เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การยุบพรรคบํารุงเมือง
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคบํารุงเมือง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น ๙ คน ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณี นายชมัด บุรุษานนท
ลาออกจากตํ า แหน ง รองหั ว หน า พรรคบํ า รุ ง เมื อ ง จึ ง ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคบํ า รุ ง เมื อ ง
คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น ๘ คน นั้น
บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีคําสั่ง
ยุบ พรรคบํารุง เมือง ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ ปรากฏรายละเอียดตามคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญแนบทาย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

(๒๓)
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖ – ๗/๒๕๕๗

เรื่ องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๖
เรื่ องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง

เรื่ อง

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูร้ ้อง

พรรคบํารุ งเมือง

ผูถ้ กู ร้อง

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคบํารุ งเมือง

นายทะเบียนพรรคการเมือง ผูร้ ้อง ยื่นคําร้องรวมสองคําร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่ง
ยุบ พรรคบํา รุ ง เมื อ ง ผู้ถู ก ร้ อ ง ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
มีคาํ สั่งให้ผูซ้ ่ ึ งเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้ องที่ ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมื องขึ้ นใหม่ อีกไม่ ได้ภายในกําหนดห้าปี นับแต่ วนั ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี ค าํ สั่ง ให้ยุบพรรค
ผูถ้ ูกร้ องตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
และมี คาํ สั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้องในขณะ

-๒กระทํา ความผิ ด มี ก ํา หนดเวลาห้ า ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ข้อเท็จจริ งตามคําร้อง คําร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ สรุ ปได้ดงั นี้
ผูร้ ้องได้มีประกาศรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคผูถ้ ูกร้องเป็ นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา
วัน ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ผูร้ ้อ งมีป ระกาศ เรื่ อ ง ตอบรับ การเปลี่ย นแปลงกรรมการบริ ห าร
พรรคบํารุ งเมือง เนื่องจากนายชมัด บุรุษานนท์ ลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพรรค
คําร้ องทีห่ นึ่ง (เรื่ องพิจารณาที่ ๓๓/๒๕๕๖)
ผูถ้ ูกร้องได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๙ โครงการ วงเงินจํานวน ๗๖๖,๗๑๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่ น
หกพันเจ็ดร้ อยสิ บบาทถ้วน) แต่ผถู้ ูกร้องได้มีหนังสื อฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอรั บเงิ น
สนับสนุนตามโครงการดังกล่าว จํานวน ๕๕๘,๓๖๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิ บสี่
บาทถ้วน) และได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปทั้งหมดแล้ว ต่อมาสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสื อแจ้งให้ผถู้ ูกร้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในวันที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ จํานวน ๒ ครั้ ง โดยครั้ งที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
มีหนังสื อที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผูถ้ ูกร้องได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้ ง ที่ ๒ ตามหนังสื อที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๓๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มี นาคม ๒๕๕๖
ผูถ้ ูกร้องได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรายงานการใช้
จ่ายเงิ นสนับสนุ นพรรคการเมื องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ ข องสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประสานกับผูถ้ กู ร้องหลายครั้ง ซึ่งผูถ้ ูกร้องแจ้งว่าจะเร่ งนําส่ งรายงานดังกล่าวให้ทนั เวลา
ตามที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ผูถ้ กู ร้องไม่ได้ยนื่ รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคผูถ้ ูก ร้ อ งในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ผูร้ ้ อ งจึ งอาศัย อํา นาจ

-๓ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แจ้งให้ผถู้ ูกร้องจัดส่ งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินพร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ที่ผูถ้ ูกร้องได้รับหนังสื อ ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ.)
๐๔๐๒/๖๒๒๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ผูถ้ กู ร้องได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่าผูถ้ ูกร้องมิได้จดั ส่ ง
เอกสารดัง กล่าวแต่ อย่างใด หลังจากนั้นหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้ องได้แ จ้ง ต่ อสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าจะขอส่งคืนเงินสนับสนุนในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งหมด แต่กม็ ิได้ดาํ เนินการแต่อย่างใด
ผูร้ ้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ กู ร้องมิได้จดั ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินภายใน
ระยะเวลาที่ผรู้ ้องกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็ นเหตุยบุ พรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุม ครั้ งที่ ๖๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม
๒๕๕๖ เห็ น ชอบให้ ผู้ร้ อ งยื่ น คํา ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ มี ค ํา สั่ ง ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๘๒ และผูร้ ้องขอให้มีคาํ สั่งให้ผดู้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้ องในขณะที่
กระทําผิด จํานวน ๘ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริ หารพรรคบํารุ งเมือง ลงวันที่ ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้ นใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ภ ายในกํา หนดห้ า ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ อี กทั้ง
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องมีส่วนร่ วม รู้เห็ น
หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทําดังกล่าว
จึงขอให้มีคาํ สัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องในขณะที่
กระทําผิด จํานวน ๘ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลง

-๔กรรมการบริ ห ารพรรคบํารุ ง เมื อ ง ลงวัน ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ มี กาํ หนดเวลาห้าปี นับ แต่ ว นั ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ งตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
คําร้ องทีส่ อง (เรื่ องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๖)
ผู้ร้ อ งมี ห นั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้หัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้ องจัดทํารายงานการดําเนิ นกิ จการของ
พรรคผูถ้ กู ร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและแจ้งให้ผรู้ ้องทราบภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ ผูถ้ กู ร้องได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว ปรากฏว่าผูร้ ้องไม่ได้รับรายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้อง ผูร้ ้อง
จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๔๒ วรรคสอง แจ้งให้ผถู้ กู ร้องจัดทํารายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและกระทําโดยที่ ประชุ ม ใหญ่ข องพรรคผูถ้ ูกร้ อ งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕) และแจ้งต่อ
ผูร้ ้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด
ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๗๑๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผูถ้ ูกร้องได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาผูร้ ้องไม่ได้รับรายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่อย่างใด
ผูร้ ้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ ูกร้ องไม่ได้จดั ส่ งรายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นการไม่ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็ นเหตุยบุ พรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓
คณะกรรมการการเลื อกตั้งมี มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๗๔/๒๕๕๖ เมื่ อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๖ เห็ น ชอบให้ ผู้ร้ อ งยื่ น คํา ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ มี ค ํา สั่ ง ยุบ พรรคผู้ถู ก ร้ อ งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา
๔๒ วรรคสอง และผูร้ ้องขอให้มีคาํ สั่งให้ผซู้ ่ ึ งเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้อง

-๕จํานวน ๘ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หาร
พรรคบํารุ งเมือง ลงวันที่ ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม่หรื อเป็ น
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ภายในกํา หนดห้า ปี นับ แต่ ว นั ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าํ สั่ง ให้ยุบ พรรคผูถ้ ูก ร้ อง ตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
ประเด็นที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญต้องพิจารณาเบื้ องต้นมี ว่า ศาลรั ฐธรรมนู ญมี อาํ นาจรั บคําร้ องนี้
ไว้พิจารณาวิ นิจฉัย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้วยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติ ว่า “ให้ หั ว หน้า พรรคการเมื อ งจัด ทํา รายงานการดํา เนิ น กิ จ การ
ของพรรคการเมื องในรอบปี ปฏิ ทินที่ ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ตามวิธีการที่ นายทะเบี ยน
กําหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ
เว้นแต่พรรคการเมืองที่จดั ตั้งขึ้นยังไม่ถึงเก้าสิ บวันนับจนถึงวันสิ้ นปี ปฏิทิน” และวรรคสอง บัญญัติว่า
“เมื่ อ ครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากพรรคการเมื อ งใดยัง ไม่ ไ ด้ร ายงาน
ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ถ้าพ้นกําหนด
ระยะเวลาแล้ว ยัง มิ ได้ร ายงานโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน สมควร ให้นายทะเบี ย นโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ดําเนิ นการเพื่อ ให้มี การยุบพรรคการเมื องนั้น” มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า
“พรรคการเมื องที่ ได้รับเงิ นสนับสนุ นต้องใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นให้เป็ นไปตามที่ บัญญัติไว้ในส่ วนนี้
และส่ วนที่ ๕ การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้องจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นของ
พรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทินให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง และยืน่ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมี นาคมของปี ถัดไป และให้นาํ ความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม” และ
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “ในกรณี ที่พรรคการเมืองใดมีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง
แต่พรรคการเมื องนั้นยังมี สมาชิ กเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอยู่ หรื อในกรณี ที่พรรคการเมื องใด
ไม่ ดาํ เนิ น การให้เ ป็ นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรื อมาตรา ๘๒ ให้ยุบพรรคการเมื อ งนั้น ”
และวรรคสอง บัญ ญัติ ว่า “เมื่ อ ปรากฏต่ อ นายทะเบี ย นว่ า พรรคการเมื อ งใดมี เ หตุ ต ามวรรคหนึ่ ง

-๖ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดงั กล่าว
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคําร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยบุ พรรคการเมืองนั้น”
ดังนั้น เมื่ อผูร้ ้องโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ผูถ้ ูกร้องไม่ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
วรรคสอง และมาตรา ๘๒ อันเป็ นเหตุให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้องตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง และมีมติให้
ผูร้ ้ องยื่นคําร้ องต่อศาลรัฐธรรมนู ญเพื่อดําเนิ นการให้มีการยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง โดยผูร้ ้ องได้ยื่นคําร้ อง
ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายในระยะเวลาสิ บ ห้ า วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ค วามปรากฏต่ อ ผู้ร้ อ งตามนั ย มาตรา
๙๓ วรรคสอง แล้ว กรณี จึงเป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐) ศาลรั ฐธรรมนู ญจึ งรั บคําร้ องทั้งสองคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้
ผูถ้ ูกร้ องชี้ แ จงแก้ข ้อกล่าวหาภายในสิ บห้าวันนับแต่ วนั ที่ ได้รั บสําเนาคําร้ อง แต่ ผูถ้ ูกร้ องไม่ ได้ยื่น
คําชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาแต่อย่างใด
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาแล้วเห็ นว่า คดี มี พยานหลักฐานเพียงพอที่ จะพิ จารณาวินิ จฉัยได้
จึงงดทําการไต่สวน ตามข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ ง และมี คาํ สั่งให้ร วมการพิจารณาคําร้ องทั้ง สองพร้ อมทั้งกําหนดประเด็นที่ ตอ้ ง
พิจารณาวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ หนึ่ ง มี เหตุ ยุบพรรคผูถ้ ูกร้ อ ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ องจากไม่ดาํ เนิ นการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๒ หรื อไม่
ประเด็นที่สอง ผูซ้ ่ ึงเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมื องขึ้ นใหม่ อีกไม่ ได้ภายในกําหนดห้าปี นับแต่ วนั ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี ค าํ สั่ง ให้ยุบพรรค
ผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
หรื อไม่ และหัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องที่มีส่วนร่ วม รู้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย

-๗หรื อทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรื อไม่
ประเด็นที่ หนึ่ ง มี เหตุ ยุบพรรคผูถ้ ูกร้ อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่ องจากไม่ดาํ เนิ นการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๒ หรื อไม่
ข้อ ที่ ต้อ งวิ นิ จ ฉัย ประการแรกมี ว่า ผูถ้ ูก ร้ อ งไม่ ด าํ เนิ น การให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรื อไม่
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ผู้ถู ก ร้ อ งได้รั บ จดแจ้ง การจัด ตั้ง เป็ นพรรคการเมื อ ง เมื่ อ วัน ที่ ๑
พฤศจิ กายน ๒๕๕๓ ซึ่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง บัญญัติให้หัวหน้าพรรคการเมื องจัดทํารายงานการดําเนิ นกิ จการของพรรค
การเมื อ งในรอบปี ปฏิ ทิ น ที่ ผ่า นมาให้ถูก ต้อ งตามความเป็ นจริ ง ตามวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํา หนด
และแจ้ง ให้นายทะเบี ย นทราบภายในเดื อนมี นาคมของทุกปี ผูถ้ ูกร้ องจึ ง มี หน้าที่ ต้องจัด ทํารายงาน
การดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ้งให้ผรู้ ้องทราบภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ก่อนถึงกําหนดเวลาที่จะต้องรายงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง ผูร้ ้องได้มีหนังสื อ
แจ้งให้ผถู้ ูกร้องจัดทํารายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง และแจ้งให้ผูร้ ้ องทราบภายในวันที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๖ เมื่ อสิ้ นสุ ด ระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด ผูร้ ้ องไม่ได้รับรายงานการดําเนิ นกิจการของพรรคผูถ้ ูกร้ อง ผูร้ ้ องจึ งอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
มีหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ูกร้องจัดทํารายงานการดําเนิ นกิ จการของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕
และแจ้งต่อผูร้ ้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาตามที่ผรู้ ้องกําหนด ผูร้ ้อง
ไม่ได้รับรายงานการดําเนิ นกิ จการของพรรคผูถ้ ูกร้ องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็ นกรณี ที่ผถู้ ูกร้อง
ไม่ จดั ทํารายงานการดําเนิ นกิ จการของพรรคผูถ้ ูกร้ อ งในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่ อผูร้ ้ องสั่งให้
รายงานภายในระยะเวลาที่ ก าํ หนด ผูถ้ ูกร้ อ งก็มิ ไ ด้ร ายงานโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน สมควร จึ ง มี เ หตุ ที่

-๘ศาลรัฐธรรมนูญจะสัง่ ยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ข้อที่ ตอ้ งวินิจฉัยประการที่ สองมี ว่า ผูถ้ ูกร้ องไม่ ด าํ เนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ หรื อไม่
พิจ ารณาแล้ว เห็ น ว่า ผูถ้ ูก ร้ อ งได้รั บ การจัด สรรเงิ นสนับสนุ น ตามโครงการและแผนงาน
จากกองทุ น เพื่อ การพัฒ นาพรรคการเมื องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ และได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองไปแล้ว ผูถ้ กู ร้องจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ ูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง และยืน่ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ก่อนถึงกําหนดเวลาที่ตอ้ งยืน่ รายงานตามมาตรา ๘๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มี ห นั ง สื อ แจ้ง ให้ ผู้ถู ก ร้ อ งจัด ทํา รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคผู้ถู ก ร้ อ งในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและยื่นต่ อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ครั้ง และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานกับ
ผูถ้ ูกร้ องหลายครั้ ง ผูถ้ ูก ร้ อ งแจ้ง ว่า จะเร่ ง นํา ส่ ง รายงานให้ทัน เวลาตามที่ ก ฎหมายกําหนด แต่ เ มื่ อ
ครบกําหนดระยะเวลา ปรากฏว่าผูถ้ ูกร้องไม่ได้ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุ นของพรรคผูถ้ ูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูร้ ้ องจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มีหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ูกร้อง
จัด ทํา แบบรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น พร้ อ มหลัก ฐานการใช้ จ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ผูถ้ ูกร้ องได้รับหนังสื อ เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ตามที่ ผูร้ ้ องกําหนด ผูร้ ้ องยังไม่ ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นของพรรคผูถ้ ูกร้ องในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็ นกรณี ที่ผถู้ ูกร้องไม่จดั ทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อผูร้ ้องสั่งให้รายงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ผูถ้ ูกร้องก็ไม่ได้รายงานโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรณี จึง มี เหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถ้ ูกร้ องตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒

-๙ประเด็นที่สอง ผูซ้ ่ ึงเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรื อไม่
และหัวหน้าพรรคหรื อ กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องที่ มี ส่ ว นร่ ว ม รู้ เห็ น หรื อ ปล่อ ยปละละเลย
หรื อทราบถึง การกระทําดังกล่าวแล้วมิ ได้ย บั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทําดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอน
สิ ทธิ เลื อ กตั้ งมี ก ํ า หนดเวลาห้ า ปี นั บ แต่ ว ั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํ า สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรื อไม่
ข้อที่ตอ้ งวินิจฉัยประการแรกมี ว่า ผูซ้ ่ ึ งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้อง
จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อมี ส่วนร่ วม
ในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาํ สัง่ ให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติวา่ “ในกรณี ที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอนั เนื่องมาจากการฝ่ าฝื นมาตรา ๔๒
วรรคสอง หรื อมาตรา ๘๒ หรื อต้องยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซ้ ่ ึ งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรค
การเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนด
ห้าปี นับแต่วนั ที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป” นั้น เป็ นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่ งมิ ได้ให้อาํ นาจแก่ศาลรั ฐธรรมนู ญที่ จะสั่งเป็ นอย่างอื่น เมื่ อมีเหตุให้พรรคผูถ้ ูกร้ อง
ต้องยุบไปด้วยเหตุที่ฝ่าฝื นมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้
ผูซ้ ่ ึ งเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้ อง ตามประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมื อง
เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ หารพรรคบํา รุ ง เมื อ ง ลงวัน ที่ ๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๕
จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อมี ส่วนร่ วม

- ๑๐ ในการจดแจ้ง การจัด ตั้ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ ทั้ง นี้ ภ ายในกํา หนดห้า ปี นับ แต่ ว นั ที่
พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป
ข้อ ที่ ต้อ งวิ นิ จ ฉั ย ประการที่ ส องมี ว่ า หัว หน้า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคผู้ถูก ร้ อ ง
ที่มีส่วนร่ วม รู้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไข
การกระทําดัง กล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมี กาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ
มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา่ “ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การฝ่ าฝื นมาตรา ๘๒ หรื อเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าหัวหน้าพรรค
การเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูใ้ ดมีส่วนร่ วม รู้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึง
การกระทําดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทําดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองนั้น มีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่
มีคาํ สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง” ด้วยเหตุที่พรรคผูถ้ กู ร้องมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทินให้เป็ นไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใช้จ่ายเงินจะต้อง
กระทําโดยหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค ซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนิ นกิจการของพรรค
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง ที่ บัญญัติว่า “ให้ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ ง
มีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนิ นกิจการของพรรคการเมืองให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมื อง ข้อบังคับพรรคการเมื อง และมติ ข องที่ ประชุ มใหญ่ข องพรรคการเมื อง ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และต้องส่ งเสริ ม
ความเป็ นประชาธิ ป ไตยในพรรคการเมื อ ง” เมื่ อ ข้อ เท็จ จริ ง ปรากฏว่า พรรคผู้ถูก ร้ อ งไม่ ร ายงาน
การใช้จ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น ของพรรคผู้ถูก ร้ อ งในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน สมควร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง กรณี จึงถือได้ว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องมีส่วนร่ วม
รู้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําดังกล่าวแล้วมิ ได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทํา

- ๑๑ เกี่ ยวกับการไม่รายงานดังกล่าว จึ งมี คาํ สั่งให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อ ง ตามประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมือง เรื่ อ ง ตอบรับการเปลี่ย นแปลง
กรรมการบริ หารพรรคบํารุ งเมือง ลงวันที่ ๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ มีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่ง
ยุบพรรคผูถ้ กู ร้อง
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีคาํ สั่งให้ยุบพรรคบํารุ งเมือง ผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ และให้ผูซ้ ่ ึ ง เคยดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ห ารของพรรคผูถ้ ูกร้ อ งตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคบํารุ งเมือง ลงวันที่
๙ สิ งหาคม ๒๕๕๕ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง
หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ งตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หาร
ของพรรคผูถ้ กู ร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ให้ ยุบ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

………………………………..
(นายจรู ญ อินทจาร)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

- ๑๒ (คําวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๗)

…………………..………………………
(นายจรัญ ภักดีธนากุล)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายเฉลิมพล เอกอุรุ)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายชัช ชลวร)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายนุรักษ์ มาประณี ต)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายบุญส่ง กุลบุปผา)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายสุพจน์ ไข่มุกด์)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

…………………..………………………
(นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี )
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

