูกรองตองแจงตอผู รองทราบภายในวัน ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ผูรองอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริงและกระทําโดย
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ที่ประชุมใหญพรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และแจงตอผูรองภายในวัน ที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ผูรองกําหนด ผูรองไมไดรับรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตอยางใด ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ
สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดรับหนังสือและเอกสารจากผูรอง รวมทั้งกรณีที่ผูรองอางวาสงเจาหนาที่มาที่ทําการพรรค
ผูถูกรองเพื่อสงหนังสือดวย หากผูถูกรองไดรับเอกสารจากผูรองดังกลาว ผูถูกรองตองจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ อยางแนนอน เพราะผูถูกรอง
ไดจัดทํารายงานทุกป และปฏิบัติตามคําสั่งของผูรองอยางเครงครัดตลอดมา และพรรคผูถูกรองไดจัดทํา
รายงานเสร็จเรียบรอยนานแลว แตผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ผูถูกรองจึงมิไ ดยื่นตอผูรอง
เพราะกลัวจะไมไดรับความเปนธรรม
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง บัญ ญัติวา ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัด ทํารายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธกี ารที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน และวรรคสอง บัญญัติวา เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว
หากพรรคการเมือ งใดยังไมไ ดร ายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงาน
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ถ า พน กํ า หนดระยะเวลาแล ว ยั ง มิ ไ ด ร ายงานโดยไม มีเ หตุ ผ ลอั น สมควร
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกรองไมไดรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอผูรองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เมื่อพนกําหนดระยะเวลา ผูรองจึงสั่งใหผูถูกรอง
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปนจริงและกระทําโดยที่ประชุมใหญ
พรรคการเมืองผูถูกรองตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) ภายในระยะเวลาที่ผูรองกําหนด เมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ผูถูกรองไมดําเนินการรายงาน ผูรองจึงแจงใหดําเนินการอีกครั้งภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตผูถูกรอง
ยังไมไดรายงานตอผูรอง ในขอนี้ ผูถูกรองชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรองไมไดรับหนังสือแจงจากผูรอง
และรับวาหากไดรับหนังสือแจงดังกลาว ผูถูกรองตองจัดทํารายงานเพราะไดจัดทํารายงานและยื่นทุกรอบป
โดยไดจัดทําเสร็จเรียบรอยนานแลวแตมิไดยื่นตอผูรองเพราะกลัวไมไดรับความเปนธรรม ในขอนี้เห็นวา
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พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ บัญ ญัติให
หัวหนาพรรคการเมืองจัด ทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หากไมไดร ายงาน ผูรอง
มีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรครายงาน ดังนี้หัวหนาพรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ทั้งผูถูกรองรับเองวาไดจัดทํารายงานและแจงตอผูรองทุกรอบป โดยจัดทําเสร็จเรียบรอยแตมิไดยื่นตอผูรอง
การกระทําของผูถูกรองที่ไมรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะตองนําไปประกาศ
ใหสาธารณชนทราบอันจะทําใหประชาชนทั่วไปไดตรวจสอบผลงานที่ผานมาของพรรคการเมืองตามที่ผูรองสั่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
เปนการกระทําที่ไมปรากฏขอขัดของที่จะเปนเหตุใหไมอาจรายงานไดตามกําหนด หรือหากมีเหตุขัดของเกิดขึ้น
พรรคผูถูกรองไดแกไขหรือไดแจงเหตุขัดของแกผูรองเพื่อที่จะดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
จึงเปนการกระทําที่ไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง หากพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง ถูกยุบ หัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ปญหาตองวินิจฉัยที่วา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองถูกตัดสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม นั้น
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดตองถูกยุบ ไปเพราะเหตุอัน เนื่องมาจากการฝาฝน มาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๒ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห ารของพรรคการเมื องที่ถูกยุ บ ไป จะจดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัด ตั้งพรรคการเมืองขึ้น ใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติกําหนดผลของการฝาฝนการกระทําที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ไมสามารถใชดุลพินิจสั่งเปนอยางอื่น ดังนั้น เมื่อพรรคผูถูกรองตองถูกยุบไปเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แลว ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรค
ผูถูกรอง จึงตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๙๗ แตดว ยเหตุที่ผูรองไดต อบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริห ารของพรรคผูถูกรอง
กรณีที่ผูถูกรองแจงวา นายมนตรี เศรษฐบุตร ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคผูถูกรอง ตามหนังสือลาออก
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ พนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของขอบังคับพรรคอาสามาตุภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ตามข อ ๑๑ วรรคสี่ ยั ง กํ า หนดให ก รณี ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ตองพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึง วันที่ไดรับแจง การตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ที่พนจากตําแหนงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง ปรากฏตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
และผู ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ ท ธิ ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ ง
ตามประกาศของผูรองทั้งสองฉบับ จึงมีขอพิจารณาวา จะตัดสิทธิผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคผูถูกรองคนใด เห็นวา ตามคํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕) เปนกรณีที่พรรคผูถูกรอง
ถูกยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ เนื่องจากไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ บัญญัติ อันมีผลใหตองถูกตัดสิทธิตามมาตรา ๙๗
คณะกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบดว ย
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร รวม ๑๐ คน จึงเปนผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบไป ที่ตองถูกตัดสิทธิตามมาตรา ๙๗ สวนการที่คณะกรรมการบริหารพรรคดังกลาวพนจากตําแหนง
เพราะเหตุหัวหนาพรรคลาออก คณะกรรมการบริหารพรรคดังกลาวยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึง
วันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง ขอ ๑๑ วรรคสี่ โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๘๒ และจัดทํารายงาน
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การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่นตอผูรองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และเมื่อพรรคผูถูกรองไมดําเนินการ พรรคผูถูกรองตองถูกยุบไปตามมาตรา ๙๓ ตามคํารองที่หนึ่ง
(เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕) และตามคํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕) และถูกตัดสิทธิ
ตามมาตรา ๙๗ ดวย อยางไรก็ดี เมื่อกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป ที่ตองถูกตัดสิทธิ
ตามมาตรา ๙๗ ตามคํารองที่สามแลว จึงไมตองพิจารณาคําขออื่นเพราะไมทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยที่วา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง เห็นวา พรรคการเมืองมีหนาที่จัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมื องในรอบป ปฏิ ทิ นให เป นไปตามมาตรา ๘๒ หน าที่ ดั งกล าวกระทํ าโดยคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ขอบังคับพรรคการเมือง และมติที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง คดีนี้ผูถูกรองไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เมื่อหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไมไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาหรือแสดงพยานหลักฐานหักลางคํารองของผูรองเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรณี
จึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําเกี่ยวกับ
การไมร ายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองผูถูกรองดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา ๘๒
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ดังนั้น หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจึงตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๘
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง
ตามประกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงข อ บั ง คั บ และกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๘
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึง่ มีเหตุยุบพรรคผูถกู รอง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง หากพรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
จะตองถูกตัดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ในประเด็นที่หนึ่งนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด และแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง
เกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงานใหนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนดระยะเวลาแลว
ยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มาตรา ๘๒ พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง แตพรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ พรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
พิเคราะหแลว ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคผูถูกรองไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๘๒ แลว แตผูรองตรวจสอบแลวพบวาเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินดังกลาวยังไมถูกตอง ผูรองแจงใหพรรคผูถูกรองชี้แจง และจัดสงเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินเพิ่มเติมหรือคืนเงินภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตเมื่อครบกําหนดพรรคผูถูกรอง
ก็ยังไมไดชี้แจงเหตุผลและไมจัดสงเอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเพิ่มเติมใหครบถวนตามที่
ใหดําเนินการ
นอกจากนี้พรรคผูถูกรองไมไดยื่นรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง ในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองไดมีหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
แตพรรคผูถูกรองไมไดจัดสงแตอยางใด
ที่ผูถูกรองอางวา ไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผูรอง และที่ไมไดจัดสงเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเพราะเอกสารสูญหายระหวางการซอมแซม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่ทําการพรรค หรือระหวางการขนยายเอกสารไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองแหงใหม เห็นวาพรรคผูถูกรอง
อางลอย ๆ ไมมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอตอสู ยังไมอาจรับฟงได
คดีคงรับฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวา พรรคผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุน และจะตองจัดทํารายงาน
การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู ถู ก ร อ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง
ตามมาตรา ๘๒ เมื่อผูรองแจงใหพรรคผูถูกรองชี้แจงการใชจายเงินไมถูกตอง และใหจัดสงเอกสารและ
หลักฐานประกอบการใชจายเงินเพิ่มเติมหรือคืนเงินภายในเวลาที่กําหนด แตพรรคผูถูกรองมิไดรายงาน
ให ผู ร อ งทราบภายในเวลาที่ กํ า หนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง จากนั้ น ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรคผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนอีกกรณีหนึ่ง ตามมาตรา ๘๒
สํา หรั บ ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ มี อีก กรณี ห นึ่ งที่ พรรคผูถู ก รอ งมี ห น าที่ ตอ งจัด ทํา รายงาน
การดําเนินกิจการของพรรค แจงใหผูรองทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แตพรรคผูถูกรองมิไดจัดสงรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองไดแจงใหพรรค
ผูถูกรองดําเนินการจัดทํารายงานแลว พรรคผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานใหผูรองทราบ ตามมาตรา ๔๒
วรรคสอง
ดว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ไ ด วิ นิจ ฉั ย ขา งตน จึง เห็ น ว า มีเ หตุ ยุบ พรรคผู ถูก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
ประเด็นที่สอง คงมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะตองถูกตัดสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน มาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห าร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลว
มิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
เห็นวา มาตรา ๙๗ เปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
ศาลรัฐธรรมนูญจะตองสั่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๗ คือ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้น
ตองยุบไป สําหรับมาตรา ๙๘ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง จากขอเท็จจริงที่พรรคผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมถูกตองตามความเปนจริง และมิไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนการฝาฝนมาตรา ๘๒ จึงเปนหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย ทั้งมิไดมีการแกไขใหถูกตอง
ตามมาตรา ๙๘ จึ ง ต อ งสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ดว ยเหตุ ผ ลที่ ไ ด วิ นิ จ ฉั ยมาแล ว จึ ง มี ค วามเห็ น ว า ให ยุ บ พรรคผู ถู กร อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๒
วรรคสอง และมาตรา ๘๒ กับตัดสิทธิหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองในการที่จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหมอีกไมได และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรอง มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง หากพรรคผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะตองถูกตัดสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรวมพิจารณา เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
และเรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕ เขาดวยกันเนื่องจากมีประเด็นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
และวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหา และเอกสารประกอบแลว ขอเท็จจริง
รับฟงไดวา พรรคพลังแผนดินไท (ผูถูกรอง) ไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
เปนจํานวนหลายครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเปนพรรคอาสามาตุภูมิ ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลวเปลี่ยนกลับมาเปนชื่อพรรคพลังแผนดินไทอีกครั้งหนึ่ง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับประเด็นตามคํารองทั้งสาม
สรุปขอเท็จจริงได ดังนี้
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๑. ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๖ แผนงาน ๖ โครงการ โดยกองทุนเบิกจายใหเปนเงินรวมทั้งสิ้น
๓๒๓,๘๗๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) แบงเปน ๔ งวด โดยมีหัวหนาพรรค
ผูถูกรองในขณะนั้น คือ นายมนตรี เศรษฐบุต ร มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบรั บ การได รั บ เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วเรี ย บร อ ยแล ว ทั้ ง ๔ งวด ต อ มาผู ถู ก ร อ งได ส ง แบบรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือของผูถูกรอง ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอผูรอง และหนังสือของผูถูกรอง ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงวาจะสงเอกสารเพิ่มเติมกรณีการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู ร อ งได มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู ถู ก ร อ งจํ า นวน ๒ ฉบั บ ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๑๑๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และที่
ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๖๑๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงผลการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผูถูกรอง ซึ่งปรากฏวาหลักฐานการใชจายเงินไมครบถวน
จึงใหผูถูกรองสงหลักฐานการใชจายเงินหรือใหขอมูลประกอบเพิ่มเติมแตหากไมสามารถดําเนินการดังกลาวได
ผูถูกรองตองคืนเงินสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน ๒๐๔,๗๖๐ บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
โดยสงหนังสือไปที่ เทอราคอตตาเพลส ๑๕๘/๙ ซ.ลาดพราว ๑๐๗ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ ตามที่ผูถูกรองเคยมีหนังสือแจงผูรองกรณียายที่ทําการพรรคมาอยูตามสถานที่ดังกลาว
ตามหนังสือผูถูกรอง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หนังสือของผูรองฉบับแรกมีผูรับลงชื่อ พร
เปนแมบาน สวนฉบับที่สองไปรษณียคืนผูฝากระบุวายายไมทราบที่อยูใหม แตผูรองก็ไมไดรับเอกสารเพิ่มเติม
หรือการชี้แจงใด ๆ หรือคืนเงินตามจํานวนที่กําหนดแตอยางใด
๒. ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๑๐ โครงการ โดยกองทุนเบิกจายใหผูถูกรอง เปนเงินรวมทั้งสิ้น
๖๕๑,๙๖๐ บาท (หกแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบบาทถวน) แบงเปนงวด ๆ และมีการตอบรับ
การได รับ เงิ น ตอเลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ต อมาเลขาธิก ารคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
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ไดมีหนังสือแจงเตือนผูถกู รองใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สงไปที่เลขที่ ๔๓๖/๑๑
ซอยพหลโยธิน ๑๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ แตไปรษณียไดสงเอกสารกลับคืนระบุวา
ไมมีผูรับ ตามจาหนา และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๒๕๙
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สงไปที่เทอราคอตตาเพลส ๑๕๘/๙ ซ.ลาดพราว ๑๐๗ ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุง เทพฯ มีผูลงชื่อรับเปนแมบาน แตผูถูกรองก็มิไ ดดําเนิน การใด ๆ
ผูรองจึง ไดมีห นั ง สือ ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๕๓๖๔ ลงวัน ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ถึ ง ผูถู กรอ ง
ใหสงรายงานและเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายในวั น ที่ ๒๒ มิถุ น ายน ๒๕๕๕ โดยสง ไป ๒ สถานที่ คือ เลขที่ ๓๕ ซอยพหลโยธิ น ๒
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผูรับลงชื่อ สุรินทร บุญธรรม เปนพนักงาน
และเทอราคอตตาเพลส ๑๕๘/๙ ซ.ลาดพราว ๑๐๗ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
มีผูลงชื่อรับเปนแมบาน ทั้งสองฉบับรับวันเดียวกันวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ แตผูรองก็ไมไดรับรายงาน
และเอกสารการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผูถูกรองแตอยางใด
๓. ผูรองไดมีห นัง สือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๐๒ ลงวัน ที่ ๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๕๕
แจง ใหพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่อยู ในหลักเกณฑที่จะตองจัด ทํา รายงานการดําเนิน กิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จัด ทํารายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ และแจงใหผูรองทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
และผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาวทางไปรษณียแลวเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ครบกําหนดที่ตองรายงาน
แตผูรองยังไมไดรับรายงานจากผูถูกรอง ผูรองจึงมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๕๗๔ ลงวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรองจัดทํารายงานและแจงตอผูรองภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
สงไปที่เทอราคอตตาเพลส ๑๕๘/๙ ซ.ลาดพราว ๑๐๗ ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
มีผูรับลงชื่อ พรทิพย เปนแมบาน รับเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แตผูรองก็ไมไดรับรายงาน
การดําเนินกิจการของผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตอยางใด
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๔. ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดรับหนังสือ
จากผูรองทั้งกรณีใหรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และกรณี
ใหรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองใชสิทธิโดยไมสุจริต
ปญหาที่ตองพิจารณามีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มีหลักการที่เกีย่ วกับการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ ซึ่งมีบทบัญญัตใิ หมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงิน สนับสนุน แกพรรคการเมืองควบคุมดูแลการใชจายเงิน ทุนหมุน เวียน
และพัฒนาพรรคการเมืองโดยมาตรา ๘๑ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมือง
ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับคาไปรษณียากร คาโทรศัพทหรือคาโทรคมนาคมอื่น การจัดพิมพเอกสารเผยแพร
ของพรรคการเมือ ง ค าเช าสํ านั กงานพรรคการเมือง หรื อสาขาพรรคการเมือ ง ค าสาธารณูป โภค
คาเชาสถานที่จัดประชุมใหญพรรคการเมือง หรือจัดประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
หรื อ การอื่ น เพื่ อ ให พ รรคการเมื อ งสามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งอย า งเท า เที ย มกั น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรและเพื่อเปนการตรวจสอบการใชจายเงินดังกลาว มาตรา ๘๒
บัญญัติใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ผูถูกรองไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุน
ตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน ๒ ป คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๓
จํานวน ๓๒๓,๘๗๐ บาท และป พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๖๕๑,๙๖๐ บาท ซึ่งแยกพิจารณาไดวา
ผูถูกรองไดจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือของผูถูกรองลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แตเอกสารหลักฐาน
ประกอบการใช จ า ยเงิ น ไม ค รบถ ว น กล า วคื อ ไม มี ใ บสํ า คั ญ การจ า ยเงิ น ค า พาหนะเดิ น ทางของ
สมาชิกพรรคตางจังหวัด ไมมีใบสําคัญการรับเงินคาจางบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี
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ตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม ๒๕๕๓ หลักฐานการรับเงินคาตอบแทนวิทยากรไมถูกตอง ซึ่งผูถูกรอง
ไดเคยมีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ชี้แจงวาจะสงเอกสารเพิ่มเติมแตก็ยังไมไดดําเนินการแกไข
รายงานการใชจายเงินดังกลาวใหถูกตองตามความเปนจริงแตอยางใด แมวาผูรองจะไดมีหนังสือสั่งใหผูถูกรอง
สงหลักฐานการใชจายเงินหรือใหขอมูลประกอบเพิ่มเติมและหากไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดใหคืนเงิน
จํานวน ๒๐๔,๗๖๐ บาท ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวก็ตามแตผูถูกรองก็ยังมิไดดําเนินการใด ๆ
ดังนี้ เมื่อผูถูกรองไดจัดทําโครงการและแผนงานเพื่อขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ซึ่งกองทุนดังกลาวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมือง
ในการสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตาม
เจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งและได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น ไปดํ า เนิ น การตามโครงการ
และแผนงานแล ว ผูถู ก ร องจะต องใช จ ายเงิ น ให ถู ก ตอ งตามความเป น จริง และเป น ไปตามโครงการ
แผนงาน และวัตถุประสงคของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยหลักการของการใชจายเงิน
จะตองมีหลักฐานการรับการจายเงินเพื่อเปนหลักฐานประกอบในการตรวจสอบขององคกรที่เกี่ยวของ
ดังนั้น เมื่อมีการกลาวอางวามีการใชจายเงินเปนคาใชจายตาง ๆ จะตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานเปน หนังสือแสดงรายการที่ใชจายเงิน จํานวนเงิน และมีการลงลายมือชื่อของผูรับเงิน
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ในการดํ า เนิ น การตามโครงการและแผนงานของผู ถู ก ร อ งไม มี ใ บสํ า คั ญ
การจายเงินคาพาหนะเดินทางของสมาชิกพรรคในตางจังหวัด ไมมีใบสําคัญการรับเงินคาจางบุคลากร
และหลักฐานการรับเงินคาตอบแทนวิทยากรไมถูกตอง การจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไมถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ สําหรับกรณีการไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ผูถูกรองอางวาไมไดรับหนังสือแจงจากผูรอง เห็นวา ผูถูกรองไดมีหนังสือ
แจงผูรองกรณียายที่ทําการพรรคมาอยูที่เลขที่ ๑๕๘/๙ เทอราคอตตาเพลส ซ.ลาดพราว ๑๐๗ ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ตามหนังสือผูถูกรองลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตามขอเท็จจริง
ผูถู กร องก็ไ ดส ง หนัง สือ แจ ง ให ผูถู กร องจัด ทํา รายงานดั งกลา ว ส ง ไปยั ง ที่ อ ยูต ามที่ผู ถูก รอ งไดแ จง ไว
กับเจาหนาที่แลว และการที่มีผูลงชื่อรับหนังสือไว ผูนั้นยอมตองทราบวามีผูรับตามจาหนาอยูในสถานที่นั้น
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และผูรองสงหนังสือไปยังสถานที่ดงั กลาวจํานวนหลายฉบับและมีผูลงชื่อรับไว การกลาวอางวาไมไดรับหนังสือเลย
จึงยอมรับฟงไมได อีกประการหนึ่งผูถูกรองเคยจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และยื่นใหกับผูรองมาแลว ผูถูกรองยอมตองทราบวาตนเองมีหนาที่ที่จะตอง
จัดทํารายงานดังกลาวในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผูถูกรองไมปฏิบัติตามหนาที่ที่จะตองกระทําและ
กลาวอางวาไมทราบเพราะไมไดรบั หนังสือจากผูรอ ง จึงไมมีเหตุผลที่รับฟงได และเมื่อผูรองสั่งใหผูถูกรอง
แกไขความไมถูกตองของรายงานการใชจายเงินของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหรายงาน
การใชจายเงินของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่กําหนดแลว ผูถูกรองมิไดดําเนินการ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ ได
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปมีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ผู ถู ก ร อ งได รั บ การจดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ กรณีของผูถูกรองจึงอยูในหลักเกณฑ
ที่ตองดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนดและแจ ง ให น ายทะเบี ย นทราบภายในเดื อ นมี น าคมของทุ ก ป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดสง ใหผูรองภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ และผูรองมีหนังสือสั่งใหผูถูกรองรายงาน
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด เมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาแล ว ผู ถู ก ร อ งก็ ยั ง มิ ไ ด ร ายงานให ผู ร อ งทราบ
กรณีของผูถูกรองเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งมาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป ผูถูกรองยอมตองรูถึงหนาที่
ในการจัดทํารายงานดังกลาวเพราะเมื่อผูถูกรองจัดตั้งขึ้นเกินกวาเกาสิบวันนับถึงวันสิ้นปปฏิทิน ผูถูกรอง
มีห นาที่ตองรายงานการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองในรอบปที่ผานมา ซึ่ง ผูถูกรองยอมจะตอง
เคยจัดทํารายงานเชนนี้มาแลวในรอบปตาง ๆ ที่ผานมา กรณีที่ผูถูกรองกลาวอางวาไมไดรับหนังสือแจง
จากผูรองก็รับฟงไมไดดังไดวินิจฉัยไวแลว จึงเห็นวาผูถูกรองไดทราบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการดังกลาวแลวแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และเมื่อผูรองไดแจงใหดําเนินการ
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แตไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรณีจึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสองได
นอกจากนี้การดําเนินการของผูรองเปนการปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนกรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดหนาที่และใหอํานาจผูรอง
ดําเนินการ กรณีจึงมิใชเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
ประเด็นที่สอง หากพรรคผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
จะตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒
หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ ง เคยดํา รงตําแหนง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมืองที่ ถูกยุบไป
จะจดแจง การจัด ตั้ง พรรคการเมืองขึ้น ใหม ห รือเป น กรรมการบริห ารพรรคการเมือง หรือมีสว นรว ม
ในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้น
ตองยุบไป” มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือ ทราบถึง การกระทําดั ง กล าวแลว มิ ไ ดยั บ ยั้ง หรือ แกไ ขการกระทํา ดัง กลาว ใหศาลรัฐ ธรรมนู ญ
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
อัน อาจคํานวณเปนเงิน ไดข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชี
ตามมาตรา ๔๕ ใหถูกตองตามความเปนจริง”
พิจารณาแลว เห็น วา การใชจายเงิน สนับ สนุน ของพรรคการเมืองตามที่ไ ดรับ จากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและควรตองอยู
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ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เมื่ อ พรรคผู ถู ก ร อ งมี ก ารรายงานการใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ และไม ร ายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง ทําใหผูซึ่ง
เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมห รือ
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
และไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยใหมีการใชจายเงินของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดยไมถูกตองจนเปน ผลใหผูถูกรองไมสามารถดําเนินการจัดทํารายงาน
การใชจายเงิน สนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถูกตองได หรือปลอยปละละเลย
จนเป น ผลใหไ ม มีก ารจั ด ทํ า รายงานการใช จา ยเงิ น สนั บ สนุ น พรรคการเมือ งในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมการบริหารพรรคผูถกู รองดังกลาว คือ คณะกรรมการบริหารพรรคตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๓ และตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนพรรคพลังแผนดินไท
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) ดังนั้น จึงมีความเห็นใหตัดสิทธิ
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดังกลาวเปนเวลาหาป
นับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ มีคําสั่ง ยุบ พรรคผูถูกรองตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็น ดังนี้
๑. ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
๒. ตัดสิทธิหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๙๗ และใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เปนเวลาหาปนับแตวนั ที่มีคําสั่งยุบพรรคผูถกู รองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
๑) มีเ หตุ ยุ บ พรรคพลั ง แผ น ดิ น ไท (พรรคอาสามาตุ ภู มิ ) ผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม และ
๒) มีเหตุที่จะสั่งใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง หามจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ ไดหรือไม
และมีเหตุที่จะสั่งใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาวถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พรรคผูถูกรองไดรบั จดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๙ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕
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บัญญัติใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พรรคผูถูกรอง
จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามมาตรา ๘๒ ที่บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕ การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม”
และจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด และแจ ง ให น ายทะเบี ย นทราบภายในเดื อ นมี น าคมของทุ ก ป
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใด
ยังไมไดรายงาน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาพนกําหนดระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น”
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ พรรคผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๔ ขอเท็จจริงฟงไดวา พรรคผูถูกรองไดยื่นรายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ แตผูรองตรวจสอบพบวา เอกสารและหลักฐานประกอบการใชจายเงินดังกลาว
ไมครบถวน ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหพรรคผูถูกรองชี้แจงพรอมใหจัดสงเอกสาร
และหลักฐานประกอบการใชจายเงินเพิ่มเติม หรือคืนเงินภายในเวลาที่ผูรองกําหนด แตเมื่อครบกําหนด
พรรคผู ถู กร อ งก็ ยั ง ไม ไ ดชี้ แ จงเหตุผ ลและไม จั ด ส ง เอกสารและหลั กฐานประกอบการใช จ ายเพิ่ม เติ ม
ใหครบถวนตามที่ใหดําเนินการ
นอกจากนี้ ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองก็ไดมีหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การใชจ ายเงิน สนับ สนุน ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ และยื่น ตอ คณะกรรมการการเลือ กตั้งภายในวัน ที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรรคผูถูกรองก็ไมไดจัดสงรายงาน
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การใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหพรรค
ผูถูกรองจัด ทํารายงานการใชจ ายเงิน สนั บ สนุน ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่ผู รองกําหนด
แตเมื่อครบกําหนด ผูรองก็ยังไมไดรับรายงานการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากพรรคผูถูกรอง แตอยางใด
ในสวนการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมือง
จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง
ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนด และแจ ง ให น ายทะเบี ย นทราบภายในเดื อ นมี น าคมของทุ ก ป
เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน”
ผูรองไดมีหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอผูรองภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตเมื่อครบระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรรคผูถูกรองก็ไมไดจัดสงรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหกับผูรอง แมผูรองจะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในเวลาที่ผูรองกําหนดอีก แตพรรคผูถูกรอง
ก็ไมไดรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหกับผูรองแตอยางใด เชนกัน
กรณีที่พรรคผูถูกรองไดยื่นคําชี้แจงแกขอ กลาวหา และยื่นคําแถลงการณปดคดี โดยกลาวอางวา
พรรคไมเคยไดรับหนังสือแจงใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
หรือหนังสือแจงใหพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผูรอง
ซึ่งหากไดรับหนังสือแจงดังกลาวพรรคผูถูกรองก็จะตองดําเนินการจัดทําอยางแนนอน สําหรับรายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น พรรคผูถูกรองไดจัดสงใหผูรอง
ครบถวนแลว ในสวนเอกสารใดที่ไมไดจัดสงเปนเพราะเอกสารดังกลาวไดสูญหายระหวางการซอมแซม
ที่ทําการพรรค หรือระหวางการขนยายเอกสารไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองแหงใหม เห็นวา เมื่อกฎหมาย
กําหนดใหพรรคผูถูกรองมีหนาที่ตองดําเนินการจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓
และในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูก ตอ งตามความเปน จริง และแจ งตอ คณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด แตพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป
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พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน และไมจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง อี ก ทั้ ง ไม ไ ด ยื่ น ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ภายในระยะเวลาตามที่
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ กํ า หนด
และพรรคผูถูกรองก็ไมไดจัดทํารายงานการดําเนินกิจการในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถูกตองตามความเปนจริง
และยื่นตอผูรองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดอีกเชนกัน กรณีจึงถือไดวา เมื่อพนกําหนดระยะเวลา
ใหรายงานแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ซึ่งมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมืองแตพรรคการเมืองนั้น
ยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหยุบพรรคการเมืองนั้น” ดังนั้น เมื่อความปรากฏตอผูรองวา
พรรคผูถูกรองมีเหตุตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และผูรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอผูรอง เมื่อไดพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคผูถูกรองจริง กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็ นที่ ส อง มีเ หตุ ที่จ ะสั่ ง ใหผู ซึ่งเคยดํา รงตํา แหนง กรรมการบริ ห ารของพรรคผู ถูก รอ ง
หามจดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรว ม
ในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนบั แตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่
ใหยุบ พรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ ไดหรือไม และมีเหตุที่จะสั่งใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว
ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ หรือตองยุบ ตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่ง เคยดํารงตําแหนง กรรมการบริห าร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแต
วันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป” บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยผลของการฝาฝนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งเปนอยางอื่น เมื่อมีเหตุใหพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตองยุบไปดวยเหตุที่ฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งหามมิให
ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ทั้ ง นี้ ภายในกํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น ต อ งยุ บ ดั ง นั้ น ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริ ห ารพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมื อง เรื่อง ตอบรับ การเปลี่ย นแปลง
ข อ บั ง คั บ พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคอาสามาตุ ภู มิ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงถูกตัดสิทธิมิใหจดแจงการจัดตั้งพรรคหรือเปนกรรมการบริหารพรรค
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๙๗
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ยังไดบัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๘๒ หรือเหตุต ามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ใ ดมี ส ว นร ว ม รู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง
การกระทํ า ดั ง กล า วแล ว มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง หรื อ แก ไ ขการกระทํ า ดั ง กล า ว ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง เพิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคผูถูกรองรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมครบถวน และไมรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรอง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีจึงถือไดวา หัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ฉบับลงวันที่
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๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของพรรคผูถูกรองในชวงที่ไดกระทําการ
อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๘
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒
และหามมิใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ภายในกําหนดหาปนับแตวนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ ง มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๒/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๔๖/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๖๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย ตามคํารองทั้งสามมีประเด็นตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พรรคพลังแผนดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผูถูกรอง มีเหตุใหตองยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจาก
ไมดําเนินการตาม มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง หากพรรคการเมืองผูถูกรองถูกยุบ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
จะตองถูกตัดสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ผูรองไดรับจดแจงการจัดตั้งใหพรรคผูถูกรองเปนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอมาไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ และใหพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดวิธีการ
จัดตั้งพรรคการเมือง การดําเนินกิจการพรรคการเมือง การเงินและการสนับสนุนพรรคการเมือง ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินกิจการพรรคการเมืองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
และแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ
เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน และวรรคสอง บัญญัติวา
เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแลว หากพรรคการเมืองใดยังไมไดรายงาน ใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองมีอํานาจสั่งใหหัวหนาพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาพนกําหนด
ระยะเวลาแลวยังมิไดรายงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น สวนมาตรา ๘๒ บัญญัติให
พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนตองใชจายเงินสนับสนุนใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ และสวนที่ ๕
การใชจายของพรรคการเมือง และจะตองจัด ทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
และใหนําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม หากพรรคการเมืองใดไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี เ หตุ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น กั บ พรรคการเมื อ งตามคํ า ร อ งของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา ๙๓ และหามผูซึ่ง
เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได
ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ตามมาตรา ๙๗ นอกจากนี้มาตรา ๙๘
ยังบัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๘๒ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด
มีสว นรว ม รูเ ห็น หรือปลอ ยปละละเลย หรือทราบการกระทํ าดังกล าวแลว มิไ ด ยับ ยั้ง หรือแกไ ข
การกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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กรณีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยเบื้องตนวา นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผูรอง) ยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถกู รอง ชอบดวยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือไม เห็นวา กรณีตามคํารองทั้งสามคํารองผูรองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยใหยุบพรรคผูถูกรอง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตามความปรากฏตอผูรอง กรณีจึงชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
ประเด็นพิจารณาวามีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ อ งจากไม ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ หรือไม ซึ่งมีประเด็นพิจารณา ๒ กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม
ในประเด็นนี้ขอเท็จจริงสรุปไดวา ผูรองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๑๔๐๑/ว ๑๐๒ ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แจงใหพรรคผูถูกรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ผูถู ก รอ งได รั บ หนั ง สื อ ดัง กล าวเมื่อ วั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ เมื่ อ ครบระยะเวลาที่ ต องรายงาน
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แลว ผูถูกรองมิไดดําเนินการแตอยางใด
ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๑๔๐๑/ว ๕๗๔ ลงวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหผูถูกรองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผูรองกําหนด ผูถูกรองมิไดรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคผูถูกรองแตอยางใด
กรณีที่ผูถูกรองโตแยงวา ผูถูกรองมิไดรับหนังสือของผูรองดังกลาวขางตน เนื่องจากผูรองมิได
สงไปยังที่ทําการพรรคผูถูกรองตามกฎหมาย ซึ่งไดมีการแจงการยายใหทราบแลว อีกทั้งผูรับเอกสาร
มิใชพนักงานหรือบุคคลในพรรคผูถูกรอง นั้น เห็นวา การที่ผูถูกรองอางวามิไดรับหนังสือที่แจงใหผูถูกรอง
รายงานการดําเนินกิจการพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
และผูรองไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจงใหรายงานการดําเนินกิจการพรรคผูถูกรอง
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ อีกครั้งหนึ่ง และมีบุคคลที่ทํางานในที่ทําการของพรรคผูถูกรอง
รับไว ถือไดวาการสงเอกสารของผูรองชอบดวยกฎหมายแลว ประกอบกับผูถูกรองมีหนาที่ตามกฎหมาย
จะตองรายงานการดําเนินกิจการของพรรคผูถูกรอง ขอโตแยงของผูถูกรองฟงไมขึ้น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก
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เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ แลว
เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวเปนมาตรการบังคับใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองแลวตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปที่ผานมาแลว
แจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเดือนมีนาคมของทุกป การที่ผูถูกรองมิไดรายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการกระทําอันเปนการฝาฝน
ตอบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณีดังกลาวจึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
กรณีที่สอง มีเหตุยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ในประเด็นนี้ขอเท็จจริงสรุปไดวา พรรคผูถูกรองไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงาน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๖ แผนงาน ๖ โครงการ
เปนเงิน ๓๔๐,๖๔๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกรอยสี่สิบบาทถวน) โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เบิกจายเงินใหกับผูถูกรองแลว จํานวน ๔ งวด รวมเปนเงิน ๓๒๓,๘๗๐ บาท (สามแสนสองหมื่น
สามพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) ผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
ซึ่งผูถูกรองดําเนินการจํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๓๑๘,๕๖๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
หารอยหกสิบบาทถวน) และสงคืนเหลือจายพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน ๕,๓๕๓.๖๗ บาท (หาพันสามรอย
หาสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค) ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบพบวาผูถูกรอง
สงเอกสารประกอบคาใชจายไมถูกตองตามความเปนจริง ผูรองจึงมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๑๑๗๔
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินสนับสนุน
พรรคเพิ่ม เติม และ/หรือคืน เงิน ที่มีการใชจายไม ถูกตองภายใน ๓๐ วัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สื อ
ซึ่ง ผูถู กรองไดรับ หนัง สือดัง กลาวเมื่อ วัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต เมื่อครบกํ าหนดระยะเวลา
ยังมิไดจัดสงเอกสารแตอยางใด
ตอมาผูรองไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๑๖๑๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจงผูถูกรอง
ใหจัดสงเอกสารการใชจายเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรอง หรือชี้แจงภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
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หนังสือแจงแตไมสามารถสงได และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสานหลายครั้ง
ก็ยังไมสามารถติดตอได ผูรองจึง อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีห นังสือแจงใหผูถูกรอง
จัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายหรือใหขอมูลประกอบการชี้แจงภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แตไมสามารถติดตอได จึงเปนกรณีที่พรรคผูถูกรองไมจัดสงเอกสารหลักฐานการใชจายเงินสนับสนุน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการดําเนินงาน
ของพรรคผูถูกรองประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๖๕๑,๙๖๐ บาท (หกแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอย
หกสิบบาทถวน) และผูถูกรองไดเบิกจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จํานวน
๔ งวด เปนเงินรวม ๖๕๑,๙๖๐ บาท (หกแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบบาทถวน) สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ แจงผูถูกรอง
ใหจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมืองใหถูกตองตามความเปน จริง และยื่นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แตผูถูกรองไมไดรับเอกสารดังกลาว ตอมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สงไปยัง
สถานที่ที่พรรคผูถูกรองไดแจงไวตามหนังสือที่ อ.ส.ม. ๐๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ผูถูกรองไดรับหนัง สือเมื่อวันที่ ๓ มีน าคม ๒๕๕๕ แตเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
ผูถูกรองมิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
ใหถูกตองตามความเปนจริงแตอยางใด ผูรองจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสือที่
ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๕๓๖๔ ลงวัน ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ไปยังสถานที่ที่พรรคผูถูกรองแจง ไว
แลวใหจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมหลักฐานสงไปยังผูรอง
ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูถูกรองไดรับเอกสารดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ผูรองกําหนด ผูถูกรองมิไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการ
และแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และไดรายงานการใชจายเงิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

สนับสนุนพรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ แตจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏวาผูถูกรอง
สง เอกสารประกอบรายงานการใช จ า ยเงิ น ไม ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง จึ ง ถื อได ว า ยั ง มิ ไ ด ร ายงาน
การใชจายเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหถูกตองตามความเปนจริง นอกจากนี้
ผูถูกรองไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตผูถูกรองไมไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด การกระทําของผูถูกรองดังกลาวจึงเปนการกระทํา
อันฝาฝนตอบทบัญญัตมิ าตรา ๘๒ กรณีจึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
มีป ระเด็ น ที่ ตอ งพิ จารณาต อไปว า หากพรรคผูถู กร องถูก ยุบ หัว หน าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคตองถูกตัดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒
และมาตรา ๘๒ วรรคสอง ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคจะจดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองถูกยุบไป ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ นั้น บทบัญญัติดังกลาวมิไดใหอํานาจ
แก ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะสั่ ง เปน อย างอื่น ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตอ งสั่ง ให ผูซึ่ ง เคยดํา รงตํ าแหน งกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึน้ ใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึ้นใหมอกี ไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมือง
ถูกยุบไป ซึ่งกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่อยูในบทบังคับตามมาตรา ๙๗ ไดแก กรรมการบริหารพรรค
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
สวนกรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองผูมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําอันฝาฝนมาตรา ๘๒ แลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญ
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สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาปนับแต
วันที่มคี ําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ ซึ่งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่อยูในบังคับบทบัญญัตินี้ ไดแก
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอาสามาตุภูมิ
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ดังนั้น เมื่อมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองอันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ และมาตรา ๘๒
ผู ซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ ไป ตามประกาศนายทะเบี ย น
พรรคการเมืองดังกลาว คือ (๑) นายมนตรี เศรษฐบุตร (หัวหนาพรรค) (๒) นายวัลลภ รียฐมพันธ
(๓) นายภาสกร กิติสิน (๔) นายพยอม ระวังพันธุ (๕) นายนิติวัฒน มะโนรัตน (๖) นายธันยพงศ
วงศแกนสาร (๗) นายวสพส เนาวนิรุทธ (๘) นายสุทธิพันธ วรรณศุภ (๙) นายสุปญญา จุลรักษา
และ (๑๐) นายกฤษกร สิ ริ แสงจั นทร จะจดแจ งการจั ดตั้ งพรรคการเมื องขึ้ นใหม หรื อเป นกรรมการ
บริห ารพรรคการเมือง หรือ มีสว นรว มในการจดแจงการจัด ตั้งพรรคการเมือ งขึ้น ใหม อีกไมไ ด ทั้ง นี้
ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง ๑๐ คน ดังกล าว มีสว นรว ม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๘
อาศัยเหตุผลดัง กลาวจึงเห็น วา ใหยุบ พรรคพลัง แผนดินไท ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ และใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

