เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๘

เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง มีเหตุยุบพรรคดํารงไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไมดําเนินการตามมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาคํารอง คํารองเพิ่มเติม คําชี้แ จงแกขอกลาวหา คําชี้แ จงแกขอกลาวหาเพิ่ม เติม
และเอกสารประกอบ สรุปไดวา พรรคผูถูกรองไดรบั การจดแจงการจัดตัง้ พรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง (ผูรอง) ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ตอมา
ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคและขอบังคับพรรคเปนจํานวนหลายครั้ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ๒ ครั้งหลังสุด คือ ประกาศฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
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จํานวน ๗ คน และฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ คน ผูถูกรองไดรับการจัดสรร
เงินสนับ สนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ จํานวน ๗๒๘,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ตอมาผูถูกรองไดจัดทํา
รายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดสงใหผูรองทางไปรษณีย
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงิน
ดังกลาวแตอยางใด ผูรองจึงไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๒/๕๙๙๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๗ แจงใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูถูกรองไดรับหนังสือแจง
จากผูรอง โดยผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานหรือชี้แจงเหตุผลแตอยางใด
ผูรองพิจารณากรณีผูถูกรองมิไดชี้แจงหรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบรายงานการใชจาย
เงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ผูรองแจงใหดําเนินการซึ่งเปนการไมดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ และเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นชอบใหผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว มาตรา ๙๓ และผูรองขอใหมีคาํ สั่งใหผูดาํ รงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค
ผู ถู ก ร อ งตามประกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งฯ ลงวั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ และลงวั น ที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๙๗ และใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามประกาศนายทะเบียนพรรคฯ ดังกลาว มีกําหนด
เวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดียวกัน
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ผูถูกรองชี้แจงวา พรรคผูถูกรองไดรายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูรองทราบโดยไดรายงานเงินเหลือจายและสงเงินที่เหลือจายพรอมดอกเบี้ยใหกองทุน
เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมือ งภายในเดื อ นมกราคม ๒๕๕๗ และได จั ด ส ง แบบรายงานการใช จ า ย
เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พรอมงบดุลรายละเอียดใหแกผูรองแลว ตามสําเนาใบตอบรับที่แนบมา
แตสําหรับ คาใชจายนั้น จะตองไดรับ การรับ รองจากที่ป ระชุม ใหญ ของพรรคกอน ผูถูกรองไดเรีย ก
ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ข องพรรคในวั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ และครบกํ า หนดที่ ผู ถู ก ร อ ง
ตองสงเอกสารใหผูรองในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แตในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผูถูกรอง
และไปรษณียไ มสามารถเขาไปสง เอกสารที่ที่ทําการของผูรองได เนื่องจากมี การชุม นุม และปด ลอม
ศูน ย ราชการฯ ซึ่ง เปน ที่ตั้ ง ที่ทํ าการของผู รอง และในวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรั กษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดยึดอํานาจการปกครองประเทศและยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีประกาศหามพรรคการเมืองดําเนิน กิจการ ผูถูกรองจึงไมกลาสงเอกสาร
ในนามผูถูกรอง ตอมาไดมีประกาศ คสช.ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตอเนื่อง ผูถูกรองจึงไดสงเอกสารประกอบการใชจายเงิน
ใหผูรองเรียบรอยแลว ปรากฏตามสําเนาหนังสือสํานักงานใหญพรรคดํารงไทย ที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสําเนาใบเสร็จคาไปรษณียที่ผูถูกรองสงหนังสือดังกลาว รวมทั้ง
สําเนาใบเสร็จคาไปรษณียที่ผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินเปนกลองและเอกสาร
ในกลอง กรณีถือไดวาผูถูก รองไดดําเนิน การตามขอกฎหมายมาโดยลํ าดับ และผูร องก็ไ ดรับ ทราบ
การใชจายเงินมาเปนระยะ แตเนื่องจากเกิดวิกฤติทางการเมือง จึงเปนเหตุขัดของและความจําเปน
ในการจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด ผูถูกรองจึงไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไมสงเอกสารการใชจายเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
ผูรองชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๔ มิไดกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
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ตองไดรับ การรับ รองการใชจายเงิน จากที่ประชุม ใหญพรรคการเมืองแตอยางใดและชว งเวลาที่ผูรอง
กําหนดใหผูถูกรองสงเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น
สถานที่ทําการของผูรองยัง คงปฏิบัติง านไดตามปกติ มิไ ดถูกปดลอมหรือเกิดเหตุการณวุน วายตามที่
ผูถูกรองกลาวอางจนถึงขนาดที่ผูถูกรองไมอาจติดตอประสานกับผูรองได ไมวาทางไปรษณียหรือโทรสาร
และพรรคการเมืองตาง ๆ ยังสามารถสงเอกสารไดตามปกติ นอกจากนี้ ตามที่ผูถู กรองอางวาไดสง
เอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินตามหนังสือที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
มายังผูรอง นั้น ก็เปน การสงเอกสารในสวนของงบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ประกอบมาตรา ๔๕ เปนการนําสงคนละมาตรา
และลวงเลยระยะเวลาที่ผูรองไดใหโอกาสผูถูกรองในการนําสงเอกสารหลักฐานแลว ผูรองจึงไมอาจ
ทราบไดวาผูถูกรองไดใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถูกตองตามความเปนจริงหรือไม และผูถูกรองก็มิไดชี้แจงเหตุผลแตอยางใด
ปญหาที่ตองพิจารณามีวา มีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มีห ลักการที่เ กี่ยวกับ การสนับ สนุน พรรคการเมื องโดยรัฐ ซึ่งมีบ ทบัญ ญัติ ใหมีก องทุน เพื่อการพัฒ นา
พรรคการเมือง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและการดําเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและกําหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน
และพัฒนาพรรคการเมืองโดยมาตรา ๘๑ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมือง
ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับคาไปรษณียากร คาโทรศัพทหรือคาโทรคมนาคมอื่น การจัดพิมพเอกสาร
เผยแพรของพรรคการเมือง คาเชาสํานักงานพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง คาสาธารณูปโภค
ค า เช า สถานที่ จั ด ประชุ ม ใหญ พ รรคการเมื อ ง หรื อ จั ด ประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง หรื อ เพื่ อ
การหาเสียงเลือกตั้ง หรือการอื่นเพื่อใหพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร และเพื่อเปนการตรวจสอบการใชจายเงินสนับสนุนดังกลาว
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มาตรา ๘๒ บัญญัติให พรรคการเมืองที่ไ ดรับ เงิน สนับ สนุน ตองใชจายเงิน สนับ สนุน ใหเปน ไปตาม
กฎหมายบัญญัติและจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทิน
ใหถูกตองตามความเปนจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ผูถูกรอง
ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามมาตรา ๘๑ ดังกลาวในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ และไดเบิกจายจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปแลว ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนของพรรค
ผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป ขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับกันวาผูถูกรองไดจัดสงรายงานการใชจายเงินสนับสนุน
ในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหแกผูรองแลว แตประเด็นที่ยังเปนขอโตเถียงกันอยู คือ ผูถูกรองไดจัดสง
เอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหแกผูรองแลวหรือไม
เห็นวา ผูถูกรองไดจัด ทํารายงานการใชจายเงิน สนับ สนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
และจัดสงใหผูรองแลว แตผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินดังกลาว
ใหแกผูรอง หลักฐานที่ผูถูกรองกลาวอางวาไดนําสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินก็เปนเพียง
การสงงบการเงินใหกับผูถูกรองมิใชเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินและแมแตเอกสาร
หลักฐานที่ผูถูกรองยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญก็มิใชเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินดังกลาว
จึงรับฟงไดวา ผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖
ใหแ กผู รอ งแตอ ยา งใด การที่ผู ถูกร องได ใช จา ยเงิน ที่ไ ดรั บ การสนับ สนุ น จากกองทุ น เพื่อ การพั ฒ นา
พรรคการเมืองโดยหลักการของการใชจายเงินจะตองมีหลักฐานการรับการจายเงินเพื่อเปนหลักฐานประกอบ
ในการตรวจสอบขององคกรที่เกี่ยวของ และการที่ผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใชจายเงินในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหแกผูรองทําใหผูรองไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูถูกรองไดใชจายเงิน
ถูกตองตามความเปนจริงหรือไม และเมื่อผูรองสั่งใหผูถูกรองจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใชจายเงินดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่
ผูถูกรองไดรับหนังสือซึ่งผูถูกรองไดรับหนังสือดังกลาว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาผูถูกรองมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานหรือชี้แจงเหตุผลแตอยางใดหรือแมแตในกระบวนพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ผูถูกรองก็มิไดแสดงเอกสารหลักฐานดังกลาว กรณีจึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๘๒ ได
ประเด็นที่สอง ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรอง จะจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้ง
พรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม
และหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา
“ในกรณีที่พรรคการเมืองตองยุบเพราะเหตุอันเนือ่ งมาจากการฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือมาตรา ๘๒
หรือตองยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป”
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ดัง กลา วแลว มิไ ดยั บ ยั้ ง หรื อแกไ ขการกระทํ าดั ง กล าว ให ศาลรั ฐ ธรรมนูญ สั่ง เพิ กถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง” และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๔๕ ใหถูกตอง
ตามความเปนจริง”
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พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การใช จ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ งตามที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและควรตองอยูใน
ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามที่บัญ ญัติไ วในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
เมื่อพรรคผูถูกรองจัดทํารายงานการใชจายเงินสนับสนุนในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยไมมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายงานการใชจายเงินดังกลาว จึงถือเปนการใชจายเงินสนับสนุนของพรรคผูถูกรองในรอบป
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมถูกตองตามความเปนจริงอันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรอง ทําใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองจะจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมหรือเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมอีกไมไดภายในกําหนดหาป
นับแตวัน ที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง และการรายงานการใชจายเงินสนับ สนุนของ
พรรคการเมืองในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมถูกตองตามความเปนจริงมีเหตุอันควรเชื่อไดวากรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยใหมีการใชจายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โดยไมถูกตองจนเปนผลใหผูถูกรองไมสามารถจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใชจายเงินดังกลาว
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไดโดยกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดังกลาว คือ คณะกรรมการบริหารพรรค
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
พรรคดํารงไทย ดังนั้น จึงมีความเห็นใหตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดังกลาวเปนเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองดังกลาวเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา 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 ๘๒
๒. ตัดสิทธิหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ และให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ ง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองฯ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๖ เปน เวลาหาปนับ แตวัน ที่มีคําสั่ง ยุบ พรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

