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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๗/๒๕๕๓
วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเทียนแหงธรรมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคสอง
หรือไม
ความเห็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา”
มาตรา ๙๑ บัญญัติวา “พรรคการเมืองยอมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมืองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ไมสามารถดําเนินการตามมาตรา ๒๖ ได ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) ไมสง ผูสมัค รเขารับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่ว ไปสองครั้ง
ติดตอกัน หรือเปนเวลาแปดปติดตอกัน สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวากัน
(๓) มีจํานวนสมาชิกเหลือไมถึงหาพันคน เปนระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป
(๔) ไมมีการเรียกประชุมใหญพรรคการเมือง หรือไมมีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเปน
ระยะเวลาติดตอกันหนึ่งป โดยมิไดมีเหตุอันสมควรอันจะอางไดตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนหรือเมือ่ มีผูยื่นคํารองตอนายทะเบียนวามีเหตุตามมาตรานี้ ใหนายทะเบียน
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาเห็นวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง ใหนายทะเบียน
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองที่ถูกประกาศวาสิ้นสภาพตามวรรคสอง เห็นวาการประกาศของ
นายทะเบี ย นไม เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หั ว หน า พรรคการเมื อ งหรื อ
กรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้ น อาจยื่น คําร องตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ใหมีคําสั่ง เลิ กการประกาศได
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว า ด ว ยวี ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
มิใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”
ขอเท็จจริงตามคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาฟงเปนที่ยุติวา นายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดประกาศรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเทียนแหงธรรมเปนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
มีนายธนากร วีรกุลเดชทวี เปนหัวหนาพรรค ซึ่งพรรคเทียนแหงธรรมตองจัดใหมีสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หาพันคนภายในหนึ่งป และจัดใหมีสาขาพรรคในแตละภาคอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งป
นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคเทียนแหงธรรมเปนพรรคการเมือง ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖
พรรคเทียนแหงธรรมไดดําเนินการจัดตัง้ สาขาพรรคในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด สําหรับการรับสมัครสมาชิกพรรคนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรม จํานวน ๕,๘๐๙ คน จากแผนซีดีรอม
ที่พรรคเทียนแหงธรรมจัดสงใหพบวา มีขอมูลสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรมเพียง จํานวน ๕,๕๓๖ คน
และเมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ แจ ง ผล
การตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรมใหพรรคเทียนแหงธรรมทราบวา ขอมูลที่สงใหกรมการปกครอง
ตรวจสอบ จํานวน ๕,๕๓๖ คน นั้น ผลปรากฏวา ตรวจสอบพบความมีตัวตนและเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน ๕,๑๖๐ คน มีชื่อซ้ําซอน จํานวน ๒๑ คน จึงมีสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรมที่มีตัวตนและ
เปน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๕,๑๓๙ คน และไดตรวจสอบความซ้ําซอนระหวางพรรคจากระบบ
ฐานขอมูลพรรคการเมือง ปรากฏวา ไมพบวาเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด จํานวน ๓,๓๗๙ คน พบวา
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นที่ยังดําเนินการอยูจํานวน ๑,๗๑๙ คน และเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
เลิกพรรค และสิ้นสภาพ จํานวน ๔๑ คน
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หัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมมีหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรคที่ซ้ําซอน
ของพรรคเทียนแหงธรรมที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นเพื่อที่ทางพรรคจะไดนําขอมูลไปตรวจสอบวาเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นหรือไม หรือมีการแอบอางวาผูสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยผูสมัครผูนั้น
ไมรูเห็นหรือไมสมัครใจ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
แจง ใหหัว หนาพรรคเที ยนแหง ธรรมทราบวา พรรคเที ยนแหง ธรรมสามารถตรวจสอบความซ้ําซอ น
ของสมาชิกพรรคไดดวยตนเองจากระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงขอมูลสมาชิกพรรคเทียนแหงธรรมที่ซ้ําซอนกับพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ ในการรับสมัคร
สมาชิ ก พรรคเที ย นแห ง ธรรมต อ งตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารเป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งให ค รบถ ว น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กอนรับบุคคลเขาเปน
สมาชิกพรรค โดยพรรคเทียนแหงธรรมไดรบั หนังสือแจงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ พรรคเทียนแหงธรรม
ไมไดดําเนินการแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบแตอยางใด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/๔๒๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงใหหัวหนาพรรค
เทียนแหงธรรมตรวจสอบขอมูลรายชื่อสมาชิกที่ซ้ําซอน แลวแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสืออีกครั้งหนึ่ง และแจงดวยวาหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว
จะถือวาพรรคเทียนแหงธรรมไมประสงคจะชี้แจง ซึ่งหัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และเมื่อครบกําหนดสิบหาวันที่หัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมตองแจงผล
การตรวจสอบขอมูลรายชื่อสมาชิกที่ซ้ําซอน ปรากฏวา หัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมไมไดดําเนินการแจง
ผลการตรวจสอบใหกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจึง เห็น ว า
พรรคเทีย นแหง ธรรมไม สามารถดํ าเนิน การรับ สมัครสมาชิ กใหมี จํานวนไมนอยกวา หาพัน คนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ผูถูกรองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ซึ่งมีผลใหสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พระราชบัญญัติดัง กลาว นายทะเบียนพรรคการเมืองจึง ไดมี
ประกาศเรื่อง พรรคเทียนแหงธรรมสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พรอมไดแจงใหพรรคเทียนแหงธรรมทราบแลว และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗
ตอนพิเศษ ๕๘ ง ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด
ที่ ลต ๐๔๐๑/๔๒๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ แจงใหหัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมตรวจสอบ
ขอมูลรายชื่อสมาชิกที่ซ้ําซอน แลวแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ได รั บ หรื อ ถื อ ว า ได รั บ หนั ง สื อ แจ ง หากพ น กํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว ถื อ ว า พรรคเที ย นแห ง ธรรม
ไมประสงคจะชี้แจง และจะพิจารณาจากพยานหลักฐานขอเท็จจริงเทาที่มีอยู พรรคเทียนแหงธรรมไดรับ
หนังสือดังกลาวปรากฏตามหลักฐานใบตอบรับไปรษณียดวนพิเศษซึ่งมีผูรับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓
เมื่อครบกําหนดใหยื่นคําชี้แจงแลว หัวหนาพรรคเทียนแหงธรรมก็ไมไดดําเนินการแจงผลการตรวจสอบ
ใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด เห็นไดวา พรรคเทียนแหงธรรมไมสามารถที่จะพิสูจนใหเห็นไดวา
ทางพรรคมีการดําเนิน การเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพั น คนภายในหนึ่ง ป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ไดอยาง
ครบถวนถูกตอง และโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด ที่บัญญัติวา “ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมืองของทุกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส และใหสันนิษฐานไวกอนวา ทะเบียนดังกลาว
เปนทะเบียนที่ถูกตองและแทจริงตามกฎหมาย เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนอยางอื่น” เปนขอสันนิษฐาน
ของกฎหมายที่บัญญัติใหเปน คุณตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ของทุกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกสใหสันนิษฐานไวกอนวา ทะเบียนดังกลาวเปนทะเบียน
ที่ถูกตองและแทจริงตามกฎหมาย เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนอยางอื่น เมื่อพิจารณาประกอบกับประกาศ
นายทะเบียนพรรคเมือง ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
การจัดทําและแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองและวิธีการแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔ กําหนดวา “ในการรับสมัครสมาชิก
พรรคการเมืองตองจัดทําใบสมัครสมาชิกพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดของผูสมัครสมาชิกอยางนอย
ดัง ตอ ไปนี้ ... (๑๐) คํา รับ รองของผู สมัค รสมาชิก วาตนเองมิไ ดเป น สมาชิก ของพรรคการเมื องอื่ น
อยูในขณะเดียวกัน และคํารับรองของนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองวาไดตรวจสอบคุณ สมบัติ
ของผูส มัครสมาชิกแลว มีคุณสมบัติแ ละไมมีลั กษณะตองหา มมิให ใชสิทธิ เลือกตั้ง ตามรัฐ ธรรมนูญ ”
ซึ่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองจะตองมีคํารับรองกอนวา ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสมาชิก
วามีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็มิไดมีคํารับรองจาก
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองแตอยางใด
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๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคเทียนแหงธรรมไมไดชี้แจงหรือพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไดพิจารณาตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในทางการสอบสวนวา พรรคเทียนแหงธรรม
มีสมาชิกไมครบตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหพรรคผูรองชี้แจง
แสดงพยานหลักฐานหักลางพยานหลักฐานของผูถูกรองอีกครั้ง วา ขอมูลในระบบบริห ารฐานขอมูล
พรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีขอผิดพลาดหรือไม ประการใด แตผูรองไมได
ชี้แจงใหศาลทราบ ถือไดวาพรรคผูรองไมมีความประสงคที่จะพิสูจนใหเห็นวาพรรคมีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคนภายในหนึ่งปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ ไดอยางครบถวนถูกตองแลว และไมสามารถพิสูจน
ใหเห็นเปนอยางอื่นนอกจากคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรอง
พิจารณาแลวจึงเห็นวา ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ประกาศใหพรรคเทียนแหงธรรม
สิ้นสภาพพรรคการเมือง เปนคําสั่งที่ชอบแลว เหตุผลของพรรคเทียนแหงธรรมผูรองฟงไมขนึ้ จึงเห็นควร
ใหมีคําสั่งยกคํารองของผูรอง
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

