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คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๑ กุมภ�พันธ์ พุทธศักร�ช ๒๕๖๓
เร่ือง คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย 

เพื่อมีคำ�สั่งยุบพรรคอน�คตใหม่่

             คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง                ผู้ร้อง
       ระหว่�ง

 

 
               พรรคอน�คตใหม่                                      ผู้ถูกร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ผูร้้อง ยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ยบุพรรคอนาคตใหม่  

ผูถ้กูร้อง และเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังของบคุคลผูเ้ป็นคณะกรรมการบรหิารพรรคของผู้ถกูร้อง 
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ (๓)  
ประกอบมาตรา ๗๒ และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้อง
และถกูเพกิถอนสทิธสิมัครรบัเลอืกต้ัง ไปจดทะเบยีนพรรคการเมอืงขึน้ใหม่หรอืเป็นกรรมการบรหิาร
พรรคการเมอืงหรอืมส่ีวนร่วมในการจดัต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหม่อกี ภายในก�าหนดสบิปีนบัแต่วนัที ่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ังให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๔ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้

ผู ้ถูกร้องโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้อง ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจาก 
นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง จ�านวน ๒ ฉบับ สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่หนึ่ง ลงวันที่  
๒ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินกู้จ�านวน ๑๖๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกร้องได้รับต้นเงินกู้เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งจ�านวน โดยในสัญญาข้อ ๒ ระบุว่า “ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของ 
ต้นเงินกู้ ก�าหนดส่งดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าสัญญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ผู้กู้ต้องรับผิดในเบี้ยปรับวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) จนกว่าผู้กู้จะช�าระต้นเงินกู้
คงค้าง ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับในงวดที่ผิดนัดเสร็จสิ้น” หลังจากนั้นผู้ถูกร้องได้ช�าระเงินกู้ยืมดังกล่าว
จ�านวน ๓ ครั้ง คร้ังที่ ๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ วันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ จ�านวน 
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๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้ช�าระ
ดอกเบี้ยรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อมาประมาณเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่หนึ่ง ในข้อ ๒ จากเดิมระบุว่า “...ก�าหนด
ส่งดอกเบี้ยทุกเดือน...” เปล่ียนเป็น “...ก�าหนดส่งดอกเบี้ยทุกปี...” ส่วนสัญญากู้ยืมเงินฉบับท่ีสอง  
ลงวนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงนิกูจ้�านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในสญัญาข้อ ๒ ระบวุ่า “ผูกู้ย้อม
เสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปีของต้นเงินกู้เท่าที่ผู้กู้ยังคงค้างช�าระ” ซ่ึงผู้ถูกร้องได้รับ 
เงินกู้ยืมดังกล่าวในวันท�าสัญญากู้ยืมเงิน จ�านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง ได้บริจาคเงินให้แก่ผู้ถูกร้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ร้องเห็นว่า การท่ีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องให้ผู้ถูกร้องกู้ยืมเงิน 
ตามสัญญากู้ยืมเงิน จ�านวน ๒ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ผู้ถูกร้องเป็น
พรรคการเมืองที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งสามารถหารายได้หรือก�าไรจากการประกอบธุรกิจการค้า โดยมี
รายได้จากเงนิบรจิาคหรอืเงนิอืน่ทีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ และรายได้ของผูถ้กูร้องสามารถน�าไปใช้จ่ายได้เฉพาะตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ ก�าหนดไว้เท่านั้น รายได้ของ 
ผู้ถูกร้องย่อมไม่สามารถน�าไปช�าระเงินกู้ยืมได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องมหีลักประกนัท่ีน่าเช่ือถอื 
ว่าสามารถช�าระหนีเ้งนิกูย้มืดงักล่าวกบัดอกเบ้ียตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาได้ และเมือ่ผูถ้กูร้องไม่ช�าระ
ดอกเบ้ียรายเดอืนตามสัญญา กไ็ม่ปรากฏว่านายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หัวหน้าพรรคผู้ถกูร้องกระท�า
การใดที่แสดงว่าจะบังคับช�าระหนี้คืน แต่กลับท�าสัญญาแก้ไขขยายระยะเวลาช�าระดอกเบี้ยให้ 
ผู้ถูกร้อง กรณีจึงเป็นการท�านิติธรรมอ�าพราง นิติกรรมให้หรือบริจาคเงินแก่ผู้ถูกร้องซึ่งมีมูลค่า 
เกินกว่าสิบล้านบาท เมื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องได้บริจาคเงินให้ผู้ถกูร้อง
แล้วจ�านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่สามารถบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถูกร้องเกินกว่า 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้อีก

การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องให้หรือบริจาคเงินแก่ผู้ถูกร้อง 
โดยท�าสัญญากู้ยืมเงิน จ�านวน ๒ ฉบับ รวมจ�านวน ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว จึงเป็นการให้
หรือบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถูกร้องมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาท อันเป็นการขัดต่อ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง  
และมีโทษตามมาตรา ๑๒๔ เงินหรือประโยชน์อื่นใดของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
ผู้ถูกร้อง ในส่วนที่เกินกว่าสิบล้านบาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การที่ผู้ถูกร้องกู้ยืมเงิน 
และรบัเงนิดงักล่าวจากนายธนาธร จึงรุง่เรอืงกจิ หัวหน้าพรรคผูถ้กูร้อง จงึเป็นการขดัต่อพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง และมีโทษตาม 
มาตรา ๑๒๕ อีกทั้งการที่ผู ้ถูกร้องรับเงินกู้ยืมในส่วนท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาท จึงเป็น 
การรับบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
มเีหตอุนัควรสงสยัว่ามีแหล่งทีม่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนัเป็นการกระท�าการฝ่าฝืนพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ และเป็นเหตุใหยุ้บพรรค 
ผู้ถูกร้องได้ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๙๓
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ผู้ร้องจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ยื่นค�าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อส่ังยุบพรรคผู ้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๙๓ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

(๑) มีค�าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
(๒) มีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู ้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค 

ของผู้ถูกร้อง คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นายช�านาญ จันทร์เรือง  
พลโท พงศกร รอดชมภู นายรณวิต  หล่อเลศิสนุทร นายปิยบุตร  แสงกนกกลุ นายนิตพิฒัน์  แต้มไพโรจน์  
นายไกลก้อง  ไวทยการ  นางสาวพรรณกิาร์  วานชิ  นายสรุชัย  ศรสีารคาม  นางสาวเยาวลกัษณ์  วงษ์ประภารตัน์   
นายชัน ภักดีศรี นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ นายสุนทร บุญยอด นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ และ  
นายนิรามาน สุไลมาน

(๓) มคี�าสัง่ห้ามมใิห้ผูซ้ึง่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารพรรคของผูถ้กูร้อง และถกูเพกิถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรอืมีส่วนร่วมในการจดัต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหม่ภายในก�าหนดสบิปีนับแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนูญต้องพจิารณาเบือ้งต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนญูมอี�านาจรบัค�าร้องนี ้

ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๒ หรือไม่

พจิารณาแล้วเหน็ว่า ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัเพ่ือมคี�าสัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้องตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่ง
ยบุพรรคการเมอืงนัน้ ... (๓) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖  
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔ ...” และมาตรา ๗๒ บัญญัติว่า “ห้าม
มิให้พรรคการเมืองและผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย” เมือ่ผูร้้องมหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูถ้กูร้องกระท�าการอนัเป็นเหตใุห้ศาลรฐัธรรมนูญ
ยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๗๒ และผู้ร้องยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือส่ัง 
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งรับค�าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยวธีิพิจารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง
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๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยรวม ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเดน็ทีห่น่ึง ผูร้้องมีอ�านาจย่ืนค�าร้องนีต่้อศาลรฐัธรรมนญูตามพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ หรือไม ่
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีประเด็นที่ผู ้ถูกร้องโต้แย้งว่า เมื่อคณะกรรมการสืบสวน 

และไต่สวนคณะที่ ๑๓ เสนอรายงานต่อผู้ร้องว่า คดีไม่มีมูลแล้ว ผู้ร้องมีหน้าท่ีสั่งยุติเรื่องตาม 
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แต่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองได้อาศัยข้อเท็จจริง 
จากส�านวนการสืบสวนดังกล่าว มาตั้งฐานความผิดตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อผู้ร้อง ผู้ร้องได้ประชุมครั้งที่ ๑๒๙/๒๕๖๒ 
ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือยุบพรรคผู้ถูกร้อง โดยมิได้ด�าเนินการส่งเรื่องให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองด�าเนินการแก้ไขส�านวนและไต่สวนเพื่อให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้อง 
ตามกระบวนการของกฎหมาย การด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนและการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ของผูร้้อง จงึไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔ นั้น

กรณีนี้ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย 
หรอืความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมผีูแ้จ้งหรือผูก้ล่าวหาหรอืไม่ ถ้ามหีลกัฐาน
พอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามีการกระท�าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองหรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้ม ี
การสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวน
ปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท�าการตามที่มี 
การสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการสั่งให้ด�าเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจ�าเป็นจะสั่งระงับสิทธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูก้ระท�าการดงักล่าวไว้เป็นการชัว่คราวก็ได้ ย่อมหมายความว่าเมือ่ผลการสบืสวน
หรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด และผู้ร้องเห็นชอบด้วยกับผลการสืบสวนไต่สวนของ 
คณะกรรมการดงักล่าว จึงส่ังให้ยตุเิรือ่ง ความเหน็ของผู้ร้องย่อมเป็นอสิระมไิด้ถกูผกูพนัให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน

นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า การด�าเนินคดีอาญาตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา และ
นายสุรวัชร  สังขฤกษ์ ร้องเรียนกล่าวโทษผู้ถูกร้อง ส�านวนการสืบสวนขณะนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณา
ในข้ันตอนของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของผู้ร้อง จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหา
เป็นกระบวนการทางคดีอาญา ส่วนการด�าเนินการกรณียุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ นั้น ผู้ร้องได้มีมติในการประชุม
ผู้ร้องคร้ังที่ ๑๒๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง 
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และพยานหลักฐาน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในส�านวนการสืบสวนกรณีกล่าวหาว่า 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องได้ให้ผู้ถูกร้องกู้ยืมเงิน เป็นการกระท�าฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับพรรคการเมือง ว่าสมควรจะด�าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อผู้ร้อง 
เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ร้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระท�าการฝ่าฝืน
มาตรา ๗๒ อันเป็นเหตุให้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๓)  
แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มมีตใิห้ยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคดีนี้ ดังนั้น กระบวนการในการด�าเนินคดีอาญาและกระบวนการยื่นค�าร้อง
ต่อศาลรฐัธรรมนูญเพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนญูยบุพรรคการเมอืงจงึแยกเป็นอิสระต่อกัน การยืน่ค�าร้อง
ของผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องในประเด็นนี้ 
จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องท่ีว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติอื่นใดที่ให้อ�านาจ
ศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจหน้าที ่“ตามกฎหมายอ่ืน” การทีผู่ร้้องจะขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยั
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓  
มาบังคับใช้ในคดีนี้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะน�าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 
มาใช้บงัคบัแก่คดีนีไ้ม่ได้ตามนยัรฐัธรรมนูญ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง เป็นเหตใุห้ศาลรฐัธรรมนูญไม่มอี�านาจ
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง นั้น

กรณีนี้ เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ บัญญัติให้ศาลมีหน้าที่
และอ�านาจพจิารณาวนิจิฉยัคดดีงัต่อไปนี ้(๑๓) คดอีืน่ท่ีรฐัธรรมนญู กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 
หรอืกฎหมายอืน่ ก�าหนดให้อยูใ่นเขตอ�านาจของศาลรฐัธรรมนญู ดงันัน้ ศาลรัฐธรรมนญูย่อมมหีน้าท่ี 
และอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ ข้อที่ผู้ถูกร้องโต้แย้งดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น

อนึง่ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๔ บัญญัติว่า “การพิจารณาคดี” หมายความว่า การด�าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึง  
การไต่สวน การประชมุปรกึษาเพือ่พิจารณาและวินิจฉยั หรอืการน่ังพจิารณา และมาตรา ๕๘ วรรคหนึง่  
บัญญัติว่า “หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณา
วนิจิฉยัได้ ศาลอาจประชมุปรกึษาเพ่ือพจิารณาและวินิจฉยัโดยไม่ท�าการไต่สวนหรอืยตุกิารไต่สวนก็ได้” 
กรณีตามค�าร้องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายโดยข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้ว นับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องมายื่นค�าร้อง 
เม่ือวันศกุร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถงึวนัศกุร์ที ่๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศาลรฐัธรรมนญูได้ด�าเนินการ 
ตามกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�าร้องของผู้ร้องไว้
พิจารณาเม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก็ได้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องพิจารณาน้ี  
ในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตลอดมารวม ๑๑ ครั้ง จนกระทั่งที่ประชุมองค์คณะตุลาการ  
ศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อยุติและนัดฟังค�าวินิจฉัยในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเป็นการที ่
ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นระยะเวลานาน 
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พอสมควร และให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
โดยประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย รวมระยะเวลาจ�านวน ๗๑ วัน จึงมิได้กระท�าการ 
โดยเร่งรัดหรือรวบรัด แต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ ประกอบมาตรา ๙๒ หรือไม่

พิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ มีความมุ่งหมายเพื่อรับรองเสรีภาพ
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยก�าหนดกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังและการบริหาร
พรรคการเมอืง เพือ่ให้พรรคการเมอืงเป็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง และมกีารบรหิารกิจการภายใน
ของพรรคการเมืองที่เป็นไปตามหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง โดยเฉพาะผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ 
ปราศจากการครอบง�าหรือชี้น�าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัต้ังพรรคการเมอืงตัง้แต่เริม่แรก และก�าหนดให้การบรหิาร การส่งผูส้มคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด�าเนินกิจกรรมอืน่ ๆ  ของพรรคการเมอืง สมาชกิต้อง
มีส่วนร่วมด้วย อนัเป็นการป้องกนัมใิห้พรรคการเมอืงเป็นธรุกิจการเมอืง หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงอาศัย
ความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ รัฐสภาจึงได้ตรา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเป็นกฎหมายตามที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ บัญญัติไว้

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึง่  
บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน 
สิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปี และในกรณีที่บุคคลน้ันเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน  
หรอืประโยชน์อืน่ใดให้แก่พรรคการเมือง ไม่ว่าพรรคเดยีวหรอืหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้ง
ให้ทีป่ระชุมใหญ่ผู้ถอืหุ้นทราบในการประชมุใหญ่คราวต่อไปหลงัจากบรจิาคแล้ว และวรรคสอง บญัญตัิ
ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่ง  
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อควบคุมพรรคการเมืองในการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีมีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาทต่อปี อันเป็นมาตรการป้องกันมิให้
พรรคการเมืองถูกบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นนายทุน
พรรคการเมืองเพื่อบงการหรือมีอิทธิพลครอบง�าและชี้น�าการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ ท�าให้การบริหารกิจการ 
ของพรรคการเมอืงไม่เป็นไปโดยอสิระ และท�าให้การตรวจสอบถ่วงดุลกนัภายในพรรคการเมอืงไม่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันเป็นการท�าลายหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๕ และอาจส่งผลท�าให้พรรคการเมอืงถูกใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายของผู้บงการหรือผู้มีอิทธิพลเหนือ
พรรคการเมือง จงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการควบคมุมลูค่าการรบับรจิาคของพรรคการเมอืงเพือ่สร้างเสรมิ
ให้พรรคการเมืองมีการบริหารกิจการที่มีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง เพื่อให้
พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
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ส�าหรบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒  
ที่บัญญัติถึงเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องในคดีนี้ มีปัญหาที่ต้องพิจารณา ๓ ประการ คือ 

ประการแรก การที่พรรคการเมืองและผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ นั้น มีความหมายแค่ไหน เพียงใดนั้น 

เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๗๒ มีข้อห้ามสองกรณี กรณีที่หนึ่ง พรรคการเมืองและผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในพรรคการเมืองกระท�าการฝ่าฝืนรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือ 
ควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นทั้งการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อืน่ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืโดยไม่เปิดเผย และกรณท่ีีสอง พรรคการเมอืงและผูด้�ารง
ต�าแหน่งในพรรคการเมืองกระท�าการฝ่าฝืนรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีเหต ุ
อันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดที่มีแหล่งที่มาจากการกระท�าความผิดตามกฎหมายหรือเป็นเงินสกปรก การฟอกเงิน การค้า 
ของเถื่อน การค้ามนุษย์ หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการได้มาทั้งสองกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น
จ�านวนเท่าใดก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ จึงได้ก�าหนดข้อห้าม 
ดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันมิให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
เหล่านัน้ อนัจะท�าให้พรรคการเมอืงกลายเป็นผูม้ส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุหรอืช่วยเหลอืในการกระท�า
ความผิดไปด้วย และมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อระบบพรรคการเมือง 
ของประเทศไทย อันเป็นมาตรการท่ีส�าคัญเพื่อเสริมสร้างระบบพรรคการเมืองของประเทศไทย 
ให้เป็นสถาบันที่มีความโปร่งใส และเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน และสอดคล้องกับมาตรา ๗๗ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่ก�าหนดมาตรการและวิธีการท่ีจ�าเป็น 
ให้พรรคการเมอืงปฏิบตั ิเพือ่ให้การรบับรจิาคของพรรคการเมอืงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เปิดเผย 
และตรวจสอบได้

ประการที่สอง พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ 

เหน็ว่า การด�าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืงต้องอาศยัรายได้ของพรรคการเมอืง ซ่ึงกฎหมาย
ก�าหนดแหล่งที่มาไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๒ ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ซ่ึงมิได้มีแหล่งที่มาและวิธีการได้มาตามท่ีกฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินท่ีได้มาโดยไม่ชอบ 
ด้วยบทบัญญัติมาตรา ๖๒ ถึงแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมส�าหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่า 
ให้กระท�าได้ ประกอบกับพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน และเงินกู้ยืมแม้มิได้เป็นรายได้ แต่ก็เป็นรายรับ  
และเป็นเงินทางการเมือง การด�าเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพื่อด�าเนินกิจกรรม
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ทางการเมืองจึงกระท�าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายที่ต้องการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายส�าหรับก�ากับการบริหารงานและการด�าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และก�ากับให้
พรรคการเมืองสามารถด�าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง�าหรือชี้น�าโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด  
โดยอาศยัการให้เงนิ ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแล้ว การกู้ยมืเงินของพรรคการเมอืงจึงต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประการทีส่าม การรบับรจิาคเงนิ ทรพัย์สนิ และประโยชน์อ่ืนใดตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ มีความหมายอย่างไร 

เหน็ว่า เมือ่พจิารณาบทนยิามตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บญัญติัค�าว่า “บรจิาค” หมายความว่า การให้เงนิหรอืทรพัย์สนิแก่พรรคการเมอืง
นอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่
พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถค�านวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการก�าหนดด้วย ส่วนค�าว่า 
“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลดโดยไม่ม ี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการท�าให้หนี้ที่พรรคการเมือง  
เป็นลูกหนีล้ดลงหรอืระงบัส้ินไปด้วย ซึง่การทีก่ฎหมายใช้ค�าว่า “ให้หมายความรวมถึง” มคีวามหมาย
รวมถึงการกระท�าที่มีลักษณะท�านองเดียวกับการให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลด 
โดยไม่มค่ีาตอบแทนหรอืมค่ีาตอบแทนทีไ่ม่เป็นไปตามปกตทิางการค้า และการท�าให้หนีท้ีพ่รรคการเมอืง
เป็นลกูหนีล้ดลงหรอืระงบัส้ินไป หรือการให้ประโยชน์อืน่ใดแก่พรรคการเมอืงบรรดาทีส่ามารถค�านวณ
เป็นเงนิได้ทีไ่ม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึง่โดยปกตต้ิองจ่ายอันมลีกัษณะทีเ่ป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์ด้วย 
ดังนัน้ การให้กูย้มืโดยไม่คดิดอกเบีย้ หรอืคดิดอกเบีย้ท่ีไม่เป็นไปตามปกตทิางการค้า หรอืการท�าให้
หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
ซึง่โดยปกตต้ิองจ่าย ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อืน่ใดตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ แล้ว ต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ 
วรรคสอง และอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการบรจิาคและการรบับรจิาคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอื
ประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๒ 

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า งบการเงินประจ�าปี ๒๕๖๑ ของผู้ถูกร้อง (วันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ซึ่งยื่นต่อผู้ร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ แสดงว่า ผู้ถูกร้องมีรายได้ โดยมาจากเงินทุนประเดิม 
๑,๐๖๗,๑๒๔ บาท รายได้เงินบ�ารุงสมาชิก ๘,๖๒๐,๔๗๕ บาท รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 
๒,๗๑๘,๖๔๘ บาท รายได้เงินบริจาค ๕๘,๗๓๒,๐๐๐ บาท รายได้อื่น ๓๔,๙๒๑ บาท รวมรายได้ 
๗๑,๑๗๓,๑๖๘ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนการจ�าหน่ายสินค้า ๒,๔๔๔,๔๓๔ บาท ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร ๖๑,๕๗๙,๓๔๑ บาท ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๘,๖๓๙,๙๓๐ บาท รวมค่าใช้จ่าย 
๗๒,๖๖๓,๗๐๕ บาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน รวมเป็นเงิน ๓๒,๘๗๓,๒๑๑ บาท  
ค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่ารายได้ เป็นเงิน ๑,๔๙๐,๕๓๗ บาท แต่ผู้ถูกร้องกลับท�าสัญญากู้ยืมเงินจาก 
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นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้อง รวม ๒ ฉบับ เป็นจ�านวนเงินถึง 
๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับท่ีไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  
ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาท่ีสามารถค�านวณเป็นเงินได้ แม้ผู้ถูกร้อง 
จะได้ช�าระหนี้เงินกู้ยืมบางส่วนแก่ผู้ให้กู้หลายครั้ง แต่การช�าระคืนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๖๒ โดยช�าระเป็นเงินสดจ�านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากที่ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินเพียง 
๒ วัน ซึ่งถือเป็นการผิดปกติวิสัย

นอกจากนีสั้ญญากูย้มืเงนิฉบบัลงวนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ซึง่มวีงเงนิกูจ้�านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ในวันท�าสัญญาผู ้ถูกร้องรับเงินกู้เพียง ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
การท�าสัญญากูย้มืเงนิฉบบัเพิม่เติมโดยทีย่งัมหีน้ีเงนิกู้ค้างช�าระอยูไ่ม่เป็นไปตามปกตวิสิยั ดงัน้ัน การท�า
สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีข้อตกลงในสัญญาและพฤติการณ์ในการ
เอื้อประโยชน์ หรือช่วยเหลือผู้ถูกร้องเป็นกรณีพิเศษท่ีไม่เป็นตามปกติทางการค้าและไม่เป็นไป 
ตามปกตวิสิยัของการให้กูย้มืเงนิและการรบัช�าระหนีเ้งนิกูยื้ม ท้ังการคิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีไม่เป็นไป
ตามปกตทิางการค้าส�าหรบัการกูย้มืเงนิท่ีไม่มหีลกัประกันถอืเป็นการให้ประโยชน์อืน่ใดแก่ผูถ้กูร้อง
บรรดาทีส่ามารถค�านวณเป็นเงนิได้ และเมือ่รวมประโยชน์อืน่ใดท่ีผูถ้กูร้องได้รบัจากเงนิกูยื้มจ�านวน 
๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท กบัเงนิทีน่ายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ ได้บรจิาคให้แก่ผูถ้กูร้องในปี ๒๕๖๒ จ�านวน 
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว ย่อมชดัแจ้งว่าเป็นกรณกีารรบับรจิาคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด 
ซ่ึงมมีลูค่าเกนิสบิล้านบาทต่อปี ซึง่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

จากข้อเทจ็จรงิ พฤติการณ์และพยานหลกัฐานดงักล่าว จึงเหน็ว่า การท่ีนายธนาธร จงึรุ่งเรอืงกิจ  
หวัหน้าพรรคผูถ้กูร้อง ให้เงนิกูย้มืแก่ผูถ้กูร้อง เป็นการบรจิาคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใด และ 
การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องให้ผู้ถูกร้องกู้ยืมเงินเป็นจ�านวนมาก  
คณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องควรจะรู้ว่าการเป็นหน้ีจ�านวนมากต่อบุคคลใดย่อมจะก่อให้เกิด 
การครอบง�าหรือช้ีน�าโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้ีสามารถอาศัยอ�านาจแห่งมูลหน้ีที่จะเรียกให้ผู้ถูกร้อง 
ช�าระหนี ้หรอืงดเว้นการอนัใดอนัหน่ึงตามสญัญาก็ได้ ทัง้จะก่อให้เกิดความได้เปรยีบทางการเงนิมาเป็น
ผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลท�าให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง ดังนั้น  
การกู้ยมืเงนิของผูถ้กูร้องจงึมเีจตนาท่ีจะหลีกเลีย่งการรบับรจิาคเงิน ทรัพย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด 
ตามมาตรา ๖๖ เมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา ๖๖ จึงเป็นการรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด โดยรูห้รอืควรจะรูว่้าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่าผู้ถูกร้องกระท�าการฝ่าฝืน มาตรา ๗๒ อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๒  
วรรคหน่ึง (๓)

ประเดน็ทีส่าม คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงของผูถ้กูร้องจะถกูเพกิถอนสทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ 
วรรคสอง หรอืไม่ อย่างไร

เมื่อพิจารณาลักษณะการกระท�าของผู้ถูกร้องดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว การกระท�าของ 
ผู้ถูกร้อง เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  
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๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ ทีห้่ามพรรคการเมอืงและผูด้�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมอืงรบับรจิาคเงนิ ทรพัย์สนิ  
หรอืประโยชน์อืน่ใด โดยผูถ้กูร้องรูห้รอืควรจะรูว่้าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืมเีหตอัุนควรสงสยั
ว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 
ผูถู้กร้อง เป็นเงนิจ�านวน ๑๙๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ปรากฎพฤตกิารณ์และพยานหลกัฐานแสดงให้เห็นว่า 
ผูถู้กร้องมเีจตนาทีจ่ะหลกีเลีย่งบทบัญญตัแิห่งกฎหมายตามมาตรา ๖๖ ท่ีห้ามบุคคลใดบรจิาคเงนิ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปี 
และห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินสิบล้านบาท 
ต่อพรรคการเมืองต่อปี ซึ่งเป็นการด�าเนินกิจการของพรรคผู้ถูกร้องท่ีไม่ถูกต้องตามบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมาย และขดัต่อเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๕ วรรคสอง แต่ยังไม่ถงึขนาดทีจ่ะ
ท�าให้สมาชกิพรรคผูถ้กูร้องถกูครอบง�าหรอืชีน้�าจากบคุคลดงักล่าวได้โดยสิน้เชงิหรอืประชาธปิไตย
ภายในพรรคผู้ถูกร้องสูญเสียไปทั้งหมด จึงเห็นสมควรก�าหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมการบรหิารพรรคของผูถ้กูร้องมกี�าหนดเวลาสิบปีนบัแต่วนัท่ีศาลรฐัธรรมนูญ
มีค�าส่ังยุบพรรคผู้ถูกร้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๔ วรรคสอง ที่ห้ามผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
บริหารพรรคการเมอืงทีถ่กูยบุและถูกเพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกต้ังไปจดทะเบยีนพรรคการเมอืงข้ึนใหม่ 
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้  
ดังนั้น จึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องท่ีด�ารง 
ต�าแหน่งอยู่ในวันที่มีการกระท�าอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องมีก�าหนดเวลาสิบปี นับแต่วันที่ 
ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าสัง่ยบุพรรคผูถ้กูร้องตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง

ประเด็นท่ีส่ี ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้องท่ีถูกยุบและถูก 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมอืง หรอืมส่ีวนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมอืงขึน้ใหม่อกีไม่ได้ ภายในก�าหนดสบิปีนบัแต่
วนัทีพ่รรคผูถู้กร้องถูกยบุตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๔ วรรคสอง หรอืไม่

พจิารณาแล้วเหน็ว่า พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๔ วรรคสอง บญัญตัว่ิา ห้ามมิให้ผูซ่ึ้งเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงที่ 
ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่  
หรอืเป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืมส่ีวนร่วมในการจัดตัง้พรรคการเมอืงขึน้ใหม่อกี ทัง้น้ี ภายใน
ก�าหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เป็นบทบัญญัติ 
ว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงมิได้ให้อ�านาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บรหิารพรรคของผู้ถกูร้องแล้ว จงึต้องสัง่ให้ผูซ้ึง่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารพรรคของผูถ้กูร้อง
ทีด่�ารงต�าแหน่งดงักล่าวอยูใ่นวนัที ่๒ มกราคม ๒๕๖๒ หรอืวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อนัเป็นวนัที่
มีการกระท�าอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไปจดทะเบียน
พรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
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พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ภายในก�าหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ยุบพรรค 
ผูถ้กูร้อง ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๔ 
วรรคสอง

๔. ผลค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้อง  

ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ (๓)  
และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๗๒ เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังของคณะกรรมการบรหิารพรรค
ของผูถ้กูร้องทีด่�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ หรอืวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ซึง่เป็น
วันที่มีการกระท�าอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง มกี�าหนดเวลาสบิปีนบัแต่วนัท่ีศาลรฐัธรรมนญู 
มีค�าส่ังยุบพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง 
ดงักล่าวไปจดทะเบยีนพรรคการเมอืงขึน้ใหม่ หรอืเป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืมส่ีวนร่วม
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในก�าหนดสิบปีนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค�าส่ังให ้
ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๙๔ วรรคสอง




