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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินจิ ฉัยที่ ๓/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๔๗/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
๑. พรรคชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า มี เ หตุ อั น ควรต้ อ งถู ก ยุ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือไม่
๒. ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคชีวิตที่ดีกว่า จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ภายในกํา หนดห้ าปีนั บแต่วั น ที่ พ รรคการเมื องต้อ งถูก ยุบ ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรือไม่
ความเห็น
สําหรับประเด็นข้อ ๑ มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า พรรคการเมืองผู้ถูกร้องได้กระทําการฝ่าฝืน
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
อัน เป็ น เหตุแ ห่ งการยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่า พรรคชีวิตที่ดีกว่า ผู้ถูกร้อง ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
ซึ่งมีหน้าที่จัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ตามวิธีการที่น ายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง กําหนด ภายในเดือนมีน าคมของทุกปี ตามความใน
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการรายงาน
การดํ า เนิ น กิจ การในรอบปี ๒๕๕๔ ผู้ ร้ องได้มี ห นัง สื อที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/ว ๑๐๒ ลงวั น ที่
๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ แจ้ง พรรคการเมืองทุกพรรครวมทั้ งผู้ถูกร้องให้จัด ทํารายงานเสนอต่อผู้ร้อ ง
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ภายในเดือนมี น าคม ๒๕๕๕ โดยให้ปฏิ บัติให้ถูกต้องตามบทบัญ ญัติข องกฎหมาย พร้อมแนบแบบ
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง (แบบ ท.พ. ๘) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ร้องกําหนด และลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ แล้ว ซึ่งผู้ถูกร้องได้รับหนังสือแจ้งพร้อมเอกสาร
ที่แนบดังกล่าวทางไปรษณีย์แล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ต่อมาผู้ร้องได้รับรายงานการดําเนินกิจการ
ของผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
รายงานการดําเนินกิจการดังกล่าวไม่ได้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ร้อง
จึงมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/๖๕๓๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกร้องนํารายงาน
การดําเนินกิจการดังกล่าวเข้าพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง แล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกร้องได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อมาผู้ร้องได้รับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องของรายงานการดําเนินกิจการของผู้ถูกร้อง
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ร้องตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า การประชุมใหญ่ข องพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ไม่ชอบด้ว ยพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
โดยองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถูกร้องไม่มีผู้แทนสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สาขาพรรคการเมื อง เนื่ อ งจากผู้ร้ อ งได้ ยุบ เลิ กสาขาพรรคการเมื องผู้ ถูก ร้ อง จํา นวน ๒๑ สาขา
และยังไม่ได้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองผู้ถูกร้องอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาตามที่กฎหมายกําหนด
และผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองผู้ถูกร้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ตามหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/๑๒๘๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผู้ถูกร้องได้รับแล้ว
ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ร้องเห็นว่าเวลาล่วงเลยมานานแต่ผู้ถูกร้องมิได้ดําเนินการ
ผู้ร้องจึงมีหนังสือที่ ลต (ทบพ.) ๐๔๐๑/๑๕๓๗๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกร้อง
ดําเนิน การจัด ตั้งสาขาพรรคการเมืองผู้ถูกร้องให้มีอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาตามที่กฎหมายกําหนด
ผู้ถูกร้องได้รับแล้วทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกร้องมิได้ดําเนินการแต่อย่างใด
หลัง จากนั้ น ในวั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒๕๕๕ ผู้ ร้อ งขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
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เพื่อยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ๙๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อมาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ร้องจึงยื่นคําร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ผู้ร้องยื่นคําร้องชี้แจงเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงได้ความว่า ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชีวิต ที่ดีกว่า ฉบับลงวัน ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
กรณี นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ถูกร้องต่อที่ประชุมใหญ่
พรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องที่เหลืออยู่ จํานวน ๕ คน
สิ้น สุดลงทั้ง คณะตามข้อบังคับพรรคชีวิต ที่ดีกว่า พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๐ วรรคสอง (๒) และ (๙)
แต่ข้อ บังคับ พรรคการเมืองผู้ถูก ร้องไม่ได้กํ าหนดว่าให้คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื องผู้ถู กร้อ ง
จํานวน ๕ คน ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องชุดใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้ถูกร้องได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ร้องว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง เมื่อวัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติให้นางพูลถวิล
ปานประเสริฐ รักษาการเหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง เป็นผู้รักษาการหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
อีกตําแหน่งหนึ่ง
ข้อเท็จจริงได้ความดังกล่าว เห็นว่า ผู้ถูกร้องยื่นรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ในรอบปี ๒๕๕๔ ซึ่งไม่ได้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง แม้ต่อมาภายหลังผู้ถูกร้อง
จะได้ยื่นรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ซึ่งมีการรับรองความถูกต้อง
ของรายงานการดํ า เนิ น กิ จ การของผู้ ถู ก ร้ องในรอบปี ๒๕๕๔ ก็ ต าม แต่ ก ารที่ ผู้ ถู กร้ อ งได้ ยุ บ เลิ ก
สาขาพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง จํานวน ๒๑ สาขา และผู้ถูกร้องเพิกเฉยมิได้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องให้มีอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาตามที่กฎหมายกําหนด ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ทําให้องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองผู้ถูกร้องไม่มีผู้แทนสาขาของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจํานวนสาขาพรรคการเมืองผู้ถูก ร้อง อัน เป็น การไม่ ชอบด้ว ยพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และถือ ไม่ไ ด้ ว่า ผู้ ถูก ร้ อ ง
ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรายงานการดําเนินกิจการของผู้ถูกร้องที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดทํารายงานการดําเนินกิจการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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แม้ผู้ร้องจะแจ้งเตือนและให้ชี้แจงเหตุผลอันสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
แต่ผู้ถูกร้องซึ่งได้รับทราบการเตือนแล้วก็เพิกเฉย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๕)
อันเป็นเหตุที่ต้องยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องตามมาตรา ๙๓
ในประเด็นข้อ ๒ มีปัญหาว่า ผู้ใดเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ในขณะเกิดเหตุ
ที่ต้องยุบพรรค เห็นว่า แม้นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์ ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชีวิตที่ดีกว่า
ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันมีผลทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องที่เหลืออยู่
จํานวน ๕ คน สิ้นสุดลงทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคชีวิตที่ดีกว่า พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๐ วรรคสอง (๒)
และ (๙) แต่ข้อบังคับพรรคการเมืองผู้ถูกร้องไม่ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
จํานวน ๕ คน ที่พ้นจากตําแหน่งอยู่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องชุดใหม่ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง
และมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง...” แล้ว เห็นว่า พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะดํารงอยู่และดําเนินกิจการได้ต้องอาศัยกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้ดําเนินกิจการ
ในฐานะผู้แทนนิติบุคคลตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐ และเห็นได้ว่า
ถ้าไม่มีผู้รักษาการในฐานะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ผู้ใดจะเป็นผู้ดําเนินกิจการ โดยเฉพาะการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนั้น แม้ข้อบังคับพรรคการเมืองผู้ถูกร้องจะมิได้กําหนดให้
กรรมการบริ หารพรรคการเมื องผู้ถู กร้ องที่ พ้ นจากตําแหน่ งต้ องอยู่ รั กษาการต่ อไปจนกว่ าจะมี กรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องชุดใหม่ ก็ไม่ทําให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องพ้นจากหน้าที่
และความรั บผิ ด ชอบในการรั กษาการกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งผู้ถู ก ร้อ งตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ไปได้ นอกจากนี้
ผู้ถูกร้องยังยื่นแบบรายงานการดําเนินกิจการของผู้ถูกร้อง (แบบ ท.พ. ๘) ที่ พชก. พิเศษ ๐๐๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๕๕ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ในข้อ ๓ ระบุว่าผู้ถูกร้องยังมีจํานวน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๘ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของรอบปีที่รายงาน จํานวน ๖ คน ต่อมา
ผู้ถูกร้องยื่น หนังสือที่ พชก. ๐๑๗/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงาน
การดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองในรอบปี ๒๕๕๔ ต่อผู้ร้อง โดยมีน ายวรรธวริท ธิ์ ตัน ติภิร มย์
เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารในฐานะหั ว หน้ า พรรคชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า เห็ น ว่ า โดยพฤติ ก ารณ์ แ ล้ ว
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องเดิมยังคงทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้องอยู่
และในกรณีเช่นนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
บัญญัตวิ ่า “ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ วรรคสอง...
ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้น ต้องยุบไป” ดังนี้ เมื่อพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ต้องถูกยุบไปด้ว ยเหตุที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมต้องมีคําสั่งตาม
มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าวด้วย
อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า ควรอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒
วรรคสอง และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มีคําสั่งยุบพรรคชีวิตที่ดีกว่า ผู้ถูกร้อง และห้ามผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
ตามรายชื่ อ ที่ ผู้ ร้ อ งระบุ ม าในคํ า ร้ อ ง จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม่ หรื อ เป็ น กรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปี
นับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง
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