สรุปคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๕๔
เรื่อง

วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๔

พรรคแรงงานขอให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจารณาวินิจ ฉัยกรณีประกาศนายทะเบีย นพรรคการเมือง เรื่ อ ง
พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่

๑. ควำมเป็นมำและข้อเท็จจริงโดยสรุป
พรรคแรงงาน ผู้ร้อง ยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองที่
ให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองและขอให้วินิจฉัยว่า การไม่รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคแรงงาน
ลาดับที่ ๒ และลาดับที่ ๓ ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๓๕ และมาตรา ๑๓๗ หรือไม่
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พรรคผู้ร้องได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙
และได้ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลาดับที่ ๒ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ และประชุมจัดตั้ง
สาขาพรรคล าดับ ที่ ๓ จั งหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ แต่ นายทะเบียนพรรคการเมือง
ผู้ ถู ก ร้ อ งไม่ รั บ รองการจั ด ตั้ ง สาขาพรรค เนื่ อ งจากในวั น ประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคล าดั บ ที่ ๒ นายค าปอน
ทองคงหาญ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นโฆษกสาขาพรรค และนายชูศิลป์ สะยะรักษ์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขา
พรรคเป็นสมาชิกพรรคมหาชน และในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลาดับที่ ๓ นางสุพาพิส พันธะไชย ผู้ได้รับ
เลื อกตั้ง เป็ นเลขานุ การสาขาพรรค และนายสุ ริยา ประสิทธิ์สั นต์ ผู้ ได้รับเลื อกตั้งเป็น เหรัญญิก สาขาพรรค
เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทาให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคทั้งสี่ คนขาดคุณสมบัติการเป็น
สมาชิ ก พรรคผู้ ร้ อ ง มี ผ ลให้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคผู้ ร้ อ งที่ เ หลื อ อยู่ ไ ม่ ค รบองค์ ป ระกอบ ตามกฎหมาย
นายทะเบียนพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง จึงได้ประกาศให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุที่
พรรคผู้ ร้ อ งไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ มี ส าขาพรรคอย่ า งน้ อ ยภาคละหนึ่ ง สาขาภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๑ ) ตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง ผู้ถูกร้องจึงมี
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
๒. ประเด็นเบื้องต้น
ศาลมีอานาจรับคาร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือไม่
เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ เมื่อผู้ถูกร้องประกาศให้พรรคผู้ร้องสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ และผู้ร้องยื่นคา
ร้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเลิก การประกาศดังกล่าว กรณีจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

๒
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม และข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการ
ทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐) จึงมีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
ประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมืองเรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองชอบด้ว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่
ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า ผู้ร้องได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ร้องได้จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลาดับที่ ๒ ที่จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ร้องได้จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลาดับที่ ๓ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกร้องไม่
รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคทั้งสองสาขา โดยให้เหตุผลว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคทั้งสี่คน
ดังกล่ าวข้างต้น ขาดคุณสมบัติการเป็ น สมาชิกพรรค ซึ่งมีผ ลให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรคมี
ตาแหน่งไม่ครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และเห็นว่าผู้ร้องไม่สามารถดาเนินการให้มีสาขาพรรคการเมือง
อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับผู้ถูกร้องจึงประกาศให้ผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า ในวันประชุมจัดตั้งสาขาพรรคทั้งสองสาขา กรรมการสาขาพรรคทั้งสี่คนขาด
คุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการสาขาพรรค หรือไม่
พิจ ารณาแล้ วเห็น ว่า นายคาปอนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค
มหาชน ตามสาเนาใบลาออก ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ ส่วนนางสุพาพิส และนายสุริยาได้ยื่น
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตามสาเนาใบลาออก ฉบับลงวันที่ ๑๕
กัน ยายน ๒๕๕๑ แต่นายทะเบี ย นสมาชิกพรรคมหาชนได้รับใบลาออกของนายคาปอนเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๑ และนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับใบลาออกของนางสุพาพิสและนายสุริยา เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงต้องถือว่า นายคาปอนยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชน เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่ ว นนางสุ พาพิส และนายสุ ริยายื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของแต่ละพรรคได้รับใบลาออก
ของบุคคลทั้งสาม และเมื่อนายคาปอนสมัครเป็นสมาชิกพรรคผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ
นางสุพาพิสกับนายสุริยาสมัครเป็นสมาชิกพรรคผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่บุคคลทั้ง
สามสมั ครเป็ น สมาชิกพรรคผู้ ร้ องในขณะที่ ยังคงเป็นสมาชิก พรรคมหาชนและพรรคประชาธิปัต ย์ อยู่ ดังนั้ น
สมาชิ ก ภาพการเป็ น สมาชิ ก พรรคผู้ ร้ อ งของนายค าปอน นางสุ พ าพิ ส และนายสุ ริ ย า จึ ง สิ้ น สุ ด ลงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๖) และ
ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสาขาพรรคผู้ร้อง ดังนั้น จึงมีผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรค ลาดับที่ ๒ และลาดับที่ ๓ ที่เหลืออยู่ไม่ครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับนายชูศิลป์ไม่
จาต้องพิจารณาสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรคผู้ร้องอีก เพราะไม่ทาให้ผลการวินิจฉัยการจัดตั้งสาขาพรรคผู้ร้อง
เปลี่ยนแปลงไป

๓
ปัญหาที่ต้องพิจ ารณาต่อไปมีว่า การที่ผู้ ถูกร้องประกาศให้ ผู้ ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม่
เห็ น ว่า ผู้ ร้ อ งเป็ น พรรคการเมือ งที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่าด้ว ยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๕๐ บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่าว มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง บัญญัติให้
พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับก่อนและยังมิได้ดาเนินการให้มีสมาชิก
ไม่น้อยกว่าห้าพันคนหรือมีสาขาพรรคการเมืองตามจานวนที่กาหนดในมาตรา ๒๖ ให้ดาเนินการให้ครบถ้วน
ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญนี้ ใช้ บัง คับ และในกรณี ที่พ รรคการเมื องใดไม่
ดาเนิน การให้ ครบถ้วนดังกล่ าว ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้ นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสาม
เมื่อผู้ร้องไม่สามารถดาเนินการให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๑ ซึ่งครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้
บังคับ กรณีจึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) ดังนั้น ประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแรงงานสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑
๔. ผลคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลจึงวินิจฉัยให้ยกคาร้อง
--------------------------------ย่อโดยนางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานคดี ๔
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