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เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูรอง
ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
สรุปขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองไดวา
นายทะเบียนพรรคการเมื องไดรั บจดแจง การจัดตั้ งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวัน ที่
๑๕ มีน าคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๙ คน โดยมีน ายวรพงศ กลั่น สุภา
เปนหัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท เปนเลขาธิการพรรค ตอมานายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปนพรรครวมพลังไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งพรรครวมพลังไทย
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จะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใน
แตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ อันเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ปรากฏว า เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๔๙ พรรครวมพลั ง ไทยได แ จ ง การจั ด ตั้ ง สาขา
พรรครวมพลังไทย จํานวน ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
๒. สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๓. สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๔. สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒
และลําดับที่ ๓ และไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ
สาขาพรรคและผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ ปรากฏผลดังนี้
(๑) นางประภาพร รัตนเสน ผูไดรับเลือกเปนรองประธานสาขาพรรค ไดใหถอยคําวา
นายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดมาพบที่บานและใหรวบรวมรายชื่อชาวบาน
เพื่อเปนสมาชิกพรรค ตอมานายธวัชชัย เทียมทัน ไดมารับรายชื่อพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของชาวบานไป โดยนางประภาพร รัตนเสนและชาวบานมิไดกรอกใบสมัครเพื่อเขาเปนสมาชิกแตอยางใด
และไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงาน
การประชุม ลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวา
ตนไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค
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(๒) นายบุญชู โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม ผูไดรบั
เลือกเปน รองเลขานุการสาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปน เหรัญญิกสาขาพรรค
นางสาวอรลภัส สายญาติ ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสาขาพรรค นางอุบล แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัม ภวังค
ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครและไมไดกรอก
ใบสมัครเขาเปน สมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุม เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ
สาขาพรรค
(๓) สอบสวนผูที่มีชื่อเปน ผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔
จํานวน ๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา
คํามุงคุณ นายพิบูลย สรอยจันดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ
สรอยจันดา นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา
นางรังสินี กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุม เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใช
ลายมือชื่อของตน
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรครวมพลังไทยตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคํารอง
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจคํารองแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ และใหโอกาสพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอง ยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหาตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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พรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรับหนังสือในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
ภายในระยะเวลาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีกําหนด สรุปไดวา
(๑) เนื่องจากเอกสารในพรรครวมพลังไทยมีเปนจํานวนมาก บางฉบับผูถูกรองก็ยังไมเคย
เห็นมากอน บางฉบับผูถูกรองก็ทําการตรวจสอบไมละเอียดถี่ถวน จึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย
(๒) ในเรื่องที่ถูกกลาวหา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็นหรือมีเจตนาในการกระทําความผิด
ผูถูกรองไมเคยรูจักกับนายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ผูถูกรองไมเคยรูจักกับ
นางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร
สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรองไมไดเขารวมประชุม
เพื่ อ จั ดตั้ ง สาขาพรรครวมพลั งไทย ลํ า ดับ ที่ ๔ แตอ ย า งใด เอกสารหนัง สื อ แจ ง การจั ด ตั้ง สาขา
พรรคการเมือง ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ เลขรับที่ ๓๑๓๗๒ และเอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
สาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือ
และลายมือชื่อของผูถูกรอง ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง สวนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้ง
สาขาพรรค ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง
(๓) พรรครวมพลังไทยมีคณะกรรมการบริหารพรรคหลายคน การดําเนิน การสวนใหญ
จะมีน ายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค และนายภาณุสักก ประภาพร ผูอํานวยการพรรค
เปนผูดําเนินธุรกรรมทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงานทนายความวรพงศและเพือ่ น
และสํานักงานทนายความสันติธรรม จึงไมคอยมีเวลาในการดําเนินกิจการของพรรค การที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดดําเนินธุรกรรมโดยไมแจงใหผูถูกรองทราบ จึงทําใหผูถูกรองไดรับความเสียหาย ผูถูกรอง
มีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรครวมพลังไทย ซึ่งผูถูกรองจะรีบดําเนินการตอไป
ผูถูกรองจึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย
คดีอยูร ะหวา งการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ตอมาไดมีก ารตรารัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขึ้น ไวใหใ ชแ ทน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติใ หคณะตุลาการรั ฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญ และใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง
วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ โดยบรรดาคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางดําเนิน การของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการตอไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ได
อนึ่ง ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมิไดตราขึ้น ใชบังคับ มาตรา ๒๙๕ วรรคสาม บัญญัติใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบงั คับ
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือง
และคําชี้แจงแกขอกลาวหาของพรรครวมพลังไทยแลว มีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุ
ที่จะสั่งยุบพรรครวมพลังไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บั ญญัติว า “ภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน นั บ แตวั น ที่น ายทะเบี ยนรับ จดแจ ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ….
(๕) ไมดํ าเนิน การใหเ ปน ไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
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เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น”
พิจารณาแลวเห็น ว า พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนแปลงชื่อ พรรคเป น
พรรครวมพลังไทย ไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งครบ
กําหนดหนึ่ งรอ ยแปดสิบ วัน ในวัน ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ ปรากฏวาพรรครวมพลังไทยไดแ จ ง
การจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๔ สาขา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ แตไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค
ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
สอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรค เกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ปรากฏวา
ทุก คนได ใ ห ถอ ยคํ าสอดคล องกัน วา ไม ได เป น สมาชิก พรรครวมพลัง ไทย ไมไ ดเ ขา รว มประชุ ม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อ
ที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับพรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ
กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ แตอยางใด และขอให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรครวมพลังไทย
ไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ เนื่องจากไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง กรณีมีเหตุที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ
จะสั่งยุบพรรครวมพลังไทยไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่ บั ญ ญั ติ ว า ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องค ก รอื่ น ที่ ทํ า หน า ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ
พรรคการเมืองใด เพราะเหตุ กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนด
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หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง มีผลใชบังคับตอไป หรือไม และจะนํามาใชบังคับกับการยุบ
พรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใ ห
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐ ธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวา
กอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ไดบัญญัติ
ใหบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขที่ ไดประกาศหรือ สั่งในระหวางวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุท ธศักราช ๒๕๔๙ จนถึ ง
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงมีผลใชบังคับตอไป
สวนปญหาที่วา จะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เพราะเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็ น ว า ตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไดบัญ ญัติเ หตุที่ จะสั่ งยุบ พรรคการเมือ งไว ใ นมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แต ทั้งสองมาตราจะมี
ความแตกต า งกัน กล า วคื อ กรณีต ามมาตรา ๖๕ วรรคสอง กํา หนดให ศ าลรัฐ ธรรมนู ญสั่ ง ยุ บ
พรรคการเมืองไดในกรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามวรรคหนึ่งดังนี้ (๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน (๓) มีการยุบไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น และ (๕) ไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ คือ ดําเนินการจัดใหมีสมาชิก
และสาขาพรรคภายหลังจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน เปน ตน ซึ่งการ
ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ นี้มีลักษณะเปนการกระทําที่ไมมีความรายแรงหรือเปนภัยตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น การไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙
จึงเปนการกระทําที่ไมมีความรายแรงถึงขนาดที่จะสั่งใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดวย ซึ่งตางกับเหตุของการขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖
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ที่บัญญัติวา หากพรรคการเมืองกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิธีการซึ่งมิได
เปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปน ปฏิปกษตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจ
เปน ภัยต อความมั่น คงของรั ฐหรื อขั ดตอ กฎหมาย หรื อความสงบเรีย บรอ ยหรือศี ลธรรมอัน ดี ของ
ประชาชน หรือกระทําการฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ซึ่งเห็ น
โดยชัดแจงวามีลักษณะเปนการกระทําที่มีความรายแรงหรือเปนภัยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุ ขทํานองเดี ยวกั บที่บัญ ญัติไว ใ นมาตรา ๖๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๔๐ ที่ บั ญญั ติ ไว วา บุ ค คลจะใช สิท ธิแ ละเสรีภ าพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได เมื่อกรณีนี้เปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากไมดําเนิน การใหเปน ไปตามมาตรา ๒๙ จึงไมอาจนําประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่
๓๐ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ มาใชบังคับกับกรณีนี้ ไมวาจะมีการรองขอใหมีคําสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทยมาหรือไมก็ตาม
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหยุบพรรครวมพลังไทยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
นายอักขราทร จุฬารัตน

รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ

หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย พงษธา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

นายธานิศ เกศวพิทักษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา ผูรองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๙ คน
โดยมีนายวรพงศ กลั่นสุภา เปนหัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท เปนเลขาธิการพรรค
ตอ มา ผู ร องได มีป ระกาศนายทะเบีย นพรรคการเมื อ ง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ย นแปลงขอ บั ง คั บ
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปนพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอ ง
เมื่อวั น ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกร องจะตองดํ าเนิน การใหมีสมาชิกตั้ งแตห าพัน คนขึ้น ไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่ผูรอง
ประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙
อัน เปน วัน ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ โดยเมื่อวันที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๔ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง จํานวน ๔ สาขา คือ ลําดับที่ ๑
ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรค จํานวน ๗ คน ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓
ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
ผูรองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ และ
ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรคและผูที่มีชื่อเปนผูที่
เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ รับฟงไดวา นางประภาพร รัตนเสน ผูไดรับเลือกเปน
รองประธานสาขาพรรค ใหถอยคําวา นายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดมาพบ
ที่บานและใหรวบรวมรายชื่อชาวบานเพื่อเปนสมาชิกพรรค ตอมานายธวัชชัย เทียมทันมารับรายชื่อ
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของชาวบานไป โดยนางประภาพร รัตนเสน และชาวบานมิได
กรอกใบสมัครเพื่อเขาเปน สมาชิกพรรคแตอยางใด และไมไดเขารวมประชุม เพื่อจัดตั้งสาขาพรรค
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม ลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค นายบุญชู
โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม ผูไดรับเลือกเปนรองเลขานุการ
สาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปนเหรัญญิกสาขาพรรค นางสาวอรลภัส สายญาติ
ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นางอุบล
แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัมภวังค ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค
ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวาไมไดสมัครและไมไดกรอกใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม
และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือก
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการสาขาพรรค การสอบสวนผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๔ จํานวน ๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา
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หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

นายเพีย กุลสิ ม นางสาวกนิษฐา คํามุงคุ ณ นายพิบูลย สรอ ยจัน ดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน
นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ สรอยจันดา นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย
โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา นางรังสินี กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน
ทุกคนใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรค
ผูถูกรองตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙
ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรอง เพื่อยื่น
คําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง
ผูรอง โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรับไวในวัน เดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
ประจําคดีกําหนด ไดความวา เนื่องจากเอกสารในพรรคผูถูกรองมีเปนจํานวนมากบางฉบับผูถูกรอง
ก็ยังไมเคยเห็นมากอน บางฉบับผูถูกรองก็ทําการตรวจสอบไมละเอียดถี่ถวนจึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย
ในเรื่องที่ถูกกลาวหา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็นหรือมีเจตนาในการกระทําความผิด ผูถูกรองไมเคยรูจัก
กับนายธวัช ชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ผูถู กรองไม เคยรูจัก กับนางประภาพร
รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร สายญาติ
นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรองไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้ง
สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ แตอยางใด เอกสารหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ลงวัน ที่ ๔
กันยายน ๒๕๔๙ เลขรับที่ ๓๑๓๗๒ และเอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือและลายมือชื่อของผูถูกรอง ผูถูกรอง
ไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง สวนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้งสาขาพรรค ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและ
ไมรับรอง พรรคผูถูกรองมีคณะกรรมการบริหารพรรคหลายคน การดําเนินการสวนใหญจะมีนายวรากร
สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค และนายภาณุสักก ประภาพร ผูอํานวยการพรรค เปนผูดําเนินธุรกรรม
ทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงานทนายความวรพงศและเพื่อน และสํานักงาน
ทนายความสันติธรรม จึงไมคอยมีเวลาในการดําเนินกิจการของพรรค การที่คณะกรรมการบริหารพรรค
ได ดํ า เนิ น ธุ ร กรรมโดยไม แ จ ง ให ผู ถู ก ร อ งทราบจึ ง ทํ า ให ผู ถู ก ร อ งได รั บ ความเสี ย หาย ผู ถู ก ร อ ง
มีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรคผูถูกรอง โดยผูถูกรองจะรีบดําเนินการตอไป
ผูถูกรองจึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรคผูถูกรอง
คดีอยูระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐ ซึ่ง มีผลใชบัง คับเมื่ อวัน ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เปน ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตามบทบั ญญัติของรั ฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศักราช
๒๕๕๐ โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญผูดํารงตําแหนงประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นใหมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๓๐๐
วรรคสี่ บัญญัติใหบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให ศ าลรัฐ ธรรมนูญ ดํ า เนิ น การต อ ไป คดี นี้จึ ง อยู ใ นอํ า นาจของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมี ที่อยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญชี รายชื่อ ภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบี ยนประกาศกํา หนดและมีส าขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) บัญญัติวา พรรคการเมือง
ยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๖๒ และวรรคสอง บัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่
ระบุไวใน (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏ
ตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตาม
คํารองของนายทะเบียน ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเปน
พรรครวมพลั ง ไทย ได รั บจดแจ ง การจั ด ตั้ง เปน พรรคการเมื อง เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๔๙
ครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรค
จํานวน ๔ สาขา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และผูรองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ แตไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรค
เกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ รับฟงไดสอดคลองกันวาไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย
ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงาน
การประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับผูถูกรอง
โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔
แตอยางใด และขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย จึงรับฟง
ขอเท็จจริงเปนยุติวา ผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กลาวคือไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
กรณีมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรครวมพลังไทยไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ในปญหาวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ ที่กําหนดวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งนั้น มี กํ า หนด ๕ ป นั บ ตั้ง แต วั น ที่ มี คํ าสั่ ง ให ยุบ พรรค นั้ น
ศาลรัฐธรรมนูญจะนําความในขอ ๓ ของประกาศคณะปฏิรูป ฯ ดังกลาว มาใชกับกรณีการยุบพรรค
ผูถูกรองไดหรือไม พิจารณาแลวเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๐
แลววา เหตุที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เปนกรณีที่ยังไมมีลักษณะรุนแรงถึงระดับที่จะถูกจํากัด
สิทธิทางการเมือง เพราะเหตุกระทําการตองหามตามประกาศคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่
๓๐ กั น ยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดัง นั้น จึ งไมอ าจนํา ประกาศคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ มาใชกับกรณีตามคํารองนี้ได
อาศั ยเหตุ ผลดั งที่ ได วินิจ ฉัย ไว จึงเห็น วา ศาลรัฐ ธรรมนู ญควรมีคํา สั่ง ยุบ พรรคผู ถูก รอ ง
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน
รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของหมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๙ คน โดยมีน ายวรพงศ กลั่น สุภา เปน หัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท
เปนเลขาธิการพรรค ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปน
พรรครวมพลังไทย เมื่อวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งพรรครวมพลังไทย จะตองดําเนิน การใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ อันเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
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รับจดแจงการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย ตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ปรากฏวาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ พรรครวมพลังไทยไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย
จํานวน ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
๒. สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๓. สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๔. สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒
และลําดับที่ ๓ และไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ได รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จ จริง และสอบสวนผู ไดรั บเลือกเป น
คณะกรรมการสาขาพรรคและผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔
ปรากฏผลดังนี้
(๑) นางประภาพร รัตนเสน ผูไดรับเลือกเปนรองประธานสาขาพรรค ไดใหถอยคําวา
นายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดมาพบที่บานและใหรวบรวมรายชื่อชาวบาน
เพื่อเปนสมาชิกพรรค ตอมานายธวัชชัย เทียมทัน ไดมารับรายชื่อพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของชาวบานไป โดยนางประภาพร รัตนเสนและชาวบานมิไดกรอกใบสมัครเพื่อเขาเปนสมาชิกแตอยางใด
และไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงาน
การประชุม ลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตน
ไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค
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(๒) นายบุญชู โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปน เลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม
ผูไดรับเลือกเปนรองเลขานุการสาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปนเหรัญญิกสาขาพรรค
นางสาวอรลภัส สายญาติ ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสาขาพรรค นางอุบล แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัม ภวังค
ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครและไมไดกรอก
ใบสมัครเขาเปน สมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุม เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ
สาขาพรรค
(๓) สอบสวนผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔
จํานวน ๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา
คํามุงคุณ นายพิบูลย สรอยจันดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ
สรอยจันดา นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา
นางรังสินี กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุม เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใช
ลายมือชื่อของตน
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรครวมพลังไทยตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
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พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรอง เพื่อยืน่ คําชีแ้ จง
แกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง
พรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรับหนังสือในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
ภายในระยะเวลาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีกําหนด สรุปไดวา
(๑) เนื่องจากเอกสารในพรรครวมพลังไทยมีเปนจํานวนมาก บางฉบับผูถูกรองก็ยังไมเคยเห็น
มากอน บางฉบับผูถูกรองก็ทําการตรวจสอบไมละเอียดถี่ถวน จึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย
(๒) ในเรื่องที่ถูกกลาวหา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็นหรือมีเจตนาในการกระทําความผิด
ผูถูกรองไมเคยรูจักกับนายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ผูถูกรองไมเคยรูจักกับ
นางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร
สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรองไมไดเขารวมประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ แตอยางใด เอกสารหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ เลขรับที่ ๓๑๓๗๒ และเอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค
เกษตรแรงงานไทย ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือและลายมือชื่อ
ของผูถูกรอง ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง สวนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้งสาขาพรรค
ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค ผูถูกรอง
ไมเคยเห็นไมทราบและไมรับรอง
(๓) พรรครวมพลังไทยมีคณะกรรมการบริหารพรรคหลายคน การดําเนินการสวนใหญ
จะมีน ายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค และนายภาณุสักก ประภาพร ผูอํานวยการพรรค
เปน ผูดําเนิน ธุรกรรมทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงานทนายความวรพงศ
และเพื่ อ นและสํา นั กงานทนายความสั น ติ ธ รรม จึ ง ไม ค อ ยมี เ วลาในการดํ า เนิ น กิจ การของพรรค
การที่คณะกรรมการบริหารพรรคไดดําเนินธุรกรรมโดยไมแจงใหผูถูกรองทราบ จึงทําใหผูถูกรองไดรับ
ความเสียหาย ผูถูกรองมีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรครวมพลังไทย ซึ่งผูถูกรอง
จะรีบดําเนินการตอไป ผูถกู รองจึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย
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คดีอยูระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และบทบัญญัติ
ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใ ห
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยให
ผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด
เปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับ
เลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
ใหมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๓๐๐ วรรคสี่
บัญญัติใหบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให ศ าลรัฐ ธรรมนูญ ดํ า เนิ น การต อ ไป คดี นี้จึ ง อยู ใ นอํ า นาจของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
ตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จารณาแลว ประเด็น ที่ต องวินิ จฉั ยมี วา กรณีมี เหตุที่ จะสั่ง ยุ บ
พรรครวมพลังไทยผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็นวา พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเปนพรรครวมพลังไทย
ไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ปรากฏวาพรรครวมพลังไทยไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๔ สาขา
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๑
ลําดั บที่ ๒ และลํ าดั บที่ ๓ แตไม รับรองการจัดตั้ งสาขาพรรค ลํา ดับที่ ๔ เนื่อ งจากสํ านัก งาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ได รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จ จริง และสอบสวนผู ไดรั บเลือกเป น
คณะกรรมการสาขาพรรค เกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ปรากฏวา ทุกคนไดใ หถอยคํา
สอดคลองกันวา ไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย
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ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับพรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค
ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปไดวา ผูถูกรอง
ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ แตอยางใด และขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา พรรครวมพลังไทยไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
เนื่องจากไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวัน ที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง กรณีจึงมีเหตุที่ศ าลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบ
พรรครวมพลังไทยไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๓ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองมีผลใชบังคับตอไป หรือไม และจะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใ ห
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องไมวากอนหรือหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ไดบัญญัติใหบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙
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กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ใชรัฐธรรมนูญนี้ใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาชอบดวยกฎหมาย
และชอบดวยรัฐธรรมนูญ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงมีผลใชบังคับตอไป
สวนปญหาที่วา จะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เพราะเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติ
เหตุที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองไวในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แตทั้งสองมาตราจะมีความแตกตางกัน
กลาวคือ กรณีตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดในกรณี
ที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามวรรคหนึ่งดังนี้ (๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรค (๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึง
สิบหาคน (๓) มีการยุบไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น และ (๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ คือ ดําเนินการจัดใหมีสมาชิกและสาขาพรรคภายหลัง
จัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันเปนตน ซึ่งการไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙
นี้มีลักษณะเปน การกระทําที่ไมมีความรายแรงหรือเปนภัยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น การไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ จึงเปนการกระทําที่
ไมมีความรายแรงถึงขนาดที่จะสั่งใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองดวย
ซึ่ ง ต า งกั บ เหตุ ข องการขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งตามมาตรา ๖๖ ที่ บั ญ ญั ติ ว า
หากพรรคการเมืองกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระทํา
การฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ซึ่งเห็น โดยชัดแจงวามีลักษณะ
เปนการกระทําที่มีความรายแรงหรือเปนภัยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติไววาบุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได เมื่อกรณีนี้
เปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรครวมพลังไทยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
จึงไมอาจนําประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ มาใชบังคับกับกรณีนี้ ไมวาจะมี
การรองขอใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทยมาหรือไมก็ตาม
โดยเหตุผ ลดังกลาวขา งตน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๓ ขอ ๑ และฉบับที่ ๒๗ ขอ ๑ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ จึงมีคําสั่งใหยุบพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอง
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายสมชาย พงษธา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
ผูรองยื่นคํารองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากไมดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไปซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่ผูรองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ภายในหนึ่ง รอ ยแปดสิบ วัน นับ แต วัน ที่ผู รอ งรั บจดแจง การจั ดตั้ งพรรคการเมื อง ตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา ผูรองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคเกษตรกรแรงงานไทยตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๙ คน มีนายวรพงศ
กลั่นสุภา เปนหัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท เปน เลขาธิการพรรค ซึ่งครบกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ และไดมี
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรค เปนพรรคผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
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เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนพรรคผูถูกรองแจงการรับสมาชิกพรรคตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จํานวน ๕,๖๖๑ คน พรอมทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
(แบบ ท.พ. ๔) และแผนซีดีบันทึกขอมูลสมาชิกใหผูรองดําเนินการตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
๒. สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๓. สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๔. สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดชลบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองดังกลาว ปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
การจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดชลบุรี จังหวัดพังงา และจังหวัดพิษณุโลก ไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวแลว สรุปไดวา มีการดําเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาว
และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคจริง
การจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลย
ไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง โดยดําเนินการสอบสวน
ผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๘ คน ไดแก
- นางประภาพร รัตนเสน ผูไดรับเลือกเปนรองประธานสาขาพรรค ไดใหถอยคําวา นายธวัชชัย
เทียมทัน ไดมาพบที่บานและใหรวบรวมรายชื่อ ชาวบานเพื่อเปน สมาชิกพรรค ตอมา นายธวัช ชัย
ไดมารับรายชื่อพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของชาวบานไป โดยนางประภาพร และชาวบาน
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มิไดกรอกใบสมัครเพื่อเขาเปนสมาชิก และไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม ลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือ
ชื่อของตน รวมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค
- นายบุญชู โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม ผูไดรับเลือก
เปนรองเลขานุการสาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปนเหรัญญิกสาขาพรรค นางสาวอรลภัส
สายญาติ ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค
นางอุบล แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัมภวังค ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
สาขาพรรค ทุกคนใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครและไมไดกรอกใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรอง ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงาน
การประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน รวมทั้งไมทราบวา
ตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการสาขาพรรค
นอกจากนี้ไดส อบสวนผูที่มีชื่อ เปน ผูที่ เขารว มประชุ ม จัดตั้ง สาขาพรรคผูถู กรอง จํานวน
๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา คํามุงคุณ
นายพิบูลย สรอยจันดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ สรอยจันดา
นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา นางรังสินี
กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน ทุกคนใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรอง ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน
สํา นั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได ส รุ ปข อ เท็ จ จริ ง ดั งกล าวเสนอต อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาใหความเห็น และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับทราบตามที่ผูกํากับดูแลงาน
ดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติเสนอในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๔๙ (๒๘)
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓
๒. ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๔
๓. ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะที่เปนผูรองรับทราบถึงกรณีผูถูกรองไมดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ จึงเปนเหตุให
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ยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แลว ผูรองควรยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอมทั้งแจงใหผูถูกรองทราบ
๔. ใหสํานักกฎหมายและคดีรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล
ปทุมวัน เพื่อใหดําเนินคดีอาญาแกนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรคผูถูกรอง ฐานแจงขอความ
อันเปนเท็จตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองพิจารณาแลวไดดําเนินการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบดังกลาว ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ กําหนดใหภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการ
ใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่ผูรองประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
แตเมื่อครบกําหนด ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมือง
เพียง ๓ ภาค คือ ภาคกลาง ๑ สาขา ภาคใต ๑ สาขา และภาคเหนือ ๑ สาขา ไมเปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ผูรองจึงขอให
ยุบพรรคผูถูกรอ ง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ผูถูกรอง โดยนายวรพงศ กลั่น สุภ า หัวหนาพรรค ยื่น คําชี้แ จงแกขอ กลาวหาสรุปไดว า
เนื่องจากเอกสารในพรรคมีเปน จํานวนมาก บางฉบับไมเคยเห็นมากอน บางฉบับทําการตรวจสอบ
ไมละเอียดถี่ถวน จึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย เรื่องที่ผูรองกลาวหาผูถูกรอง ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็น
หรือมีเจตนากระทําความผิด ผูถูกรองไมเคยรูจักกับนายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับ
ที่ ๔ ไมเคยรูจักกับนางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง
นางสาวอรลภัทร สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรอง
ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๔ เอกสารหนังสือแจงการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมือง ลงวัน ที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และเอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ สาขาพรรค
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ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือและลายมือชื่อของผูถูกรอง และเอกสาร
หนังสือเรื่องจัดตั้งสาขาพรรค ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท
เลขาธิการพรรค ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง ผูถูกรองมีคณะกรรมการบริหารพรรค
หลายคน การดํา เนิ น การส วนใหญมี น ายวรากร เลขาธิ การพรรค และนายภาณุสั กก ประภาพร
ผูอํานวยการพรรค เปนผูดําเนินธุรกรรมแทบทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงาน
ทนายความวรพงศและเพื่อน และสํานักงานทนายความสันติธรรม ไมคอยมีเวลาดําเนินกิจการของพรรค
การที่คณะกรรมการบริหารพรรคไดดําเนินธุรกรรมโดยไมแจงใหผูถูกรองทราบ ทําให ผูถูกรองเสียหาย
ผูถูกรองมีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรค ผูถูกรองไมมีสวนรูเห็นกับการกระทํา
ความผิด รายละเอียด เอกสารและพยานหลักฐานตาง ๆ จะไดเ สนอในชั้นพิจารณา ขอใหพิจารณา
วินิจฉัยยุบพรรคผูถูกรอง
พิจารณาแลว ขณะคดีอยูในระหวางการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ไดมีประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติให คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปน ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคสี่ บัญญัติใหบรรดาคดีใดที่อยูในระหวางดําเนินการของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป คดีจึงอยูใน
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๕ วรรคสาม บัญญัติใ ห
ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
และใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนั้นยังไมมีผลใชบังคับก็ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยังคงใชบัง คับต อไปจนกวา พระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญดั งกล าวจะมีผลใชบัง คับ ดังนั้ น
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ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีตาม คํารองของผูรองที่ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตอไปได
ปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยในประการที่วา กรณีมีเหตุยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดวยเหตุที่
ไม ดํา เนิ น การให เป น ไปตามมาตรา ๒๙ ตามคํา รอ งของผูร องหรื อไม พระราชบั ญญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิก
ตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อผูรองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคผูถูกรองเปนพรรคการเมืองตั้งแต
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไปซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่
ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อขอเท็จจริงไดความตามคํารองของผูรองประกอบคําชี้แ จงแกขอกลาวหาของพรรค
ผูถูกรองวา เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูถูกรองดําเนินการใหมีสาขาพรรคไดเพียง ๓ ภาค คือ
ภาคกลาง ๑ สาขา ภาคใต ๑ สาขา และภาคเหนือ ๑ สาขา สวนการจัดตั้งสาขาพรรคของผูถูกรอง
ที่จังหวัดเลยนั้น ไดความจากผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลยซึ่งไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวา บุคคลผูมีรายชื่อและลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวไมวา
นางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร
สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย
สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา คํามุงคุณ นายพิบูลย สรอยจัน ดา นางสาวกรรณิกา
รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ สรอยจันดา นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี
นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา นางรังสินี กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ
รัตนเสน ตางใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครหรือกรอกใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
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ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม
และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมดังกลาวมิใชลายมือชื่อของแตละคน ทั้งบางคนที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการสาขาพรรคลวนไมทราบวาตนเองไดรับการเลือกใหดํารง
ตําแหนงนั้น จึงเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัยวา รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวไดทําขึ้น
โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขออางของนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรคผูถูกรอง ที่วา ผูถูกรองมิไดรูเห็น และไมได
เขารวมประชุมการจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวดวยนั้น เห็นวา การดําเนินการจัดใหมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ถือเปนหนาที่อนั สําคัญของพรรคการเมืองที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ หากพรรคการเมืองใด
ไมดําเนิน การยอมเปน เหตุที่จะตองถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองไดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ยิ่งกวานั้น ตามมาตรา ๓๐ ก็ยังกําหนดใหเปนหนาที่ของหัวหนาพรรคการเมืองที่จะตองมีหนังสือ
แจงการจัดตั้งสาขาพรรคตอผูรองดวย การที่ผูถูกรองปฏิเสธไมรูเห็น เกี่ยวกับการดําเนิน การจัดตั้ง
สาขาพรรคของตนที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจึงรับฟงไมได
เมื่ อ การดํา เนิ น การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคที่ จั ง หวัด เลยของผู ถู ก ร องไม ช อบด ว ยกฎหมายแล ว
ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา ผูถูกรองมิไดดําเนินการใหมีสาขาพรรคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในเวลา
ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
กรณีตองดวยเหตุที่จะสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ตามคํารองของผูรอง
อนึ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติ
ใหบรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว
ไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ บัญญัติรับรองวา ใหบรรดา
ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙) ไมวาจะเปนในรูปแบบใดและไมวาจะประกาศ
หรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผลใชบังคับตอไป
และใหถือวาประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นไมวาการปฏิบัติตามประกาศ
หรือคําสั่งนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติ
ที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ขอ ๓ ที่กําหนดวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองใด เพราะเหตุ กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนด
หาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง จึงยังคงมีผลใชบังคับแมจะไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ แลวก็ตาม จึงมีปญหา
ตองพิจารณาวินิจฉัยวา เมื่อมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) แลว จะตองใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ นั้น จะตองเปนกรณีที่พรรคการเมืองนั้นถูกสั่งให
ยุบเพราะเหตุที่พรรคการเมืองนั้นกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น แมผูถูกรองถูกมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ แตคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง
ดังกลาวก็เปนดวยเหตุผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ ที่ผูถูกรองจะตองดําเนินการ
ใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคผูถูกรอง มิใชเปนเรื่องที่ผูถูกรองกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังมาตรา ๖๖ ซึ่งมีลักษณะเปนการกระทําที่
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รายแรงถึงกับลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐ ธรรมนูญ หรือ เปน ภั ยตอความมั่น คงของรัฐ หรือ ขัดตอ กฎหมายหรือ ความสงบเรียบร อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓
แตอยางใด ยอมไมอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดังกลาวดวยได
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดว า ให ยุ บ พรรครวมพลั ง ไทย ผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
(๕) และวรรคสอง
นายสมชาย พงษธา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายธานิศ เกศวพิทักษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๙ คน โดยมีน ายวรพงศ กลั่น สุภา เปน หัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท
เปนเลขาธิการพรรค ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปน
พรรครวมพลังไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และพรรครวมพลังไทย จะตองดําเนินการใหมี
สมาชิกตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกที่มีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชี
รายชื่ อภาคและจัง หวัด ที่น ายทะเบีย นประกาศกํา หนดและมีสาขาพรรคการเมือ งอย างน อยภาคละ
หนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ อันเปนวันครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรครวมพลังไทย ตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
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ปรากฏว า เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๔๙ พรรครวมพลั ง ไทยได แ จ ง การจั ด ตั้ ง สาขา
พรรครวมพลังไทย จํานวน ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
๒. สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๓. สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๔. สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒
และลําดับที่ ๓ และไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ได รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จ จริง และสอบสวนผู ไดรั บเลือกเป น
คณะกรรมการสาขาพรรคและผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔
ปรากฏผลดังนี้
(๑) นางประภาพร รัตนเสน ผูไดรบั เลือกเปนรองประธานสาขาพรรค ไดใหถอยคําวา
นายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดมาพบที่บานและใหรวบรวมรายชื่อชาวบาน
เพื่อเปนสมาชิกพรรค ตอมานายธวัชชัย เทียมทัน ไดมารับรายชื่อพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของชาวบานไป โดยนางประภาพร รัตนเสนและชาวบานมิได กรอกใบสมัครเพื่ อเขาเปน สมาชิ ก
แตอยางใด และไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว
ในรายงานการประชุม ลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใ ชลายมือชื่อของตน พรอมทั้ง
ไมทราบวาตนไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค
(๒) นายบุญชู โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปน เลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม
ผูไดรับเลือกเปนรองเลขานุการสาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปนเหรัญญิกสาขาพรรค
นางสาวอรลภัส สายญาติ ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสาขาพรรค นางอุบล แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัม ภวังค
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ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครและไมไดกรอก
ใบสมัครเขาเปน สมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ไมใชลายมือชื่อของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ
สาขาพรรค
(๓) สอบสวนผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔
จํานวน ๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา
คํามุงคุณ นายพิบูลย สรอยจันดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ
สรอยจันดา นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา
นางรังสินี กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน ทุกคนไดใหถอยคําสอดคลองกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทยตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใช
ลายมือชื่อของตน
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรครวมพลังไทยตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๓๕ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรอง เพื่อยืน่ คําชีแ้ จง
แกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง
พรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรับหนังสือในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
ภายในระยะเวลาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีกําหนด สรุปไดวา
(๑) เนื่องจากเอกสารในพรรครวมพลังไทยมีเปนจํานวนมาก บางฉบับผูถูกรองก็ยังไมเคย
เห็นมากอน บางฉบับผูถูกรองก็ทําการตรวจสอบไมละเอียดถี่ถวน จึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย
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(๒) ในเรื่องที่ถูกกลาวหา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็นหรือมีเจตนาในการกระทําความผิด
ผูถูกรองไมเคยรูจักกับนายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ผูถูกรองไมเคยรูจักกับ
นางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร
สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรองไมไดเขารวมประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ แตอยางใด เอกสารหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ลงวัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๔๙ เลขรับ ที่ ๓๑๓๗๒ และเอกสารบั ญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขา
พรรคเกษตรแรงงานไทย ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือและลายมือชื่อ
ของผูถูกรอง ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง สวนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้งสาขาพรรค
ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค ผูถูกรอง
ไมเคยเห็นไมทราบและไมรับรอง
(๓) พรรครวมพลังไทยมีคณะกรรมการบริหารพรรคหลายคน การดําเนินการสวนใหญ
จะมี นายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค และนายภาณุสักก ประภาพร ผูอํานวยการพรรค
เปนผูดําเนินธุรกรรมทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงานทนายความวรพงศและเพือ่ น
และสํานักงานทนายความสันติธรรม จึงไมคอยมีเวลาในการดําเนินกิจการของพรรค การที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคไดดําเนิน ธุรกรรมโดยไมแ จงใหผูถูกรองทราบ จึงทําใหผูถูกรองไดรับความเสียหาย
ผูถูกรองมีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรครวมพลังไทย ซึ่งผูถูกรองจะรีบดําเนินการ
ตอไป ผูถูกรองจึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรครวมพลังไทย
คดีอยูระหวางดําเนิน การของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปน ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยใหผูดํารงตําแหนง
ประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผพู ิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๓๐๐ วรรคสี่ บัญญัติใหบรรดาคดี
หรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหศาลรัฐธรรมนูญ
ดําเนิน การตอไป คดีนี้จึงอยูใ นอํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบของผูรองกับคําชี้แจงแกขอกลาวหาของ
ผูถูกรองแลว เห็น วา ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยแลว โดยประเด็นที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ
ตอ งพิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ยมี ว า กรณี มีเ หตุที่ จ ะสั่ งยุ บ พรรครวมพลัง ไทย ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๖๕ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับคดีของผูถูกรอง บัญญัติไวดังนี้
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน
(๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด ๕
(๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕)
ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏตอนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียน
ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา”
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบของผูรอง ซึ่งคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ของผูถูกรองมิไดโตเถียงเปนอยางอื่น ฟงไดเปนยุติในเบื้องตนวา พรรคเกษตรกรแรงงานไทยซึ่งตอมา
ไดเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเปนพรรครวมพลังไทย ไดรับจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๕
มีน าคม ๒๕๔๙ ซึ่ งครบกําหนดหนึ่ งร อยแปดสิบ วัน ในวัน ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ ปรากฏว า
พรรครวมพลังไทยไดแ จงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๔ สาขา เมื่อวัน ที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๔๙
และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓
แตไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรค เกี่ยวกับการจัดตั้ง
สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ปรากฏวา ผูไดรับเลือกเปน คณะกรรมการสาขาพรรคทุกคนตางใหถอยคํา
สอดคลองกันวา ไมไดเปนสมาชิกพรรครวมพลังไทย และไมได เขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค
รวมพลังไทยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม อีกทั้งลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงาน
การประชุมลวนไมใชลายมือชื่อของตน ประกอบกับพรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา
หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
สรุ ปไดว า ผู ถูก รอ งไมไ ดเ ขา รว มประชุม เพื่ อจั ดตั้ งสาขาพรรค ลํ าดั บที่ ๔ แตอ ยา งใดกั บขอให
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ พิจารณาวินิจ ฉัย ชี้ขาดยุบ พรรครวมพลังไทยด วย ขอ เท็ จจริ งจึง ฟงไดว า
พรรครวมพลังไทยไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ เนื่องจากไมดําเนินการใหมีสมาชิกพรรคตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูแตละภาคตามบัญชีรายชื่อและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง กรณีจึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรครวมพลังไทยไดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่ บั ญ ญั ติ ว า ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องค ก รอื่ น ที่ ทํ า หน า ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ
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พรรคการเมืองใด เพราะเหตุ กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนด
หาปนับแตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง มีผลใชบังคับตอไป หรือไม และจะนํามาใชบังคับกับ
การยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ดวยเหตุไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙
หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใ ห
บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอน
หรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ไดบัญญัติให
บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหมีผลใชบังคับตอไป และใหถือวาชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงมีผลใชบังคับตอไป
สวนปญหาที่วา จะนํามาใชบังคับกับการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เพราะเหตุไมดําเนิน การใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม นั้น พิจารณาแลวเห็น วา ตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกร
อื่น ที่ทําหนาที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือ งใด เพราะเหตุกระทําการตองหามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” ซึ่งจะ
เห็นไดวา กรณีที่จะอยูในบังคับแหงประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ (ฉบับที่ ๒๗) ขอ ๓ ดังกลาว
ตองเปนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น แตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติเหตุที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองไวในมาตรา ๖๕ และ
มาตรา ๖๖ แตทั้งสองมาตราจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ กรณีตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง กําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดในกรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามวรรคหนึ่งดังนี้ (๑) มีเหตุตองเลิก
ตามขอบังคับพรรค (๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึง สิบหาคน (๓) มีการยุบไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น
และ (๕) ไมดําเนิน การใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน ไมดําเนิน การตามมาตรา ๒๙ คือ
ดําเนินการจัดใหมีสมาชิกและสาขาพรรคภายหลังจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
เปนตน ซึ่งการไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ นี้มีลักษณะเปนการไมดําเนินการตามที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติไวเทานั้น ซึ่งแตกตางกับเหตุของการขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ ที่บัญญัติวา หากพรรคการเมืองกระทําการลม ลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศดวยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ หรือกระทํา
การอันอาจเปน ปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒
หรือมาตรา ๕๓ ซึ่งเห็นโดยชัดแจงวามีลักษณะเขาเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตราตาง ๆ ดังกลาวขางตนอยางชัดแจง แตกรณี
ของผูถูกรองนั้น เปน เพียงการไมดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น หาใชเปน การกระทํา
การตองหามไม ดังนั้น การที่พรรคผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ จึงไมอาจนําประกาศ
คณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ มาใชบังคับกับกรณีนี้ ไมวาจะมีการรองขอให
มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทยมาหรือไมก็ตาม
อาศัยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยมาขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสอง
นายธานิศ เกศวพิทักษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
ขอเท็จจริงประกอบคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการ
บริหารพรรค จํานวน ๙ คน โดยมีนายวรพงศ กลั่นสุภา เปนหัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท
เปนเลขาธิการพรรค ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปน
พรรครวมพลังไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ปรากฏวา เมื่อครบกําหนดเวลา
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หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ พรรครวมพลังไทยไดแจงการจัดตั้งสาขาพรรค
จํานวน ๔ สาขา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับรองการจัดตั้ง
สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ แตไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔
การจัดตั้งสาขาพรรคดังกลาวจึงเปนการไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ อันเปนเหตุใหยุบพรรครวมพลังไทยตามมาตรา ๖๕
วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียน
พรรคการเมืองพิจารณาแลว เห็นวาเมื่อพรรครวมพลังไทยไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙
มีเหตุใ หยุบพรรครวมพลังไทย นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
เพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง
พรรครวมพลังไทย โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ไดยื่นคําชี้แ จงแกขอกลาวหา
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรับหนังสือในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
ภายในระยะเวลาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีกําหนด สรุปไดวา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็นหรือ
มีเจตนาในการกระทําความผิด ไมเคยรูจักประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ และไมไดเขารวมประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังไทย ลําดับที่ ๔ แตอยางใด การดําเนิน งานของผูถูกรองสวนใหญ
จะมีน ายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค และนายภาณุสักก ประภาพร ผูอํานวยการพรรค
เปนผูดําเนินธุรกรรมทั้งสิ้น
พิเคราะหแลว มีปญหาวินิจฉัยประการแรกวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้
หรือไม คดีนี้ตุลาการรัฐ ธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนคดีที่อยูในอํานาจการพิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งขึ้น
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

และตองพิจารณาโดยอาศัยบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูตอไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ แมตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ จะยกเลิ ก ไป โดยมี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก็ตาม แตมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา
เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแ หงรัฐธรรมนูญนี้ และ
ตามวรรคสี่บัญญัติวา บรรดาคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่งใหศ าลรัฐ ธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนิน การตอไปศาลรัฐ ธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยคดีนี้ตอไปได
ปญหาวินิจฉัยตอไปวามีเหตุยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองของนายทะเบียนพรรคการเมือ ง
และตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองหรือไม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมือง
ตองดําเนิ น การใหมี สมาชิกตั้ งแตหาพัน คนขึ้น ไป ซึ่งอยา งนอยตองประกอบดวยสมาชิ กซึ่งมีที่อ ยู
ในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
มาตรา ๖๕ พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ ฯลฯ
(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒ และวรรคสอง เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไวใน (๑) (๒)
(๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ความปรากฏ
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ตอนายทะเบียน เมื่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาแลวเห็น ว ามี เหตุ ดังกลา วเกิ ดขึ้ น กับ พรรคการเมือ ง
ตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่น
ที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
พิจารณาแลว เห็น วา ผูถูกรองไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๔๙ จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ โดยดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูใ นแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ขอเท็จจริงรับฟงไดเปน ยุติตามคํารองและคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาของผูถูกรองวาผูถูกรองมิไดดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองครบสี่สาขาในสี่ภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมือง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง กลาวคือมีสาขาพรรคเพียงสามสาขาในสามภาค
กรณีจึงมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสองประกอบมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนปญหาวา ตองเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรครวมพลังไทยผูถูกรองหรือไมนั้นเห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด
หาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรค ตามประกาศดังกลาวไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ วาบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ไดประกาศหรือสั่งระหวางวันที่ ๑๙

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙) ใหมีผลใชบังคับ
ตอไปและใหถือวาชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ ตอมาเมื่อมีการยกเลิกรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก็ยังมีบทบัญญัติใ นมาตรา ๓๐๙ วาบรรดา
การใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง การกระทําที่เกี่ยวเนื่องไมวากอนหรือหลังวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนผลใหประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ขอ ๓ ยังคงมีผลใชบังคับแกคดีนี้ดวย แมการที่ผูถูกรองไมปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว จะมีลักษณะเปนการไมกระทําการตามที่
กฎหมายบัญญัติ แตก็เปนกรณีที่กฎหมายบังคับใหผูถูกรองมีหนาที่จะตองดําเนินการ ดังนั้นการที่ผูถูกรอง
งดเวนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
ยอมถือไดวาผูถูกรองกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามความในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ อยางไรก็ตาม การเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนมาตรการทางกฎหมาย ใหอํานาจในการยุบพรรคการเมือง
ที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมีเจตนารมณเพื่อมิใ หกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะกระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีก
แตเหตุที่พรรคการเมืองตองยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๒๙ เปนเรื่องที่พรรคการเมือง ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแลว
ไมดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ
หนึ่งสาขา ซึ่งอยูในขั้นตอนที่จะตองดําเนินการใหพรรคการเมืองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนดไวเทานั้น ยังไมถึงขั้นเปนการดําเนินการทางการเมืองของพรรคการเมืองที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกบานเมืองและการปกครองได จึงไมตองตามเจตนารมณของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ขอ ๓ ที่จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองดวย กรณีจึงไมอาจเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองได
อาศัยเหตุดังกลาวขางตน จึงมีคําสั่งใหยุบพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง
ประกอบมาตรา ๒๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูรอง

ระหวาง
พรรครวมพลังไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
ขอเท็ จจริ งตามคํา รองและเอกสารประกอบคําร อง สรุ ปได วา ผูร องรั บจดแจง การจัดตั้ ง
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๙ คน
โดยมีนายวรพงศ กลั่นสุภา เปนหัวหนาพรรค และนายวรากร สุวรรณยานนท เปนเลขาธิการพรรค
ตอมา ผูรองมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
เกษตรกรแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรายการชื่อพรรคเปนพรรครวมพลังไทย ผูถูกรอง เมื่อวันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งผูถูกรองจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป โดยอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายในวัน ที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๔๙
อั น เป น วั น ครบกํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ผู ร อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ปรากฏวา เมื่อวัน ที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองไดแ จงการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง
จํานวน ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลบางนาง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๗ คน
๒. สาขาพรรค ลําดับที่ ๒ ตั้งอยูบานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๕ ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๓. สาขาพรรค ลําดับที่ ๓ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ ๓ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
๔. สาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๕๒ ถนนเลย - เชียงคาน ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค จํานวน ๙ คน
ผูรองไดรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓ และ
ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรคและผูที่มีชื่อเปนผูที่
เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ปรากฏผลดังนี้
(๑) นางประภาพร รัต นเสน ผู ได รั บเลื อกเป น รองประธานสาขาพรรค ใหถ อ ยคํ า ว า
นายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ไดมาพบที่บานและใหรวบรวมรายชื่อชาวบาน
เพื่อเปนสมาชิกพรรค ตอมา นายธวัชชัย เทียมทัน มารับรายชื่อพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของชาวบานไป โดยนางประภาพร รัตนเสน และชาวบานมิไดกรอกใบสมัครเพื่อเขาเปนสมาชิกพรรค
แตอยางใด และไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวใ น
รายงานการประชุม ลายมือ ชื่อที่ ปรากฏในรายงานการประชุม ไมใ ชล ายมื อชื่ อของตน พรอ มทั้ ง
ไมทราบวาตนไดรับเลือกใหเปนรองประธานสาขาพรรค
(๒) นายบุญชู โสมาศรี ผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสาขาพรรค นายมาวิน กุลสิม ผูไดรับ
เลือกเปน รองเลขานุการสาขาพรรค นางยุพิน ศรีวัดทานัง ผูไดรับเลือกเปน เหรัญญิกสาขาพรรค
นางสาวอรลภัส สายญาติ ผูไดรับเลือกเปนโฆษกสาขาพรรค นางสลิด ศรีหนารถ ผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสาขาพรรค นางอุบล แกวคํา ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค นายปรีชา จัม ภวังค
ผูไดรับเลือกเปนกรรมการสาขาพรรค ทุกคนใหถอยคําสอดคลองกันวา ไมไดสมัครและไมไดกรอก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อ
ของตน พรอมทั้งไมทราบวาตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการสาขาพรรค
(๓) สอบสวนผูที่มีชื่อเปนผูที่เขารวมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรอง ลําดับที่ ๔ จํานวน
๑๕ คน ไดแก นายแกว โสมาศรี นายไพฑูรย สรอยจันดา นายเพีย กุลสิม นางสาวกนิษฐา คํามุงคุณ
นายพิบูลย สรอยจันดา นางสาวกรรณิกา รัตนเสน นางสุดใจ โสกันฑัต นางกนกวรรณ สรอยจันดา
นายณัฐวุฒิ รัตนเสน นายเพ็ชร โสมาศรี นายไทย โสมาศรี นางเทียมจันทร สรอยจันดา นางรังสินี
กุลสิม นายบุญเลิศ กุลสิม และนางแมนมาศ รัตนเสน ทุกคนใหถอยคําสอดคลองกัน วาไมไดเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรอง ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวใน
รายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อของตน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหผูรองยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรค
ผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ผูรองจึงยื่นคํารองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตุลาการรัฐธรรมนูญประจําคดีมีคําสั่งใหรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยตามขอกําหนด
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ พรอมทั้งมีคําสั่งใหแจงผูรองทราบ และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรอง เพื่อยื่น
คําชี้แจงแกขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันรับสําเนาคํารอง
ผูถูก รอง โดยนายวรพงศ กลั่น สุภ า หัว หนา พรรค ยื่ น คํา ชี้แ จงแกขอ กล าวหา ลงวัน ที่
๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญรับไวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่ตุลาการ
รัฐธรรมนูญประจําคดีกําหนด สรุปไดวา
(๑) เนื่องจากเอกสารในพรรคผูถูกรองมีจํานวนมาก บางฉบับผูถูกรองก็ยังไมเคยเห็นมากอน
บางฉบับผูถูกรองก็ทําการตรวจสอบไมละเอียดถี่ถวน จึงเกิดขอผิดพลาดมากมาย
(๒) ในเรื่องที่ถูกกลาวหา ผูถูกรองไมไดมีสวนรูเห็น หรือมีเจตนาในการกระทําความผิด
ผูถูกรองไมเคยรูจักกับนายธวัชชัย เทียมทัน ประธานสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ผูถูกรองไมเคยรูจักกับ
นางประภาพร รัตนเสน นายบุญชู โสมาศรี นายมาวิน กุลสิม นางยุพิน ศรีวัดทานัง นางสาวอรลภัทร
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สายญาติ นางสลิด ศรีหนารถ นางอุบล แกวคํา นายปรีชา จัมภวังค และผูถูกรองไมไดเขารวมประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ แตอยางใด เอกสารหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาพรรค ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๔๙ เลขรับที่ ๓๑๓๗๒ และเอกสารบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
ลําดับที่ ๔ (แบบ ท.พ. ๓) หนา ๑ และหนา ๒ ไมใชลายมือและลายมือชื่อของผูถูกรอง ผูถูกรอง
ไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง สวนเอกสารหนังสือเรื่องจัดตั้งสาขาพรรคฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๔๙ ออกโดยนายวรากร สุวรรณยานนท เลขาธิการพรรค ผูถูกรองไมเคยเห็น ไมทราบและไมรับรอง
(๓) พรรคผูถูกรองมีคณะกรรมการบริหารพรรคหลายคน การดําเนินการสวนใหญจะมี
นายวรากร สุว รรณยานนท เลขาธิก ารพรรค และนายภาณุสั กก ประภาพร ผู อํา นวยการพรรค
เปนผูดําเนินธุรกรรมทั้งสิ้น ผูถูกรองมีอาชีพทนายความ เปนเจาของสํานักงานทนายความวรพงศและเพือ่ น
และสํานักงานทนายความสันติธรรม จึงไมคอยมีเวลาในการดําเนินกิจการของพรรคการที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคดําเนินธุรกรรมโดยไมแจงใหผูถูกรองทราบ จึงทําใหผูถูกรองไดรับความเสียหาย ผูถูกรอง
มีความประสงคขอถอนตัวออกจากการเปนหัวหนาพรรคผูถูกรอง ซึ่งผูถูกรองจะรีบดําเนินการตอไป
ผูถูกรองจึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรคผูถูกรอง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองของผูรอง รวมทั้งคําชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถูกรองแลว มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวา
กฎหมายใดขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือไม ใหเปน อํานาจของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญซึ่งประกอบดวย
ประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปน รองประธานผูพิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
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เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตให
ผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตอง
ไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทน
ราษฎรภายหลั ง จากการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปครั้ ง แรกตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ วรรคสามบัญญัติวา ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ
และวรรคสี่บัญญัติวา บรรดาคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
ตามวรรคหนึ่งใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป และเมื่อมีการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่แตงตั้งขึ้นใหมนั้น
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๓ ขอ ๑ กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๑ กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป และขอ ๓ กําหนดวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด ๕ ปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ตองดําเนิน การใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูใ น
แตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยางนอยภาคละหนึ่งสาขา และมาตรา ๖๕ บัญญัติวา พรรคการเมืองยอมเลิกหรือยุบดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
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ดังตอไปนี้...(๕) ไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือ
มาตรา ๖๒ และวรรคสอง บัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุ
ไวใน (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) ใหนายทะเบียนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบหาวันนับแต
วัน ที่ความปรากฏตอนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น กับ
พรรคการเมืองตามคํารองของนายทะเบียนใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
กรณีมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยหรือไม
เห็นวา ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคผูถูกรองเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และยื่นคํารองเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๖๕ วรรคสอง ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
และในระหวา งการดําเนิน การของคณะตุลาการรั ฐ ธรรมนูญ รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช
นับ แต วัน ประกาศเป น ต น ไป โดยมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ ง บั ญญั ติใ หค ณะตุล าการรัฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปน ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคสี่บัญญัติวา บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการ
ของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามวรรคหนึ่ ง ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรานี้ ดํ า เนิ น การต อ ไป
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
สําหรับประเด็น ที่ตองวินิจฉัย วา กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจาก
ไมดําเนินการใหเปน ไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม นั้น เห็นวา พรรคเกษตรกรแรงงานไทยซึ่งตอมา
เปลี่ ยนชื่ อเป น พรรครวมพลังไทย ผูถู กรอ ง ได รับจดแจ งการจัด ตั้งเปน พรรคการเมือ ง เมื่อ วัน ที่
๑๕ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองจะตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพัน คนขึ้น ไป โดยอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วา ด ว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ซึ่ ง ครบกํ า หนดหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บ วั น ในวั น ที่
๑๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ แตปรากฏวา พรรคผูถูกรองไดแ จงการจัดตั้งสาขาพรรค จํานวน ๔ สาขา
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ผูรองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๑ ลําดับที่ ๒ และลําดับที่ ๓
แตไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงและสอบสวนผูไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสาขาพรรค และผูที่มีชื่อเปน
ผูเขารวมประชุมการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ ปรากฏวา บุคคลดังกลาวใหถอยคําสอดคลองตรงกันวา
ไมไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง ไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคผูถูกรองตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ระบุไวในรายงานการประชุม และลายมือชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมไมใชลายมือชื่อ
ของตน ประกอบกับผูถูกรอง โดยนายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรค ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอ
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ สรุปวา ผูถูกรองไมไดเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔
แตอยางใด ทั้งหนังสือ แจงการจัดตั้งสาขาพรรค ลําดับที่ ๔ และเอกสารที่เกี่ยวของไมใ ชลายมือ
และลายมือชื่อของผูถูกรอง และขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยุบพรรคผูถูกรอง
จึงฟงวา ผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ โดยไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง กรณีจึงมีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ ที่กําหนดวา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอื่น ที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด
เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด ๕ ป นับตั้งแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรค มีผลใชบังคับตอ ไปหรือไม และจะนํามาใช กับการยุ บพรรคผูถู กรองที่ตอ งยุบพรรค
เพราะเหตุตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) เนื่องจากไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใหบรรดาการใด ๆ
ที่ไดรับรองไวในรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปน
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การชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องไมวากอนหรือหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ บัญญัติใหบรรดาประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูป
การปกครอง ฯ ที่ไดประกาศหรือสั่งไวในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญนี้ (วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙) ใหมีผลใชบังคับตอไป และใหถือวาชอบดวยกฎหมาย
และชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ จึงมีผลใชบังคับ
ตอไป และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว
เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคการเมืองไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖
โดยกรณีม าตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง เปนกรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ (๑) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับ
พรรคการเมือง (๒) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงสิบหาคน (๓) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับ
พรรคการเมืองอื่น (๔) มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง และ (๕) ไมดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรา ๒๕ (กรณีกิจ การบางลักษณะตองกระทําโดยที่ประชุม ใหญของพรรคการเมือง เช น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค การเลือกบุคคลเปนกรรมการบริหารพรรค ฯ
แตพรรคการเมืองไมดําเนินการ) มาตรา ๒๖ (กรณีองคประกอบของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง)
มาตรา ๒๙ (กรณีพรรคการเมืองไมจัดใหมีสมาชิกและสาขาพรรคภายหลังการจัดตั้งพรรค) มาตรา ๓๕
(กรณีหัวหนาพรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป) และมาตรา ๖๒
(กรณีพรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการใชจายเงิน สนับสนุนพรรคในรอบป) สวนกรณีม าตรา ๖๖
เปนกรณีที่พรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจ
เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๓) กระทําการอั น อาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐ หรื อขัดตอกฎหมายหรือ ความสงบเรียบรอ ย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (๔) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (กรณีหามมิให
พรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรค)
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มาตรา ๕๒ (กรณีหามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันเปน
การบอนทําลายความมั่นคงฯ) หรือมาตรา ๕๓ (กรณีหามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใดรับเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยฯ) จึงเห็นไดวา บทบัญญัติ
ที่เปนเหตุใหเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มีลักษณะเปนการกระทํายังไมรนุ แรง
ที่จะเปนสาเหตุใหตองยุบพรรคการเมือง รวมทั้งการตัดสิทธิในทางการเมือง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบกับ มาตรา ๖๙
และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ สวนกรณีตามมาตรา ๖๖ เปนเรื่องที่กฎหมายหามกระทํา ซึ่งเปนการกระทําที่มี
ลักษณะรุนแรงในระดับที่เปนอันตรายรายแรงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ซึ่งเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
ที่บัญญัติถึงการกระทําลักษณะดังกลาวไววา บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได
อัน เป น การกระทํ าในลั กษณะเดีย วกั บที่ บัญ ญัติ ไว ใ นพระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ซึ่งเปนการกระทําที่ตองหามและมีระดับความรุนแรงมากกวา
การกระทําที่เปน เหตุใ หเลิกหรือยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๑) (๒) (๓) และ (๕) จึ งเห็น วา การที่ป ระกาศ
คณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ กําหนดวา กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด
เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายวาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
มีกําหนด ๕ ป นับตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคนั้น การกระทําอันเปนการตองหามที่อยูในบังคับ
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ดังกลาวในทางกฎหมายยอมหมายถึง
เฉพาะกรณี ก ารกระทํ า ที่ มี ร ะดั บ ความรุ น แรงในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ดั ง นั้ น เมื่ อ เหตุ ที่ จ ะสั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเหตุตามมาตรา ๖๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

วรรคหนึ่ง (๕) เปนกรณีที่เกิดขึ้นจากผูถูกรองไมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๒๙ ดังนั้น จึงไมอาจ
นําประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ มาใชบังคับกับกรณี
การยุบพรรคผูถูกรองได
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ควรมี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคผู ถู ก ร อ ง
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕
วรรคสอง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายวิชัย ชืน่ ชมพูนุท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๔๙
วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวา นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ไดเปลี่ยนชื่อเปนพรรครวมพลังไทย ในการ
จัดตั้งพรรคการเมืองตองดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา” ปรากฏวาพรรครวมพลังไทยไดแจง
การจัดตั้งสาขาพรรครวม ๔ สาขา เมื่อวันที่ ๔ กัน ยายน ๒๕๔๙ แตน ายทะเบียนพรรคการเมือง
ไมรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคลําดับที่ ๔ และผูถูกรองไมไดดําเนินการแกไขหรือจัดตั้งสาขาพรรค
เพิ่มเติมจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปน วันที่ครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นรั บจดแจ งการจั ดตั้ ง พรรคผู ถูก ร อง ถื อไดว า พรรครวมพลั ง ไทยผู ถู กร อ ง
ไดดําเนิน การใหมีสาขาพรรคการเมืองไดเพียง ๓ ภาค เมื่อพรรคผูถูกรองไมดําเนินการใหเปน ไป
ตามบทกฎหมายดั งกล าว ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห ยุ บพรรครวมพลัง ไทยตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งมี ม ติใ ห น ายทะเบีย นพรรคการเมือ งยื่น คํ าร อ งต อ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให ยุ บ
พรรครวมพลังไทยตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ดังนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงยื่น คํารองตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อขอใหมีคําสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
นายวรพงศ กลั่นสุภา หัวหนาพรรคยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
โดยใหการในทํานองวายอมรับผิดตามที่ผูรองกลาวหา แตเนื่องจากมีเอกสารของพรรคจํานวนมาก
บางฉบับไมเคยเห็นจึงมีขอผิดพลาดมาก หัวหนาพรรคไมรูจักกับผูเขารวมประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค
ลําดับที่ ๔ การดําเนินการสวนใหญของพรรคมีเลขาธิการพรรคและผูอํานวยการพรรคเปนผูดําเนินการ
ทั้งสิ้น หัวหนาพรรคไมคอยมีเวลาดําเนินกิจการของพรรคและไมมีสวนรูเห็นกับการกระทําผิดของผูอื่น
จึงขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรครวมพลังไทย
ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณากรณีตามคํารองนี้หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ ไดบัญญัติหลักการไววา บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบกับประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๒๗
ขอ ๑ กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคง
ใชบังคับตอไป ดังนั้น เมื่อมาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ฯ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการวินิจฉัยกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ยื่นคํารองขอใหยุบพรรคการเมืองเนื่องจากพรรคการเมืองใดมีเหตุตองยุบพรรคตามที่กฎหมายระบุไว
ขณะที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น คําร องคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ จึงมีอํ านาจตามรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ และเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว บทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๐ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
และวรรคสี่ บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปและบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญใหศาลรัฐ ธรรมนูญดําเนิน การตอไป ดังนั้น ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณากรณี
ตามคํารองนี้ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
กรณีมีเหตุที่จะสั่งยุบพรรครวมพลังไทยหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๙ บั ญ ญั ติ ใ ห ภ ายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด และ
มีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรครวมพลังไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๔๙ อัน เปน วัน ที่ครบกําหนดหนึ่งร อยแปดสิบวัน นับ แต วัน ที่น ายทะเบียนรั บจดแจงการจัดตั้ ง
พรรครวมพลังไทยผูถูกรอง นายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองความถูกตองของการจัดตั้งสาขาพรรค
เพียงสามสาขาในสามภาค สวนสาขาที่สี่ไมรับรอง ประกอบกับหัวหนาพรรคผูถูกรองยอมรับวาไมได
ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคใหครบถวนจริงตามที่ผูรองกลาวหา จึงถือไดวาพรรครวมพลังไทยผูถูกรอง
ไมดําเนินการใหมีสาขาพรรคการเมืองใหครบถวนอยางนอยภาคละหนึ่งสาขาตามบทกฎหมายดังกลาว
กรณี จึ ง มี เ หตุ ที่ จ ะสั่ ง ให ยุ บ พรรครวมพลั ง ไทย ตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕) ชอบที่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญจะสั่ งใหยุ บ
พรรครวมพลั ง ไทยผู ถู ก ร อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง
จึงใหยุบพรรครวมพลังไทย ตามคํารองขอของนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

