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คำนำสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า มีภารกิจหลักในการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้  

อันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งจะนำ  

ไปใช้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน หนังสือ “แนวทางปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” นี้ เป็นผลงานในโครงการวิจัยชุด “ยุทธศาสตร์

การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย” โดยที่งานวิจัยดังกล่าว  

มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับระบบการบริหารภาครัฐและความสัมพันธ์ใหม่

ในสังคมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อค้นพบและ  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไป 

สถาบันฯ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต ที่ได้สร้างสรรค์  

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป 

 

สถาบันพระปกเกล้า

กรกฎาคม2554



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?

(�)

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง

สถาบันพระปกเกล้าแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า หนังสือรายงานวิจัยเรื่องแนวทาง

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองในการพิมพ์ครั้งแรกได้หมดลงแล้ว และ

ประสงค์จะจัดพิมพ์ใหม่เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าพเจ้าจึงตรวจทานต้นฉบับ

หนังสืออีกครั้ง พบที่ผิดหลายจุดจึงแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำผิดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

ด้านเนื้อความอื่นปรับปรุงเพียงเล็กน้อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น ในการนี้ ขอขอบคุณ  

คุณสมผล เกษมสัมฤทธิผล ที่ช่วยอำนวยการให้การจัดพิมพ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ในรายงาน

วิจัยนี้ และนำไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ-นิติธรรมและ

หลักประชาธิปไตยอันเป็นหลักการสากลต่อไป 

 

    ณรงค์เดชสรุโฆษิต

มกราคม2555
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คำนำ

การยุบพรรคการเมืองเคยเป็นประเด็นที่สังคมไทยมิได้ใส่ใจใคร่รู้นัก ตราบจน

กระทั่งมีการเสนอคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคไทยรักไทยและพรรค

ประชาธิปัตย์ เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2549 ส่งผลให้ประเด็นนี้

กลายเป็นประเด็นร้อนดึงดูดความสนใจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นจุดเริ่มของ  

การอ่าน ค้นคว้า และพัฒนาต่อมาเป็นงานวิจัยนี้  

รายงานวิจัยฉบับนี้ เป็นเพียงการศึกษาขั้นต้นซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์

สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ปรากฏในหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายโดยยังมีอีกหลายแง่มุม  

ที่จำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ปรากฏในรูปข้อเขียน   

การสมัภาษณแ์ละการประชมุกลุม่ยอ่ยของบรรดาผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไมว่า่จะเปน็นกัวชิาการ 

นักการเมือง กกต. ฯลฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในลำดับถัดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอ

แนะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย และสามารถ

นำไปใช้แก้ไขปัญหาในระบบการเมืองไทยได้อย่างแท้จริง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

อันเป็นประโยชน์จากหลายท่าน อาทิ สถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ 

อวุรรณโณ รองศาสตราจารย ์ดร.ศนนัทก์รณ ์ โสตถพินัธุ ์รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร  

เจริญธนาวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุล

รุ่งเรือง คุณ Kate Cho แห่ง กกต. เกาหลีใต้ คุณ Tatyana Mychelova แห่ง Venice 

Commission คุณวรรณิภา แย้มรับบุญ และคุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ ตลอดจนอีกหลาย

ท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองทุกฝ่าย  

จะเปิดใจรับข้อวิเคราะห์วิจารณ์ในงานวิจัยฉบับนี้ไว้พิจารณา ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมมีจุด

บกพร่อง ข้อผิดพลาด ความคลุมเครือหรือตื้นเขิน และอีกหลายๆ มุมที่มองข้ามไป   

ผู้วิจัยขออภัย และใคร่ขอความกรุณาท่านได้โปรดแนะนำให้ผู้วิจัยทราบด้วย เพื่อการ

ปรับปรุงผลงานชิ้นนี้ในกาลต่อไป  

    ณรงค์เดชสรุโฆษิต
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(ExecutiveSummary)



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?

(�)


1.สภาพปัญหาของการยุบพรรคการเมืองไทย

นับแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 ต่อเนื่องถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2550 จวบจนปัจจุบัน มีพรรคการเมืองที่ถูกยุบหรือถูกประกาศให้สิ้นสภาพไปแล้ว

จำนวนรวมทั้งสิ้น 123 พรรค1 นำมาซึ่งข้อวิจารณ์และปัญหาหลายประการ ซึ่งในงาน

วิจัยนี้ ได้จำแนกปัญหาออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ อันได้แก่ 

 1.1ปัญหาในระบบพรรคการเมืองและระบบการเมืองไทย

  การยุบพรรคการเมืองนำมาซึ่งปัญหาในระบบพรรคการเมืองและการเมือง

ไทย 5 ประการ กล่าวคือ 

  ประการแรก เป็นการลดทอนความหลากหลายทางการเมือง (Political 

Pluralism) ในสังคมไทย ซึ่งสวนทางกับหลักการอันเป็นที่ยอมรับระดับสากลในรัฐ

ประชาธิปไตยทั้งหลายที่มุ่งรักษาความหลากหลายในสังคม  

  ประการที่สอง เป็นการปิดกั้นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในฐานะผู้สมัคร ส.ส. เพราะรัฐธรรมนูญไทยมีเงื่อนไขบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส. 

ต้องสังกัดพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมืองจึงเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาส  

ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในฐานะผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการเมือง

ที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์ทางการเมืองตรงกันกับประชาชนผู้นั้น 

  ประการที่สาม เป็นการทำลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน 

(Political Linkage) อนัเปน็หนา้ทีส่ำคญัของพรรคการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณ ี

การยุบพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเป็น ส.ส.ซึ่งกำลังทำหน้าที่ตัวกลางเชื่อมระหว่าง

รัฐกับประชาชนในระบบการเมืองอย่างเป็นทางการ 
 1 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553; ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปด้วยความสมัครใจหรือการยุบไป  

ควบรวมกับพรรคการเมืองอื่น แต่เพราะด้วยเทคนิคทางกฎหมายจึงต้องอาศัยกระบวนการยุบพรรคการเมือง 

จำนวน 12 พรรคนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยนี้ 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต

(�)

  ประการต่อมา เป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่

การเป็นสถาบันในระบบการเมืองกล่าวคือ ในประเทศประชาธิปไตยที่ระบบ

พรรคการเมืองเข็มแข็ง พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันในระบบการเมืองที่แยกออกจาก

ตัวบุคคลผู้เป็นแกนนำของพรรคการเมืองทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ซึ่ง  

ต่างจากกรณีของไทยในหลายพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดอย่างไร และ

ไม่ว่าสภาพข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารงานของพรรคการเมืองนั้นๆ   

จะเป็นเช่นไร พรรคการเมืองต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สภาวะการเป็น 

“สถาบัน”ได้ ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันก็กำหนดมาตรการหลายอย่างที่จะ  

ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ 

ภายใต้เงื่อนไขว่า พรรคการเมืองต้องสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่

ยาวนานพอสมควรที่จะให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

 ดังนั้น การยุบพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนให้มีผู้แทนในสภา เพียงเพราะเหตุกระทำผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆ หรือไม่ทำ

หน้าที่บางอย่าง จึงเท่ากับเป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การ

เป็นสถาบัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบการเมืองไทยในระยะยาว 

  ประการสุดท้าย เป็นชนวนบ่มเพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน

สังคมไทยในระยะที่ผ่านมาให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น เนื่องจาก ผู้มีอำนาจทางการเมือง

ไทยทุกฝ่ายต่างพยายามใช้กลไกการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่แข่งขัน

ทางการเมือง โดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยกำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้

อย่างกว้างขวางมาก และปราศจากกลไกทางวิธีพิจารณาที่ประกันมิให้มีการยุบ

พรรคการเมืองได้โดยง่าย การยุบพรรคการเมืองของไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือสลาย

การรวมกลุ่มของนักการเมืองในพรรคการเมืองขนาดใหญ่ เป็นกลไกเปลี่ยนแปลงการจับ

ขั้วทางการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล และถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อการตอบโต้ทางการเมือง 

  การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองนี่เองเป็นหนึ่งในหลาย

สาเหตุที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่าย สีเหลือง – แดง ในสังคมไทย   

ยิ่งลุกลามบานปลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวกับ  

การดำเนินคดียุบพรรคการเมืองที่ผ่านมา บางกรณีก็ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และไม่

เคร่งครัดในเรื่องข้อบกพร่องทางวิธีพิจารณามากนัก แต่บางกรณีกลับเป็นตรงกันข้าม 

ทั้งนี้ แม้ว่าการดำเนินการต่างๆ ในหลายกรณีจะกระทำโดยสุจริตและถูกต้องตาม

กฎหมาย แต่ก็ทำให้สาธารณชนโดยเฉพาะที่อยู่ในขั้วตรงกันข้ามเกิดความเคลือบแคลง

สงสัยในความสุจริตและเที่ยงธรรมของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

(10)

 1.2ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการละเมิด
  พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทย
  เป็นภาคี

  เหตุยุบและสิ้นสภาพพรรคการเมือง กระบวนการ และผลของการยุบ

พรรคการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองไทยนั้น   

มีปัญหาในเชิงหลักการ ทั้งจากมุมมองในมิติรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง

และระบบการเมืองไทย และจากมุมมองในมิตินิติศาสตร์ทั้งในประเด็นปัญหาความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญและความสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

และจากมุมมองในมิติความเหมาะสมของนิตินโยบาย (Legal Policy) ดังนี้ 

  1.2.1ปัญหาในเชิงหลักการ ได้แก่  

 (1)  เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง ได้แก่ (ก) เหตุที่ไม่สามารถ

ดำเนินการจัดหาสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน กระจายไปใน  

ทุกภาค และจัดตั้งสาขาพรรคในทุกภาค 4 ภาค 4 สาขา ภายในเวลา

หนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง (ข) 

เหตุที่มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน

หนึ่งปี และ (ค) ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการ

ดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้

มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 

 (2)  เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง ได้แก่ (ก) เหตุที่ไม่ยื่นรายงานการ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร และ (ข) การไม่ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ

พรรคการเมือง หรือยื่นรายงานที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือใช้

จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองโดย

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ (ค) กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม

กฎหมาย ทั้งในเรื่องการรับคนต่างด้าวเข้าเป็นสมาชิกหรือปล่อยให้  

ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของพรรค การที่พรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งและการได้มาซึ่ง ส.ว. การที่พรรคการเมืองรับบริจาค  

โดยรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการรับบริจาคจากต่างด้าว

รวมทั้งการที่พรรคการเมืองใส่ความว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่น

กระทำผดิกฎหมายพรรคการเมอืงโดยปราศจากมลูความจรงิ ตลอดจน 
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ข้อห้ามอื่นๆ ตามกฎหมายเลือกตั้ง 

   ส่วนเหตุยุบพรรคการเมืองเพราะสมาชิกหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

นั้น แม้เป็นกรณีที่บัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรค

สองก็ตาม แต่ผู้วิจัยก็เห็นว่า เป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับหลัก

นิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ และหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ จึงจัดไว้ในกลุ่มที่มีปัญหาในเชิงหลักการนี้ด้วย 

 (3) ผลของการยุบพรรคการเมือง ได้แก่ กรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ทั้งตามมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้กรรมการ

บริหารพรรคทั้งคณะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปพร้อมกับการยุบ

พรรค หรือกรณีตามมาตรา 98 ของกฎหมายพรรคการเมืองที่

กรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

  1.2.2 ปัญหาจากการใช้และการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย

    เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 68 ซึ่งได้รับการขยายความโดยมาตรา 94 (1) (3) และ (4) นั้น เป็นเหตุแห่งการ

ยุบพรรคการเมืองที่สอดคล้องกับหลักการยุบพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับใน

ประเทศประชาธิปไตยดั้งเดิมทั้งหลายและสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ถ้อยคำที่บัญญัติเป็นกฎหมายมีลักษณะ  

กว้างขวาง ไม่เฉพาะเจาะจง จึงเคยเกิดกรณีที่มีการตีความแบบขยายความ ส่งผลให้

หลายฝ่าย โดยเฉพาะนักวิชาการ เห็นว่า เป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ 

หลักการตีความรัฐธรรมนูญและขัดกับหลักตรรกะ รวมทั้งยังมีผลเป็นการลิดรอน  

สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคี นอกจากนี้ การประเมินสภาพข้อ

เท็จจริงเกี่ยวกับ “ความร้ายแรง” ของพฤติการณ์หรือการกระทำของพรรคการเมือง 

กรรมการบริหาร หรือสมาชิกพรรคอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคต่างๆ ในคดีที่ผ่านๆ มา   

ก็ยังต้องด้วยข้อสงสัยว่า เป็นไปตามมาตรฐานในศาลของประเทศประชาธิปไตยดั้งเดิม

และศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่ 
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  ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง นับตั้ง

แต่ขั้นตอนของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา ก็มีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้

ว่า มิได้เคารพต่อสิทธิที่จะนำคดีไปสู่ศาล และสิทธิที่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

ของบรรดาผู้ได้รับผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง เช่นเดียวกันกับผลทางกฎหมาย

ของการยุบพรรคการเมืองในบางประการก็ไม่น่าจะเป็นการตีความและปรับใช้กฎหมาย

อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 1.3ปญัหาเกีย่วกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคมุและ
  ยุบพรรคการเมือง

  1.3.1 การขาดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมพรรคการเมือง

หรือการไม่นำมาตรการที่มีอยู่แล้วมาใช้บังคับ

    รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันได้กำหนด

มาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากการยุบพรรคการเมือง อาทิ การสั่งให้มติหรือข้อบังคับ

พรรคการเมืองเป็นอันยกเลิกไป การสั่งการให้พรรคการเมืองหรือบุคคลใดๆ เลิกการ

กระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดย  

วิถีทางนอกรัฐธรรมนูญ การสั่งให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือ

ข้อบังคับพรรคการเมือง การสั่งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะหรือ

บางคนพ้นจากตำแหน่ง ฯลฯ รัฐอาจนำมาตรการเหล่านี้มาใช้เพื่อควบคุมการดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองและกิจการภายในของพรรคการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมของ

หัวหน้า กรรมการบริหาร และสมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้อง

กับหลักประชาธิปไตย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้  

    แต่ที่ผ่านมา องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายกลับมิได้พิจารณาปรับใช้

มาตรการดังกล่าวแทนการยุบพรรคการเมือง ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดว่า มาตรการเหล่านี้   

มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

สมาชิกพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพของกรรมการบริหารพรรคการเมือง น้อยกว่า

การยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ 

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายพรรคการเมืองไทยไม่เปิดช่องให้มีการเลือกใช้

มาตรการต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมเป็นธรรมตามควรแก่กรณี 
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  1.3.2 การขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะทำให้การยุบพรรคการเมือง

เกิดสภาพบังคับที่แท้จริง

    ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมการเมืองไทยในระยะสาม-สี่ปีมานี้   

ชีช้ดัแลว้วา่ การยบุพรรคการเมอืงมไิดส้ง่ผลในทางปฏบิตัสิมดงัเจตนาของ “ผูม้อีำนาจ”

ที่ต้องการสลายขั้วพรรคการเมืองเดิมที่เป็นปฏิปักษ์เลย หัวหน้าเงาของพรรคการเมือง

ยังคงสั่งการ ตัดสินใจว่าพรรคจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ กำหนด  

ตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของพรรค 

แม้ว่าผู้วิจัยจะไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองแทบทุกคดีที่ผ่านมา แต่ก็ตระหนักว่า 

สภาพข้อเท็จจริงเช่นนี้สะท้อนช่องโหว่ของกฎหมายไทยที่มิอาจทำให้การยุบพรรค 

การเมืองเกิดสภาพบังคับที่แท้จริง 

 

2. ข้อเสนอแนะเบื้องต้น

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้2 

 2.1มาตรการเฉพาะหน้า:ตีความและใช้บังคับกฎหมายให้
  สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ -หลักนิติธรรมและหลัก
  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ในเบื้องต้น การใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียน กกต. และ

ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเคารพหลักเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาล สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 237 วรรคสอง 

 2.2มาตรการระยะยาว:แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(2550)

 (1)  ปรับปรุงความในมาตรา 68 วรรคสี่ โดยกำหนดให้กรรมการบริหาร

พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองผู้ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการยุบ

 2 อาจมีการปรับปรุงหลังจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)   

ทั้งหลาย และนักวิชาการทั้งทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อีกหลายท่าน ซึ่งจะดำเนินการในโครงการวิจัยถัดไป 
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พรรคการเมืองถูกต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรง

ตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาล

รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

 (2)  ยกเลิกความในมาตรา 237 วรรคสอง การยุบพรรคการเมืองเพราะ  

ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในนามของพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย  

เลือกตั้ง 

 (3)  เพิ่มบทบัญญัติใหม่ในหมวด 10 ศาล ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื่นที่กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (4)  ปรับปรุงมาตรา 216 วรรคแรก โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก “เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเป็น

อย่างอื่น” จากเดิมที่ระบุว่า “เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นใน

รัฐธรรมนูญนี้”

  2.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ.2550

 (1)  อำนาจของนายทะเบยีนพรรคการเมอืงและคณะกรรมการการเลอืกตัง้             

 -  ปรับปรุงมาตรา 91 วรรคสอง มาตรา 93 วรรคสอง และมาตรา 

95 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรหลักใน

การพิจารณาการสิ้นสภาพพรรคการเมืองและการเสนอคำร้อง

เพื่อยุบพรรคการเมือง ส่วนนายทะเบียนพรรคการเมืองให้เป็น

องค์กรรอง มีอำนาจหน้าที่ควบคุมพรรคการเมืองในเรื่องอื่นๆ 

ทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อมีการร้องเรียนหรือนายทะเบียนพบเหตุต้องสงสัย

ว่า มีพรรคการเมืองเข้าข่ายต้องสิ้นสภาพหรือต้องด้วยเหตุยุบ

พรรคการเมือง ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อ กกต. เพื่อพิจารณา 

   กล่าวอีกนัยหนึ่ง อำนาจในการวินิจฉัยให้พรรคการเมือง  

สิ้นสภาพไปก็ดี อำนาจในการเสนอคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  

ก็ดี เป็นอำนาจของ กกต. มิใช่ อำนาจร่วมกัน (Co-decision) 

ของ นายทะเบียนและ กกต. ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 (2)  เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง           

 -  ยกเลิกเหตุสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (1) เพราะ  

ไม่สามารถหาสมาชิกได้ครบ 5,000 คน หรือมีสาขาพรรคครบ  

ทุกภาค 

 -  ลดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำอันเป็นเหตุสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (2) 

ให้เหลือ 15 คนดังเช่นกฎหมายพรรคการเมือง 2541 

 -  ปรับปรุงเหตุสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (4) การไม่เรียกประชุมใหญ่

หรือไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยขยายระยะเวลาออกไป

เป็นสองปี  

 (3)  การพิจารณาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ            

 -  ปรับปรุงมาตรา 91 โดยเพิ่มหลักการใหม่ อันได้แก่  

     (ก) ห้ามมิให้นายทะเบียนประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ  

ในช่วงเวลา 90 วันก่อนวันที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระจนถึง  

วันเลือกตั้ง หรือนับแต่วันที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา  

ยุบสภาผู้แทนราษฎร ไปจนถึงวันเลือกตั้ง  

    (ข) ให้การประกาศว่าพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรค 

การเมืองมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกประกาศเป็นต้นไป 

   (ค) ให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพไป 

จำนวนไม่น้ อยกว่ า 15 คน สามารถร้ องคั ดค้ านต่อศาล

รัฐธรรมนูญได้  

 (4)  เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง              

 -  ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 93 กรณีรายงานการ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและกรณีการใช้จ่ายและรายงาน

การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง 

 -  ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (1) โดยตัด

ข้อความตอนท้ายที่ว่า “หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้

ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว”

ออกไป 

 -  ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (2) การยุบพรรค

เพราะฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง โดยเพิ่มองค์ประกอบเรื่องความ

ร้ายแรงและผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ (ก) พฤติกรรมการฝ่าฝืน
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กฎหมายต้องร้ายแรง และ (ข) ส่งกระทบต่อความสุจริตและ  

เที่ยงธรรมของการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง 

 -  ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (3) “กระทำการ

อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ” โดยตัดคำว่า 

“อันอาจ” ออกไป 

 -  ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (4) โดยตัดคำว่า 

“อันอาจ” ออกไป สำหรับกรณีภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ง

ภายในและภายนอกราชอาณาจักร และโดยการเพิ่มองค์ประกอบ

เรื่องความร้ายแรงในกรณีกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 -  ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (5) ทั้งอนุมาตรา 

 -  ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 104 วรรคสาม 

 (5)  ผลของการสิ้นสภาพพรรคการเมือง              

 -  ปรับปรุงมาตรา 97 ใหม่ โดยกำหนดให้หัวหน้าและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองซึ่งปล่อยปละละเลย มิได้ดำเนินการตาม

หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเป็นสาเหตุให้พรรคการเมือง  

ดังกล่าวต้องสิ้นสภาพไป จะจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่

หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ได้ ภายในกำหนด 5 ปี

นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 

 (6)  ผลของการยุบพรรคการเมือง              

 -  ปรับปรุงมาตรา 98 ใหม่ โดยกำหนดให้หัวหน้าและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองซึ่งเป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบไป 

ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดๆ 

ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

พรรคการเมืองนั้น 

 -  เพิ่ มหลั กการ ใหม่ ห้ ามการจั ดตั้ งพรรคการ เมื อ งแทนที่ 

(Substitute Organization) พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป ทั้งนี้ 

เฉพาะกรณีที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบไปเพราะเหตุกระทำการ  

ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเหตุกระทำการ  

อัน เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ งภายในและภายนอก  

ราชอาณาจักรเท่านั้น  
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   ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว ให้ กกต. เสนอเรื่องผ่านอัยการสูงสุด

เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองแทนที่นั้นได้เลย 

โดยไม่ต้องรอให้มีพฤติการณ์การกระทำความผิดอื่นๆ ขึ้นใหม่ 

 (7)  การควบคุมพรรคการเมือง             

 -  ปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นการใช้อำนาจรัฐ

ควบคุมกิจการของพรรคการเมืองใหม่เสียทั้งหมด โดยเพิ่ม

มาตรการการลด และงดการจัดสรรเงินสนับสนุน การกำหนดให้

กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมต่อ กกต. และ

ต่อพรรคการเมือง และการขยายเหตุในการเสนอเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่ง 

  2.2.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2550

 (1)  ยกเลิกความในมาตรา 103 วรรคสอง เพื่อให้สอดรับกับการยกเลิก

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง และการปรับปรุง

กฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 94 (2) 

 (2)  ยกเลิกความในมาตรา 140 วรรคสี่ ซึ่งกำหนดให้การใส่ความหรือ  

กลั่นแกล้งผู้สมัคร ส.ส. ถือเป็นการกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง

ของรัฐอันเป็นหนึ่งในเหตุยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรค 

การเมือง 

 (3)  ยกเลิกความในมาตรา 144 วรรคสอง ซึ่งกำหนดเหตุยุบพรรค 

การเมืองอันเนื่องมาจากการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัคร

หรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือการส่งสมาชิกลงสมัครเพื่อประโยชน์

ของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์คะแนน

เสียงขั้นต่ำร้อยละ 20 ในกรณีที่มีผู้สมัครรายเดียว  

 (4)  ปรับปรุงความในมาตรา 163 บทเฉพาะกาลซึ่งให้ถือว่าผู้ถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมายฉบับนี้ด้วย โดยตัดข้อความว่า “หรือประกาศคณะปฏิรูป
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขฉบับที่27เรื่องการแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับ

ที่15ลงวันที่21กันยายนพุทธศักราช2549” ออกไป 

  2.2.4 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ

 (1)  กำหนดให้มีหมวดหมู่ว่าด้วยการพิจารณาคดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง

เป็นการเฉพาะ ซึ่งคดียุบพรรคการเมืองจะเป็นหนึ่งในประเภทคดีย่อย 

 (2)  บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและสิทธิใน

การต่อสู้คดีของผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีคดียุบพรรคการเมือง ต้องไม่จำกัดแต่เฉพาะ

นิติบุคคลพรรคการเมือง หากแต่จะต้องให้สิทธิแก่บุคคลที่เข้าข่าย  

ถูกห้ามดำรงตำแหน่งต่างๆ อันเนื่ องมาจากการที่ศาลสั่ งยุบ

พรรคการเมืองด้วย  

 (3)  บัญญัติรับรองหลักการ การวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมือง ต้องมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เป็นองค์คณะพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าว 
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การอ้างอิงทั่วไป
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“รจ.”  แทนคำว่า ราชกิจจานุเบกษา [ล. = เล่ม, ต. = ตอน, น. = หน้า] 

“ICCPR”  แทนคำว่า  International Covenant on Civil and Political Rights  

    (กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง) 

“ECHR”  แทนคำว่า  European Convention for the Protection of Human Rights   

  and Fundamental Freedoms  

    (อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป) 

“GLJ”  แทนคำว่า  German Law Journal  

    <http://www.germanlawjournal.com/> 

“§”  แทนคำว่า  Section (มาตรา); §§ - พหูพจน์ 

“art.”  แทนคำว่า  Article (มาตรา); art. (s) – พหูพจน์ 

การอ้างอิงกฎหมายเยอรมัน(ระดับสหพันธรัฐ)
“GG”  แทนคำว่า  Grundgesetz für die Bundesrepubl ik Deutschland–  

  the Basic Law for the Federal Republ ic of Germany   

  (รัฐธรรมนูญ) 

“PartG”  แทนคำว่า Parteiengesetz – Political Party Act  

    (กฎหมายพรรคการเมือง) 

“BWG”  แทนคำว่า  Bundewahlgesetz – Federal Electoral Law  

    (กฎหมายเลือกตั้ง) 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

(�0)

“EuWG”  แทนคำว่า  Europawahlgesetz– European Elections Act  

    (กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรป) 

“VereinsG” แทนคำว่า  Vereinsgesetz– Act on Associations (กฎหมายสมาคม) 

“BVerfGG” แทนคำว่า Bundesverfassungsgerichts-Gesetz– Federal 

    Constitutional Court Act  

    (กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์) 

“BVerfGE” แทนคำว่า  Bundesverfassungsgerichtsentscheidung– Federal  

    Constitutional Court Decision  

    (คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์)  

    [เล่มที่, หน้าเริ่มต้น, (ดูที่หน้า)]  

การอ้างอิงกฎหมายสเปน
“C.E.”  แทนคำว่า Constituciön Española de 1978– Constitution of Spain 1978  

    (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1978) 

“L.O.P.P.” แทนคำว่า  Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos– Organic Law  

    No. 6/2002 on Political Parties  

    (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง) 

“L.O.S.F.P.P.” แทนคำว่า Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los partidos  

     politicos– Organic Law No. 8/2007 on Financing Political  

     Parties  

     (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินของพรรคการเมือง) 

“L.O.R.E.G.” แทนคำว่า  Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General– 

     Organic Law No. 5/1985 on General Electoral Regime  

     (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) 

“L.O.T.C.” แทนคำว่า  Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional– 

    Organic Law No. 2/1979 on Constitutional Court  

    (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ) 

“L.O.P.J.”  แทนคำว่า  Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial– Organic Law No. 6/ 

    1985 on Judicial Power  

    (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจตุลาการ) 

“C.P.”  แทนคำว่า  Código Penal–Penal Code (ประมวลกฎหมายอาญา) 
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“S.T.C.”  แทนคำว่า  Tribunal Constitucional Sentencia– Judgment of  

    The Constitutional Court (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ); 

    S.T.C (I) องค์คณะที่ 1,S.T.C (II) องค์คณะที่ 2  

“J.T.S.(S.E.)” แทนคำว่า Tribunal Supremo Sala Especial Sentencia– Judgment of  

    The Supreme Court (Special Chamber)  

    (คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกพิเศษ) 

การอ้างอิงกฎหมายเกาหลีใต้
“C.R.K.”  แทนคำว่า  Constitution of the Republic of Korea Jul. 17, 1948 latest   

  Amended in Oct. 29, 1987  

    (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1948 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ค.ศ. 1987) 

“P.P.A.”  แทนคำว่า  The Political Parties Act No. 7683, Aug. 4, 2005; latest   

  amended by Act No. 8881, Feb. 29, 2008  

    (กฎหมายพรรคการเมือง) 

“P.F.A.”  แทนคำว่า  The Political Funds Act No. 7682, Aug. 4, 2005; latest   

  amended by Act No. 8880, Feb. 29, 2008  

    (กฎหมายกองทุนทางการเมือง) 

“P.O.E.A.” แทนคำว่า  Public Official Election Act 1994, latest amended 2009   

  (กฎหมายเลือกตั้งตำแหน่งสาธารณะ) 

“C.C.A.”  แทนคำว่า  Constitutional Court Act 1988 latest amended 2008  

    (กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ) 

“KCCR”  แทนคำว่า  Korean Constitutional Court Report  

    (หนังสือรายงานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี) 
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ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?
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1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้จำแนกการสิ้นสุดลง

ของพรรคการ เมืองออกเป็น 3 ลักษณะอันได้แก่ (1 ) การสิ้ นสภาพ

พรรคการเมือง ซึ่งเป็นกรณีที่พรรคการเมืองมิได้ดำเนินการตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

ดำรงสถานะพรรคการเมือง เช่น การไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการ

เลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน หรือการไม่เรียกประชุม

ใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อ

กันเกินหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร (2) การเลิกพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุ

ต้องเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคการเมืองหรือมีการควบรวมพรรคการเมือง และ   

(3) การยุบพรรคการเมือง ซึ่งโดยหลักจะเป็นกรณีที่พรรคการเมืองกระทำผิดกฎหมาย

ร้ายแรงเช่น กระทำการล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย

โดยกฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการและผลทาง

กฎหมายของการสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

ในทางทฤษฎ ีการสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองในลักษณะที ่(1) และ (3) จัดว่า  

อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะเป็นการใช้อำนาจรัฐเพื่อสลายความเป็นพรรคการเมืองโดยที่

สมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวมิได้สมัครใจ ดังเช่นที่ เรียกกันในตำราของ  

ต่างประเทศว่า Forced Closure หรือ Involuntary Dissolution  

ในงานวิจัยฉบับนี้ หากมิได้มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้วิจัยจะเรียกการสิ้นสุด

ลงของพรรคการเมืองในลักษณะที่ (1) การสิ้นสภาพ และ (3) การยุบพรรครวมกันว่า 

“การยุบพรรคการเมือง” เช่นที่ใช้เป็นชื่องานวิจัยฉบับนี้ “แนวทางปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” เพื่อให้สั้น กระชับ และสะดวกแก่การอธิบาย   

ส่วนการสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองในลักษณะที่ (2) การเลิกพรรคการเมือง หรือ 

Voluntary Closure/ Dissolution นั้น เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของบรรดาสมาชิก

พรรค ทั้งที่มีการกำหนดเหตุแห่งการเลิกพรรคไว้ล่วงหน้าในข้อบังคับพรรค หรือสมาชิก
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พรรคได้มาประชุมใหญ่ร่วมกันตกลงใจเลิกพรรคหรือควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นใน

ภายหลัง 

เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในทางทฤษฎี ที่เป็นจุดเชื่อมโยง

ระหว่างผู้แทนและประชาชนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน ผ่านกระบวนการ  

เลือกตั้งเข้าสู่อำนาจรัฐ เพื่อผลักดันอุดมการณ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ตลอดจนบทบาท

หน้าที่ของพรรคการเมืองไทยในความเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการรวมกลุ่มของผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองเพื่อให้ชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ส. และเป็นรัฐบาล 

ต่างสะท้อนลักษณะของพรรคการเมืองไทยที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของชนชั้นนำใน

พรรคและทุนทางการเมือง ส่งผลให้พรรคการเมืองไทยไม่อาจพัฒนาไปสู่การเป็น

สถาบันทางการเมือง และไปถึงสภาพที่พึงประสงค์ตามทฤษฎีพรรคการเมือง  

ดังกล่าวได้ นี่คือปัญหาของระบบพรรคการเมืองไทย 

สาเหตุหลักประการหนึ่งของปัญหานี้คือ การขาดกลไกที่เสริมสร้างความเป็น

ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาประชาธิปไตย  

ในพรรคการเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กฎหมายเปิดช่องให้พรรคการเมือง  

ถูกยุบหรือถูกสั่งให้สิ้นสภาพไปได้ง่ายจนเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นพรรคการเมืองที่

ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันและเป็นพรรคที่มีโครงสร้าง

และการบริหารงานภายในเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างแล้ว แม้ในความเป็นจริงจะมีอยู่

เพียงไม่กี่พรรคก็ตาม การยุบพรรคการเมืองก็ยิ่งถือเป็นมาตรการที่กระทบต่อเสรีภาพ

ในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง

นั้นๆ อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการยุบพรรคเป็นผลมาจากกระทำผิด

กฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายพรรคการเมืองโดยกรรมการบริหารหรือสมาชิกพรรค

เพียงไม่กี่คน  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาในเบื้องต้นว่า หลักเกณฑ์การยุบพรรคและการสิ้น

สภาพพรรคการเมือง ทั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในกฎหมายเลือกตั้ง 

และในกฎหมายพรรคการเมือง และที่เป็นผลจากการตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญ  

เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาพรรคการเมืองไทยหรือไม่ ตลอดจน

เป็นหลักเกณฑ์ที่ละเมิดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทาง  

การเมืองของประชาชนมากเกินสมควรหรือไม่  

อนึ่ง ไม่เพียงแต่เฉพาะรัฐธรรมนูญไทยนับตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมาจนถึง

ฉบับปัจจุบันได้รับรองเสรีภาพดังกล่าวไว้เท่านั้น แต่ยังได้รับการรับรองเสรีภาพดังกล่าว
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ไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคี อาทิ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights) ฉะนั้น การพิจารณาขอบเขตการคุ้มครอง

เสรีภาพดังกล่าวจะจำกัดอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้นมิได้ หากแต่ต้องขยาย

การพิจารณาให้ครอบคลุมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศไทยด้วย   

ด้วยเหตุนี้ แม้หลักเกณฑ์การยุบพรรคการเมืองบางข้อได้ปรากฏในรูปบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ แต่ก็อาจพิเคราะห์ได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวละเมิดพันธกรณีระหว่าง

ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีได้ 1 

นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพและยุบ

พรรคการเมืองทั้งในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ  

ก็เกิดปัญหาทางปฏิบัติหลายประการ จนนำไปสู่ข้อสงสัยว่า กระบวนการดังกล่าวมีหลัก

เกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมแก่พรรคการเมือง กรรมการบริหารและสมาชิก

พรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร สอดคล้องกับสิทธิที่จะได้รับการ

พิจารณาอย่างเป็นธรรมตามที่รัฐธรรมนูญไทยและกติการะหว่างประเทศรับรองไว้  

หรือไม่  

ไม่เพียงเท่านั้น ผลทางกฎหมายของยุบพรรคการเมืองทั้งที่มีต่อพรรคการเมือง

เช่น การห้ามใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแบบเด็ดขาดถาวรโดย

ไม่มีการจำแนกแยกแยะตามระดับความร้ายแรงของมูลเหตุแห่งการยุบพรรค และผลที่

มีต่อกรรมการบริหารพรรคการเมืองเช่น การถูกห้ามมิให้เข้าชื่อจัดตั้งพรรคการเมือง

ใหม่และห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็น

เวลา 5 ปี ก็มีแง่มุมข้อพิจารณาทางกฎหมายหลายประการที่จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์

โดยละเอียด  

และท้ายที่สุด สมควรพิจารณาอีกว่า มาตรการทางเลือกอื่นๆ เช่น การเลิกหรือ  

ลดเงินอุดหนุนพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองนั้นๆ พึงได้รับ การสั่งให้พรรคการเมือง

ยุติการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการให้กรรมการบริหารพรรคที่มีส่วนรู้เห็น  

ในการกระทำความผิดพ้นจากตำแหน่ง ให้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งและสิทธิทางการเมืองอื่น  

ให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือถูกดำเนินคดีอาญา มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงไรที่จะนำมา

ใช้ทดแทนการทำให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือการยุบพรรคการเมือง  

  1 โปรดดู รัฐธรรมนูญ 2550, ม. 257; และบทที่ 2 สภาพปัญหาหลักของการยุบพรรคการเมืองไทย   

ในหัวข้อ 2.2 น. 51 – 55. 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 (1)  เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรค

และการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฏหมาย

เลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง ตลอดจนคำพิพากษา คำวินิจฉัย และ

คำสั่งของศาล คณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรอื่นๆ เช่น คณะ

กรรมการกฤษฎีกา 

 (2)  เพื่อศึกษาขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและ

ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่รับรอง

ไว้ในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในฐานะภาคีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2540  

 (3)  เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรค

และการสิ้นสภาพพรรคการเมือง และขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพในการ

จัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทางเลือกอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้แทนการทำให้

ความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของ  

ต่างประเทศ อันได้แก่ เยอรมนี สเปน ตุรกี และเกาหลีใต้ ตลอดจนสนธิ

สัญญาระหว่างประเทศที่แม้ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีแต่ก็เป็นรากฐาน

สำคัญของหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนแห่งยุโรป 

 (4)  เพื่อศึกษาปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการใช้และ

การตีความกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรค

หรือการสิ้นสภาพพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

3.สมมุติฐาน

หลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรคและการ  

สิ้นสภาพพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการละเมิด

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพ
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากเกินสมควร อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือละเมิดพันธกรณี

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย 

 

4.ขอบเขตการศึกษาวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงปัญหาของการยุบพรรคการเมืองไทยในภาพรวม และ

ปัญหาเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง และเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

ที่มีประเด็นถกเถียงกันมาก ณ ปัจจุบัน อันได้แก่ เหตุการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

และเหตุเกี่ยวกับรายงานการดำเนินกิจการและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน

พรรคการเมือง โดยเน้นทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของ

ประเทศ เยอรมนี สเปน และเกาหลีใต้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคุ้มครองเสรีภาพทาง  

การเมืองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคี 

อนึ่ง งานวิจัยในลำดับถัดไป จะศึกษาเปรียบเทียบกับกฏหมายพรรคการเมือง

ของตุรกี และศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองของไทยในเหตุอื่นๆ 

ที่เหลือ กระบวนการและผลของการยุบพรรคการเมือง ตลอดจนมาตรการทางเลือกอื่น

ที่อาจนำมาใช้ทดแทนการทำให้ความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง  

 

5.ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย

 (1) วิจัยเอกสารทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การพัฒนาการเมืองไทย และการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางการเมือง โดยอาศัยการเปรียบเทียบกฎหมายและ

การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงสังคมวิทยาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์บทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย 

 (2) วิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย  

 

6.ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

 (1) รวบรวมเอกสารและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ 
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 (2)  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานวิจัย (ระยะที่หนึ่ง) เพื่อนำไปใช้ประกอบ

การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย 

 (3)  เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณแ์ละประชมุกลุม่ยอ่ย อาท ิกรรมการการเลอืกตัง้ 

ผู้บริหารและกรรมการพรรคการเมือง ผู้จัดทำยกร่างรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายพรรคการเมือง นักการเมือง นักวิชาการที่ เชี่ยวชาญด้าน

พรรคการเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนบุคคลที่แสดงความคิดเห็น

ต่อที่สาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (4)  จัดการประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 

 (5)  ปรับปรุงรายงานวิจัย 

 (6)  จัดส่งผลงานและจัดพิมพ์เผยแพร่ 

 

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 (1)  ได้รับทราบหลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบ

พรรคและการสิ้นสภาพพรรคการเมืองของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

และขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญต่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมิได้เป็นภาคี ตลอดจนมาตรการทางเลือกอื่น

ที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง

ของพรรคการเมืองได้โดยไม่จำต้องยุบพรรคหรือทำให้พรรคการเมือง  

สิ้นสภาพไป 

      (2)  ได้รับทราบปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการใช้

และการตีความกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรค

และการสิ้นสภาพพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

      (3)  ได้รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุ 

กระบวนการ และผลของการยุบพรรคและการสิ้นสภาพพรรคการเมือง  

ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทการเมืองไทย 

และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมืองไทย อีกทั้งไม่ละเมิด
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เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและ

สิทธิเสรีภาพอื่นจนเกินสมควร 

 (4) มีร่ างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคและการสิ้นสภาพพรรคการเมือง เพื่อนำไปใช้

เปน็ตน้แบบในการปรบัปรงุรฐัธรรมนญู กฎหมาย และกฎตา่งๆ ดงักลา่วตอ่ไป 

 

8.หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศ
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

การศึกษาวิจัยโดยวิธีการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและนำมาเป็น

แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทย โดยทั่วไป มักจะเลือกศึกษากฎหมายอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบสกุลกฎหมายหลักของโลก 

หรือไม่ก็ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายญี่ปุ่น แคนนาดา และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนำและมีระบบกฎหมายที่ก้าวหน้าไม่ด้อยกว่าประเทศต่างๆ ที่กล่าวมา

ข้างต้น อย่างไรก็ดี ในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการยุบ

พรรคการเมืองนั้นจำเป็นจะต้องจำกัดการศึกษาไว้แต่เฉพาะกฎหมายของประเทศที่

สามารถเทียบเคียงกันได้กับกฎหมายพรรคการเมืองไทย เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

ในการคัดเลือกประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 

 8.1การมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับพรรคการเมือง

  การควบคุมการดำเนินการของพรรคการเมืองโดยรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้ง

หลายจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ อันได้แก่ 2 

 (1)  การจัดตั้งและการสิ้นสุดลงของพรรคการเมือง  

 2 Biezen, Ingrid van (2008).‘Party Regulation and Constitutionalization: A Comparative 

Overview’, ใน Per Nordlund and Ben Reilly (eds.), Political Parties and Democracy in Conflict-

Prone Societies: Regulation, Engineering and Democratic Development, (Tokyo: UN 

University Press, 2008), น. 25–47. 
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 (2)  การทำหน้าที่ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งเช่น การคัดเลือก  

ผู้แทนของพรรคเพื่อส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง การส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

ในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน การหาเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ และ  

 (3)  การเงินของพรรคการเมือง และการให้ความสนับสนุนทางการเงินและ

อื่นๆ แก่พรรคการเมืองโดยรัฐ เพื่อลดทอนโอกาสทุจริตของบรรดา

นักการเมือง และเพื่อให้ระบบการเมืองโดยรวมเกิดความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น  

  หลายประเทศควบคุมพรรคการเมืองเฉพาะในลักษณะที่ 2 ผ่านกฎหมาย

เลือกตั้ง (Electoral Law) หรือกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง (Election 

Campaign Law) ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) ส่วนมากมัก

จะควบคุมทั้งลักษณะที่ 2 และ 3 โดยอาศัยทั้งกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยการหา

เสียงเลือกตั้ง และกฎหมายเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองหรือการสนับสนุน

พรรคการเมืองโดยรัฐ แต่กระนั้นก็ดี ยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่

เคยเผชิญปัญหาที่มาจากพรรคการเมือง หรือประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ (New 

Democracies) จะควบคุมทั้ง 3 ลักษณะ โดยมีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นการ

เฉพาะ (Comprehensive Political Parties Laws) ดังเช่น สเปน โปรตุเกส รัสเซีย 

โรมาเนีย ตุรกี เกาหลีใต้ ยูเครน อาร์เจนติน่า ฯลฯ ซึ่งการควบคุมพรรคการเมืองทั้ง   

3 ลักษณะเช่นนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

  ด้วยเหตุที่กฎหมายพรรคการเมืองไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ว่ามานี้ ดังนั้น งาน

วิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเฉพาะกฎหมายของประเทศที่ควบคุมพรรคการเมืองทั้ง 3 

ลักษณะเป็นหลัก 

 8.2การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนหรือ
  จดแจ้งการจัดตั้ง

  ในประเทศประชาธิปไตยดั้งเดิมเช่น อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี 

การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นสิทธิตามธรรมชาติของบุคคล (Natural Rights) 

ไม่จำเป็นต้องอาศัยการรับรองจากรัฐ3 ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการสร้างเจตจำนง

 3 อันที่จริง นักกฎหมายสำนักปฏิฐานนิยม หรือสำนักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positivism) อาจแย้งว่า 

เสรีภาพในการรวมกลุ่มนี้เป็นเสรีภาพที่รับรองโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่มี

ค่าบังคับเสมอด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เหตุที่การรวมกลุ่มของบุคคลในแต่ละครั้ง ไม่ว่าเป็นการถาวรหรือชั่วคราว 

ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรือต้องได้รับการรับรองจากรัฐอีกนั้น หาใช่เพราะเป็นไปตามแนวคิดสำนักกฎหมาย

ธรรมชาติไม่ 
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ทางการเมืองของประชาชนได้ และหากกลุ่มที่เรียกว่าพรรคการเมืองนี้ต้องการมีสถานะ

นิติบุคคลเพื่อให้มีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายก็มักจะไปจดทะเบียนจัดตั้งในรูป

สมาคม (Association) 

  ในทางตรงกันข้าม ประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศที่ เคยเผชิญวิกฤติการณ์ทางการเมืองอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของ

พรรคการเมือง เช่น สเปน โปรตุเกส ตุรกี เกาหลีใต้ หรือเป็นประเทศประชาธิปไตยเกิด

ใหม่ในยุโรปตะวันออก อาทิ รัสเซีย โรมาเนีย อาร์เมเนีย ฯลฯ ซึ่งมุ่งหมายจะสถาปนา

ระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-party System) ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างมั่นคง 

ภายหลังที่ตกอยู่ภายใต้ระบบการเมืองพรรคเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์ มานานถึงเกือบ

ครึ่งศตวรรษ การรวมตัวกันของบุคคลเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองในกลุ่มประเทศเหล่านี้  

จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการควบคุมและในด้านการ  

ส่งเสริมพรรคการเมือง ดังนั้น การรวมกลุ่มจัดตั้ง “พรรคการเมือง” จึงถูกบังคับให้ต้อง

จดทะเบียนหรือจดแจ้งกับภาครัฐก่อน จึงจะมีสถานะนิติบุคคล “พรรคการเมือง” และ

จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนผ่านการ  

เลือกตั้งได้ ซึ่งกฎหมายของไทยเราก็จัดอยู่ในกลุ่มที่ว่านี้ด้วย 

  จริงอยู่ที่ระบบกฎหมายของอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนนาดา และอีกหลาย

ประเทศ ยอมรับว่า การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นสิทธิตามธรรมชาติของ

บุคคล และไม่จำเป็นต้องอาศัยการรับรองจากภาครัฐ แต่ด้วยความสลับซับซ้อนของ

ระบบการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือบัญชีรายชื่อ (Proportional 

Representation/Party List) ความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการเงินของพรรคการเมือง

ให้เกิดความโปร่งใส และการที่รัฐเห็นควรต้องให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง ก็เป็น

สาเหตุให้ประเทศเหล่านั้นกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือ

จดแจ้งกับภาครัฐก่อน จึงจะเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งในนาม “พรรคการเมือง” ได้

แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมิได้บังคับให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนเพื่อให้มีสถานะเป็น

นิติบุคคล “พรรคการเมือง” ก่อนการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ก็ตาม  

  ตัวอย่างเช่น อังกฤษบังคับให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนกับคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง มิเช่นนั้น ไม่สามารถใช้คำว่า “พรรค” ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ 

และยอ่มไมไ่ดร้บัการจดัสรรเวลาออกอากาศวทิยแุละโทรทศันท์ีจ่ดัใหแ้กพ่รรคการเมอืง4 

 4 United Kingdom: Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, §22 และ   

§ 37 (1); และโปรดดู Bradley and Ewing, Constitutional and Administrative Law, (London:   

Longman, 14 edition, 2007), น. 162–163. 
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ฯลฯ หรือหลังจากที่นิวซีแลนด์ได้นำการเลือกตั้งระบบผสมแบบสัดส่วน (Mixed 

Member Proport ional – MMP) มาใช้ จึ งจำเป็นต้องกำหนดเงื่ อนไขให้

พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนที่จะส่งสมาชิกลงแข่งขัน

ในนามของพรรค (คะแนน Party Vote) หรือการเลือกตั้งแบบสัดส่วนได้ หากไม่จด

ทะเบียน แม้พรรคการเมืองจะสามารถส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้งได้ แต่ก็จะจำกัดไว้

เฉพาะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (Constituency Candidate – คะแนน 

Electorate Vote) เท่านั้น5 

  ด้วยเหตุที่กฎหมายพรรคการเมืองไทยกำหนดเงื่อนไขให้พรรคการเมือง

ต้องจดแจ้งการจัดตั้งกับนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต. ก่อน

ที่จะมีสถานะนิติบุคคลและสามารถดำเนินกิจกรรมใดๆ ในนามพรรคการเมืองได้ ดังนั้น

งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาแต่เฉพาะกฎหมายของประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กฎหมายไทยในข้อนี้ 

 8.3การมีบทบัญญัติและคดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

  ในบรรดาหลายๆ ประเทศที่มีกฎหมายพรรคการเมืองเป็นการเฉพาะมักจะ

บัญญัติเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรคการเมืองไว้ในกฎหมายด้วย 

บางประเทศ เช่น เชด (Chad) บัญญัติเหตุยุบพรรคการเมืองไว้อย่างกว้างๆ คือ เมื่อ

กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจ

ร้องขอให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองได้6 คล้ายคลึงกับกฎหมายของเอริเทีย (Eritrea)7 แต่

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มักจะบัญญัติเหตุเพิกถอนออกจากทะเบียน เหตุยกเลิกการจดทะเบียน 

หรือเหตุยุบพรรคการเมือง กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย และผลที่สืบเนื่องตามมาจาก

การยุบพรรคไว้อย่างละเอียดลออ และที่สำคัญ การมีตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินยุบหรือ  

ไมย่บุพรรคการเมอืงยอ่มชว่ยใหเ้ขา้ใจแนวทางการปรบัใชต้วับทกฎหมายเขา้กบัขอ้เทจ็จรงิ 

ในแต่ละกรณีได้ดียิ่งขึ้น 

 5 New Zealand: Electoral Act 1993 No. 87, §62, §143, §146, และ §166; และโปรดดู    

Andrew Geddis, “The Unsettled Legal Status of Political Parties in New Zealand,” New Zealand 

Journal of Public and International Law, (Vol. 3 June 2005), น. 105. 

 6 Chad: Act No. 45 of 14 December 1994 on charter of political parties, art. 37, art. 39–40.  

 7 Eritrea: Proclamation on the Formation of Political Parties and Organizations No. 2001, 

art. 17.  
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  งานวจิยันีจ้งึมุง่ศกึษาแตเ่ฉพาะกฎหมายของ (ก) ประเทศทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบั 

เหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรคการเมืองโดยละเอียด และที่มี (ข) คดี

ตัวอย่างดังเช่นที่ปรากฏในกฎหมายพรรคการเมืองและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  

ของไทย 

 8.4การเป็นต้นแบบศึกษาเปรียบเทียบในการจัดทำยกร่าง
  หรือพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมืองของไทย

  พรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ประเทศไทยรับสืบทอดมาจากประเทศตะวันตก

เช่นเดียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกฎหมายพรรคการเมืองไทยก็เป็น

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของต่างประเทศ กล่าวโดย

เฉพาะเจาะจงก็คือ เยอรมนี ตุรกี และเกาหลีใต้ ความข้อนี้ ปรากฏชัดในบันทึกความ

เห็นของศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาใน

การพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย   

ซึ่งต่อมาถูกตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 25118 นอกจากนี้ ในการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

(กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน) โดยคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ ซึ่งผู้วิจัยร่วมเป็นอนุกรรมาธิการด้วยนั้น ก็ได้มีการแจกจ่ายกฎหมายพรรคการเมือง

ของอังกฤษ เยอรมนี และเกาหลีใต้ให้แก่กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณา และมีการอภิปรายอ้างอิงถึงกฎหมายต่างๆ เหล่านั้นด้วย 

  งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาที่กฎหมายของประเทศซึ่งใช้เคยประโยชน์ใน

การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อจัดทำยกร่างกฎหมายพรรคการเมืองไทย 

 8.5ประวัติศาสตร์และบริบททางการเมือง

  แม้งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาหลักนิติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์กฎหมายในเชิง  

กฎเกณฑ์ (Normative Analysis of Law) เป็นหลัก แต่ในการศึกษาก็จำต้องอาศัย  

องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา 

หรือแม้แต่เศรษฐศาสตร์การเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาศัยวิธีการวิเคราะห์กฎหมายเชิง

ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาควบคู่กันไปด้วย (Historical and Sociological Study 

 8 หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2512), น. 88 – 91. 
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of Law) ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมา ปรากฏชัด

แล้วว่า การจัดทำยกร่างกฎหมายไทยโดยอาศัยนิติวิธีการศึกษากฎหมายในเชิง  

เปรียบเทียบ (Comparative Law) แต่เพียงอย่างเดียว บางครั้งกลับนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่

สอดรับกับสภาพสังคมไทย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อสรุปที่ได้ไม่เพียงแต่มิได้แก้ไขปัญหา 

หากแต่กลับยิ่งบ่มเพาะปัญหาโดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เป็นผลมาจากความแตกต่าง  

เหลี่อมล้ำระหว่างประเทศต้นแบบในการศึกษาเปรียบเทียบ และประเทศไทยทั้งในแง่

ระบบกฎหมายและวัฒนธรรมทางกฎหมาย และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 

  ในการนี้ หากพิเคราะห์เจาะจงเฉพาะประเด็นการยุบพรรคการเมือง   

จะพบว่า เหตุผลหลักของการกำหนดให้มีกลไกการยุบพรรคการเมืองก็คือ 

พรรคการเมืองกลายเป็นภยันตรายคุกคามระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ

นั้นๆ เสียเอง เช่นที่อด๊อฟ ฮิตเลอร์ใช้พรรคนาซี (Nazi Party) หรือที่เบนนิโต้ มุสโสลินี

ใช้พรรคฟ๊าสซิสต์แห่งชาติ (National Fascist Party) เป็นช่องทางเข้าสู่อำนาจการเมือง

ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง จากนั้น จึงค่อยๆ สถาปนาระบอบเผด็จการขึ้น9 หรือสภาพ

ปัญหาปัจจุบันในรัสเซียและสเปนที่กำลังเผชิญกับปัญหากลุ่มแบ่งแยกดินแดนแคว้น 

Chechen และแคว้น Basque โดยลำดับ ซึ่งมีการใช้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวเสนอข้อ

เรียกร้องทางการเมืองอย่างเปิดเผย ไปพร้อมๆ กับการก่อการร้าย ยูเครนและประเทศ

ในยุโรปตะวันออกอื่นๆ หลายประเทศที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์พยายามรื้อฟื้น

พรรคคอมมิวนิสต์เดิม10 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่จะนำกฎหมายเกี่ยวกับการยุบ

พรรคการเมืองมาศึกษาก็น่าจะมีประสบการณ์หรือกำลังเผชิญอยู่กับภัยคุกคามจาก

พรรคการเมือง สมดังคำกล่าวที่ว่า กฎหมายย่อมมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือ

แก้ไขปัญหาของสังคม  

 9 Gregory H. Fox, and Georg Nolte, “Intolerant Democracies,” Harvard International Law 

Journal (Vol. 36 Winter, 1995) น. 10 – 11. 

 10 ในปี ค.ศ. 1992 ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซียวินิจฉัยรับรองการใช้อำนาจของประธานาธิบดีบอริส เยลซินใน

การออกรัฐกำหนดเพื่อยุบพรรคคอมมิวนิสต์และยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของรัฐ แต่ขณะเดียวกัน กลับปฏิเสธที่จะ

ประกาศว่า พรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นพรรคการเมืองที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ; Alexei Trochev, Judging 

Russia – Constitutional Court in Russian Politics 1990-2006, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008) น. 106 – 107 และ 192; 10 ปีต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญยูเครนวินิจฉัยว่า รัฐกำหนด  

ยุบพรรคคอมมิวนิสต์ยูเครนที่ใช้มาเป็นเวลา 10 ปีนั้นขัดรัฐธรรมนูญ; โปรดดู Alexei Trochev, “Ukraine: 

Constitutional Court Invalidates Ban on Communist Party,” International Journal of 

Constitutional Law, (Vol. 1, July, 2003) น. 534 – 540. 
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  อย่างไรก็ดี หากคำนึงแต่เฉพาะสภาพบริบททางการเมืองของประเทศที่

เผชิญหรือเคยเผชิญปัญหาภัยคุกคามจากพรรคการเมือง และมีการใช้มาตรการยุบ

พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือขจัดปัญหาดังกล่าวแต่เพียงด้านเดียว โดยไม่พิจารณาถึง

ระดับพัฒนาการของประชาธิปไตยซึ่งให้น้ำหนักความสำคัญแก่พรรคการเมืองในฐานะ

ตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน ตลอดจนความหลากหลายทางการเมืองอันเป็นหัวใจ

หลักของระบอบประชาธิปไตยที่จะธำรงรักษาไว้ได้ก็แต่เฉพาะภายใต้บริบทการมีหลาย

พรรคการเมืองและการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และ

เสรีภาพของพรรคการเมืองเท่านั้น กรณีอาจจะกลายเป็นว่า งานวิจัยนี้ไปนำกฎหมาย

ของประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบอำนาจนิยม (Authoritarian Regime) มาเป็นต้น

แบบในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงกฎหมายไทย อันอาจเป็นการถอยหลังเข้า

คลอง ซึ่งมิใช่เป้าประสงค์ของงานวิจัยที่มุ่งหมายเพื่อปรับปรุงให้กฎหมายเกี่ยวกับการ

ยุบพรรคการเมืองของไทยสอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย 

  ดังนั้น การคัดเลือกประเทศโดยอาศัยหลักเกณฑ์ประวัติศาสตร์และบริบท

ทางการเมืองของประเทศนั้นๆ จึงต้องพิจารณาจากสองปัจจัยคือ (ก) เผชิญหรือเคย

เผชิญกับปัญหาระบบการเมืองที่พรรคการเมืองเป็นต้นเหตุ และมีการใช้มาตรการยุบ

พรรคการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ (ข) เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับระดับ

สากลว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ  

  ในการนี้ ผู้วิจัยจะอาศัยดัชนีชี้วัดการเคารพหลักนิติรัฐประจำปี ค.ศ. 2008 

ในโครงการตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับโลกของธนาคารโลก (The Worldwide 

Governance Indicators project - WGI)11 และดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย 

ค.ศ. 2008 (Democracy Index 2008) ของวารสาร The Economist12 เป็นฐานใน

 11 โครงการตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับโลกของธนาคารโลกนี้สำรวจข้อมูล 202 ประเทศทั่วโลก ระหว่างปี 

ค.ศ. 1996 – 2008 โดยอาศัยเกณฑ์ 6 ข้อ ได้แก่ (ก) ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อประชาชน (ข) ความ

มั่นคงทางการเมืองและการปราศจากการใช้ความรุนแรง (ค) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (ง) คุณภาพของระบบ

ควบคุมกำกับของภาครัฐ (จ) การเคารพหลักนิติรัฐ และ (ฉ) การควบคุมการคอร์รัปชั่น โปรดดู http://

info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2553 

 12 ดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยของวารสาร The Economist สำรวจจาก 167 ประเทศทั่วโลก โดย

ใช้เกณฑ์ (1) การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม (2) ความมั่งคงปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (3) อิทธิพลของต่างชาติ

ที่มีต่อรัฐบาล และ (4) ความสามารถของข้าราชการในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้น จึงประมวลผลแบ่ง

เป็น 4 ระดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ Full Democracy, Flawed Democracy, Hybrid Regime, และ 

Authoritarian Regime ตามลำดับ โปรดดู http://www.economist.com เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 

2553 
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การประเมิน โดยมุ่งศึกษากฎหมายของประเทศที่ได้คะแนนในระดับสูงกว่าหรือเท่ากับ

ประเทศไทยทั้งสองดัชนี กล่าวคือ ดัชนีชี้วัดการเคารพหลักนิติรัฐต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

54 และดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยต้องได้ระดับ Full Democracy หรือระดับ 

Flawed Democracy ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.81 จากคะแนนเต็ม 10.00 

 8.6ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

  อนึ่ง แม้ว่าบางประเทศ เช่น โปรตุเกส หรือโรมาเนียจะมีลักษณะหลาย

อย่างเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ เช่น มีกฎหมาย

พรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องจดทะเบียน มีบทบัญญัติและคดีเกี่ยวกับการยุบ

พรรคการเมืองที่หลากหลาย แต่ด้วยความที่มีเอกสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

น้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถศึกษาให้ครบถ้วนทุกมิติที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ได้ ดังนั้น ความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยในการเลือก

กฎหมายของประเทศนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 

  (โปรดด ูตารางที ่1 การคดัเลอืกประเทศเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบในหนา้ 17) 

  จากการพิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น พบว่า มีเพียงเกาหลีใต้

ประเทศเดียวที่ครบทุกหลักเกณฑ์ ปัจจัยการพิจารณาชี้ขาดต่อมาคือ เรื่องความยากง่าย

ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และพิจารณาคัดเลือกประเทศที่

เข้าหลักเกณฑ์มากที่สุด คือ 5 ข้อ ได้แก่ เยอรมนี สเปน และตุรกี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือก

ศึกษากฎหมายพรรคการเมืองและคดียุบพรรคการเมืองของ 4 ประเทศนี้ เพื่อใช้เปรียบ

เทียบกับกฎหมายไทย ทั้งในมิติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง กระบวนการยุบ

พรรคการเมือง และผลของการยุบพรรคการเมือง รวมทั้งมาตรการทางเลือกอื่นๆ เพื่อ

ใช้ทดแทนการยุบพรรคการเมือง ส่วนประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ อาจนำกฎหมาย

พรรคการเมืองและคดียุบพรรคการเมืองของประเทศเหล่านั้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เป็นเรื่องๆ ไปเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง 

  อนึ่ง ประเทศเยอรมนี แม้ไม่มีหลักเกณฑ์การบังคับให้พรรคการเมืองต้อง

จดทะเบียนหรือจดแจ้งการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล “พรรคการเมือง” แต่กฎหมาย

พรรคการเมืองเยอรมันก็มีจุดเด่นตรงที่เป็นต้นแบบของกฎหมายพรรคการเมืองฉบับ

ต่างๆ ค่อนโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่ว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองและหลัก

ประชาธิปไตยซึ่งพร้อมที่จะป้องกันตนเอง (Militant Democracy)13 

 13 Andras Sajo, “From Militant Democracy to the Preventive State?,” Cardozo Law Review, 

Vol. 27, No. 5 (April 2006) น. 2262. 
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  ส่วนประเทศสเปนนั้น แม้ไม่มีข้อมูลยืนยันได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดทำ

ยกร่างกฎหมายพรรคการเมืองฉบับหนึ่งฉบับใดของไทยหรือไม่ แต่สเปนก็เพิ่งจะ

ปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุยุบพรรคการเมือง เมื่อปี ค.ศ. 

2002 ให้ตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ เพิ่มมากขึ้นโดยมีการใช้พรรคการเมือง

เคลื่อนไหวอยู่หน้าฉากประสานกับกลุ่มก่อการร้ายหรือขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่

ทำงานใต้ดิน14 กฎหมายสเปนจึงมีความน่าสนใจในตัวเองอยู่ไม่น้อย 

  และสำหรับประเทศตุรกี แม้จะมีค่าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย  

ต่ำกว่าประเทศไทยคือ อยู่ที่ระดับ 5.69 จัดอยู่ชั้น Hybrid regime แต่ก็มีดัชนีชี้วัด  

การเคารพหลักนิติรัฐสูงกว่าของไทยร้อยละ 2 แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ ตุรกีมีคดี  

เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองจำนวนมากขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญและคดีสำคัญๆ ก็มีการ

เสนอคำร้องต่อไปยังศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปซึ่งมักจะตัดสินให้ตุรกีแพ้คดี จนเป็น

เหตุให้ตุรกีต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นนี้โดย

เฉพาะเลยทีเดียว15 

 14  Victor Ferreres Comella, “The New Regulation of Political Parties in Spain, and the 

Decision to Outlaw Batasuna,”ใน András Sajó (ed.), Militant Democracy, (Utrecht: Boom Eleven   

International, 2004) น. 133 – 134. 

 15 Opinion on the Constitutional and Legal Provisions Relevant to the Prohibition of 

Political Parties in Turkey, adopted by the Venice Commission at its 78th Plenary Session (13 – 

14 March 2009)[CDL-AD (2009) 006] §54; และ Yusuf Sevki Hakyemez และ Birol Akgun, “Limitations   

on the Freedom of Political Parties in Turkey and the Jurisdiction of the European Court of 

Human Rights,” Mediterranean Politics, Vol. 7 No. 2 (Summer 2002) น. 54 – 68; อนึ่ง กฎหมาย

เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองของตุรกีนั้น จะปรากฏในรายงานวิจัยในโครงการถัดไป เพราะล่าสุด ในเดือน

กันยายน 2553 ชาวตุรกีได้ลงประชามติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และหนึ่งในประเด็นที่แก้ไขเป็นเรื่อง

องค์กรศาลรัฐธรรมนูญและการพิจารณายุบพรรคการเมืองทำให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองให้  

สอดรับกับรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยจึงเห็นควรรอตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเสียก่อน  
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ตารางที่ 1 
การคัดเลือกประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 

หลักเกณฑ์   
/////////   
ประเทศ 

กม. 
พรรค 

การเมือง  
(8.1)  

การจด
ทะเบียน/
จดแจ้ง 
ให้เป็น

นิติบุคคล 
(8.2) 

บทบัญญัติ
เฉพาะ 
และคดี 
ยุบพรรค 

(8.3) 
ก – ข 

ต้นแบบ
กม.ไทย 
(8.4) 

บริบท
การเมือง 

(8.5) 
ก – ข 

การ 
เข้าถึง
ข้อมูล 
(8.6) 

England1 √ x  x  -  √ √ √  -  √ √ 

France2 x  x  x  -   n/d n/d √ 

Germany √ x  √  -  √ √ √  -  √ √ 

Indonesia3 √ √ √  -  x n/d n/d - x x 

Japan n/d n/d n/d n/d n/d x 

Portugal √ √ √  -  √ n/d √  -  √ x 

Romania √ √ √  -  √ n/d √  -  x x 

Russia √ √ √  -  √ n/d √  -  x x 

Spain √ √ √  -  √ n/d √  -  √ √ 

South Korea √ √ √  -  √ √ √  -  √  √ 

Tanzania √ √ n/d n/d n/d -x x 

Turkey √ √ √  -  √ √ √  -  x √ 

Ukraine √ √ √  -  √ n/d √  -  x x 

United States4 x x  x  -  √ n/d x  -  √  √ 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย √ คือ มีหรือใช่; x คือไม่มีหรือไม่ใช่; n/d คือ No data 
1. แม้อังกฤษมีกฎหมายพรรคการเมืองคือ Political Parties, Elections and 

Referendums Act 2000 แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องการยุบพรรคการเมือง ทั้งนี้ 
พรรคการเมืองต่างๆ อาจถูกยุบเลิกได้โดยคำสั่งศาล High Court ซึ่งอาศัยอำนาจตาม Public 
Order Act 1936 หรือ Terrorism Act 200016 

2.  ฝรั่งเศสมีเฉพาะกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการเงินของการเมือง (Loi 
no88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie   
politique) แต่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง ส่วนการยุบพรรคการเมืองนั้น
 16 Bradley and Ewing, เรื่องเดิม, น. 573 – 574. 
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เป็นอำนาจของประธานาธิบด ีกระทำในรูปรัฐกฤษฎีกา (Décret) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ   
จากคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยกลุ่มกองกำลังและทหารอาสาสมัคร (Loi du 10 
janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées) ซึ่งตกอยู่ภายใต้เขต  
อำนาจของสภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุด (Conseil d’Etat) ในการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของรัฐกฤษฎีกา นอกจากนี้ ศาลชั้นต้น (le tribunal de grande 
instance) ยังอาจสั่งยุบพรรคการเมืองที่มีสถานะเป็นสมาคม โดยใช้กฎหมายสมาคม (Loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d’association) ได้อีกด้วย17 

3.  อินโดนีเซียมีกฎหมายพรรคการเมืองและบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบพรรค 
การเมืองโดยเฉพาะได้แก่ Political Party Act No. 31/2002 และConstitutional Court 
Act No. 24/2003 แต่ตราบจนกระทั่งปี ค.ศ. 2008 ยังไม่เคยมีคดียุบพรรคการเมืองขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเลยแม้แต่คดีเดียว18 

4.  โดยหลัก กิจการต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาจะ
เป็นไปตามกฎหมายระดับมลรัฐ ยกเว้น กฎหมายการหาเสียงเลือกตั้งแห่งสหรัฐ (Federal 
Election Campaign Act of 1971 (FECA)) และกฎหมายปฏิรูปการหาเสียงเลือกตั้งสองฝ่าย 
(Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 (BCRA) ซึ่งมักเรียกกันว่า McCain–
Feingold Act) ใช้บังคับกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี ส.ส. และ ส.ว. ในรัฐสภาสหรัฐ 
(Congress) ส่วนการยุบพรรคการเมืองนั้น มีทั้งกฎหมายเฉพาะคือ The Subversive 
Activities Control Act of 1950,The Internal Security Act of 1950 และ The 
Communist Control Act of 1954 ใช้สำหรับการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ และ
กฎหมายทั่วไป ได้แก่ The Alien Registration Act of 1940 หรือ Smith Act ซึ่งใช้กับ
บุคคลทั่วไป สมาคม ตลอดจนพรรคการเมืองที่พยายามล้มล้างหรือบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐ 
ทั้งนี้ โดยการฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลชั้นต้นแห่งสหรัฐ (Federal District Court) ซึ่งก็อาจมี
การอุทธรณ์ฎีกาต่อไปตามลำดับชั้นศาลได้ 19 

 17 Gregory H. Fox, and Georg Nolte, เรื่องเดิม, น. 27 – 29; Peter L. Lindseth, “Law, History, 

and Memory: “Republican Moments” and the Legitimacy of Constitutional Review in France,” 

Columbia Journal of European Law, (Vol. 3, Fall/Winter, 1996/97) น. 59 – 71. 

 18  Andy Omara, Lessons From The Korean Constitutional Court: What Can Indonesia 

Learn From the Korean Constitutional Court Experience?, (Seoul: Korean Legislation 

Research Institute, 2008), น. 50. 

 19  Samuel Issacharoff, “Fragile Democracies,” Harvard Law Review, Vol. 120 No. 6 (April 

2007), น. 1415 – 1421 ซึ่งอธิบายลักษณะเฉพาะของสังคมการเมืองอเมริกันอันเป็นสาเหตุให้ระบบกฎหมาย

อเมริกันกำหนดให้มีมาตรการทางอาญาแต่เพียงอย่างเดียว; Paul Franz, “Unconstitutional and Outlawed 

Political Parties: A German – American Comparison,” Boston College International and 

Comparative Law Review, Vol. 5 No. 1 (1982), น.75 – 77.  
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ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?
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แม้หลักการยุบพรรคการเมืองจะมิใช่ เรื่องใหม่ เพราะปรากฏใน

กฎหมายพรรคการเมืองไทยมาตั้งแต่ฉบับแรก (ฉบับ พ.ศ. 2498) 

และในฉบับต่อๆ มา แต่การปรับใช้หลักการดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็น

ปัญหาเด่นชัดมากในช่วงเวลาที่ใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งในระยะแรกไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก ตราบจนกระทั่งมีคดี

ยุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ มี ส.ส. ในสังกัด 377 คนจาก

ทั้งหมด 500 คน และมีสมาชิกพรรคกว่า 10 ล้านคน ขึ้นสู่การพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ประเด็นการยุบพรรคการเมืองกลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับ  

นักกฎหมาย นักรัฐศาสตร์ และประชาชนทั่วไป มิหน่ำซ้ำ ต่อมายังมีการบัญญัติเหตุ  

ยุบพรรคการเมืองเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต

และเที่ยงธรรมไว้ในมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 2550 อันส่งผลให้

พรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรถึง 3 พรรคคือ พรรคพลังประชาชน พรรค

ชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตยต้องถูกยุบไป และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงขั้วรัฐบาล

ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงขึ้นไปอีก กลายเป็นประเด็นหลักที่มีกระแสเรียกร้องให้แก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็มีกระแสคัดค้านมากที่สุดไปพร้อมๆ 

กัน ล่าสุดนั้น มีคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของไทยขึ้นสู่ศาล

รัฐธรรมนูญ ทำให้มาตรการการยุบพรรคการเมืองนี้กลายเป็นปัจจัยชี้ชะตาอนาคต

ทิศทางของการเมืองไทยเลยทีเดียว 

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้อธิบายภาพรวมของการสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองไทย  

ในอดีต และในปัจจุบันที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทั้งในส่วนเหตุแห่งการยุบพรรค 

กระบวนการยุบพรรค และผลของการยุบพรรคการเมืองไว้อย่างคร่าวๆ  
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1. ภาพรวมของการสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองไทย

นับแต่ประเทศไทยมีกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติ

พรรคการเมือง พ.ศ. 2498 จวบจนปัจจุบัน นักการเมืองและบุคคลในระบบการเมือง

ไทยได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนเกิดการยอมรับร่วมกันแล้วว่า 

พรรคการเมืองไทยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย (Legal Creature) มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ (Natural Creature)1 กล่าวคือ การรวมกลุ่มของบุคคลที่ประสงค์จะดำเนิน

กิจกรรมในฐานะพรรคการเมืองต้องจดทะเบียนหรือจดแจ้งการจัดตั้งตามกฎหมาย

พรรคการเมืองก่อน จึงจะดำเนินการได้ 2 แม้ในห้วงเวลาที่ไม่มีบทกฎหมายบังคับ  

อันได้แก่ ช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2521 ซึ่งรับรองเสรีภาพ

ของบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมือง และขณะนั้นก็ไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ แต่บรรดานัก  

การเมืองทั้งหลายที่รวมกลุ่มกันส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป

ในเวลานั้น กลับมิได้เรียกตัวเองว่า “พรรค” แต่เลี่ยงไปใช้คำว่า “กลุ่ม” แทน3 ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 อันเป็น

กฎหมายที่ใช้บังคับ ณ ปัจจุบัน เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรคการเมืองแล้ว นับแต่ขณะเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป การรวมกลุ่มของบุคคลที่ยื่น  

จดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล “พรรคการเมือง” มีสิทธิ หน้าที่ 

และความรับผิดแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองนั้นๆ4 ไปตลอด จนกว่าความเป็นพรรคการเมืองจะสิ้นสุดลง  

 1 กนก วงศ์ตระหง่าน, พรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536),   

น. 40-41; แต่ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน เห็นว่า คติที่ว่าพรรคการเมืองไทยเป็นพรรคตาม

กฎหมายเกิดขึ้นนับแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2494 อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ 2489 และรัฐธรรมนูญ 

2492 จนถึงการรัฐประหารดังกล่าว มีแนวคิดพรรคการเมืองเป็นสิทธิตามธรรมชาติสอดแทรกอยู่ โปรดดู น.  87 

– 92.  

 2 ผู้ฝ่าฝืนดำเนินการในฐานะพรรคการเมืองโดยไม่จดทะเบียนหรือจดแจ้งการจัดตั้งย่อมมีความผิดอาญา 

โปรดดู พรบ. พรรคการเมือง 2511, ม. 47, ฉบับ 2517, ม. 54, ฉบับ 2524, ม. 66, พ.ร.ป. พรรคการเมือง 

2541, ม. 75, และ ฉบับ 2550, ม. 110 วรรคสอง. 

 3 กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 40.  

 4 พรบ. พรรคการเมือง 2511, ม. 14; ฉบับ 2517, ม. 19; ฉบับ 2524, ม. 30; พ.ร.ป. พรรคการเมือง 

2541, ม. 19; ฉบับ 2550 ม. 16 วรรคสอง; ในขณะที่มาตรา 12 ของพรบ. พรรคการเมือง  2598 มิได้บัญญัติชัด

ว่าให้พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล เพียงแต่ระบุว่าอาจเป็นโจทก์ จำเลย หรือดำเนินคดีในศาลได้. 
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หากมองย้อนไปในอดีต จะพบว่า การสิ้นสุดลงของพรรคการเมืองไทย5 นั้น เกิด

ขึ้นจากสาเหตุหลักสองประการ ได้แก่ (1) การสิ้นสุดลงโดยกฎหมายพรรคการเมือง คือ 

พรรคการเมืองต้องเลิกไปด้วยเหตุที่ระบุไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองฉบับต่างๆ เช่น 

ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนหรือสั่งยุบเลิกพรรคการเมืองเพราะกระทำผิดกฎหมาย

ร้ายแรง มีจำนวนสมาชิกลดลงเหลือน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ส่งสมาชิกลงสมัคร 

ส.ส. ให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ ฯลฯ6 และ (2) การสิ้นสุดลงโดยประกาศคณะรัฐประหาร 

กล่าวคือ เมื่อมีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารมักจะยุบเลิกพรรคการเมือง เพราะเห็น

ว่า พรรคการเมืองนั้นเป็นที่รวมของนักการเมือง ซึ่งโดยสภาพย่อมเป็นคู่ขัดแย้งกับคณะ

รัฐประหาร โดยการออกประกาศคณะรัฐประหารยกเลิกกฎหมายพรรคการเมืองและ

ระบุให้พรรคการเมืองต่างๆ ที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง7 ยกเว้นการรัฐประหารสองครั้ง  

หลังสุด คือ เมื่อปี 2534 และ 2549 มิได้มีการยุบเลิกพรรคการเมือง เพียงแต่ห้าม

พรรคการเมืองมิให้ประชุมหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง และระงับมิให้มีการ

จัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมือง8 

อนึ่ง ตามกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน การสิ้นสุดลงของพรรคการเมือง

นั้นจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ อันได้แก่ (1) การสิ้นสภาพพรรคการเมือง (2) การ

เลิกพรรคการเมือง และ (3) การยุบพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการสิ้นสุดลงของ

พรรคการเมืองตาม (2) นั้นเป็นกรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองตกลงร่วมกันกำหนดเหตุ

แห่งการเลิกพรรคการเมืองไว้เป็นการล่วงหน้าในข้อบังคับพรรค หรือเป็นกรณีการควบ

 5 ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน จำแนกการสิ้นสุดของพรรคการเมืองในทางรัฐศาสตร์ ออก

เป็นการสิ้นสุดโดยการยึดอำนาจ และการสิ้นสุดโดยปัจจัยภายในพรรคการเมือง ดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อเปลี่ยน

ตัวผู้นำพรรค (2) เมื่อเปลี่ยนอุดมการณ์ของพรรค และ (3) เมื่อผลประโยชน์ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โปรด

ดู กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 100 – 108.  

 6 พรบ. พรรคการเมือง 2498, ม. 13; ฉบับ 2511, ม. 29 – 31; ฉบับ 2517, ม. 34 – 36; ฉบับ 2524, ม. 

46 – 48; พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2541, ม. 65 – 67; ฉบับ 2550 ม. 91, ม. 93 – 98; ตัวอย่างเช่น พรรคเสรี

ประชาธิปไตย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5017/2540) พรรคดำรงไทย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4911/2539) และ

พรรคเสรีนิยม พรรคชาวไทยพรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคประชาชาติพรรคชาติประชาชนและพรรค

ประชาธิปไตย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3671/2535– พรรคเหล่านี้ถูกยุบไปพร้อมกันในคำพิพากษาฉบับเดียวกัน) 

 7 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501, ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2514, คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519. 

 8 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 20 เรื่อง พระราชบัญญัติ พรรคการเมือง   

ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดทางการเมือง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534, และประกาศ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 เรื่อง   

ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง ลงวันที่ 21 กันยายน 2549, ข้อ 2. 
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รวมพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองตั้งแต่สองพรรคขึ้นไปลงมติเห็นชอบ

ให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นการเลิกพรรคการเมืองโดยสมัครใจ (Voluntary 

Dissolution of Political Party) มิได้เกิดจากการใช้อำนาจรัฐเข้าแทรกแซงจำกัด

เสรีภาพของบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง   

ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ จึงขออธิบายลักษณะที่ (2) ไว้คร่าวๆ 

เพียงเท่านี้ 

 

2.การสิ้นสภาพพรรคการเมือง

พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไปตามความในมาตรา 91 

ของกฎหมายพรรคการเมือง ในกรณีที่ (1) ไม่สามารถดำเนินการจัดหาสมาชิกให้ได้ไม่

น้อยกว่า 5,000 คน กระจายไปในทุกภาค และจัดตั้งสาขาพรรคในทุกภาค (4 ภาค   

4 สาขา) ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง 

(2) ไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 

(3) มีจำนวนสมาชิกพรรคเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี หรือ   

(4) ไมม่กีารเรยีกประชมุใหญพ่รรคการเมอืง หรอืไมม่กีารดำเนนิกจิกรรมใดทางการเมอืง 

เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียน

ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้ หากพรรค 

การเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพไปนั้น เห็นว่าการประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นคำร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งเลิกการประกาศดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์การสิ้น

สภาพพรรคการเมืองที่ว่านี้จะไม่นำใช้บังคับ หากพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรอยู่ ณ ขณะเวลาที่มีเหตุแห่งการสิ้นสภาพ 
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3.การยุบพรรคการเมือง

การยุบพรรคการเมืองนั้นแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ กรณีทั่วไป และกรณีกระทำ

ผิดร้ายแรง ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องเหตุ กระบวนการ และผลบางอย่างจากการ

ยุบพรรคการเมือง9 

 3.1การยุบพรรคการเมืองกรณีทั่วไปตามมาตรา93

  การยุบพรรคการเมืองในกรณีทั่วไปจะเกิดขึ้นด้วยเหตุสองข้อ ได้แก่  

(ก) พรรคการเมืองมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองนั้นยังคง

มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากปล่อยให้มีการเลิก

พรรคการเมืองไปตามกระบวนการปกติ ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นจะสิ้นสมาชิก

ภาพไป โดยไม่อาจเข้าสังกัดพรรคการเมืองอื่นเพื่อรักษาสมาชิกภาพ ส.ส. ต่อไปได้10   

ดังนั้น กฎหมายพรรคการเมืองจึงนำโยงมาให้ใช้กระบวนการยุบพรรคการเมืองแทน 

ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยเนื้อหาของเรื่องแล้ว เห็นได้ว่า มิใช่การใช้อำนาจรัฐทำให้ความ

เป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง แต่เป็นการสิ้นสุดลงโดยความสมัครใจของสมาชิก

พรรคการเมืองนั้นที่ได้แสดงเจตนาในการเลิกพรรคไว้ล่วงหน้าในข้อบังคับของพรรค   

จึงไม่อยู่ในขอบข่ายเนื้อหางานวิจัยฉบับนี้ และ (ข) เมื่อพรรคการเมืองไม่ดำเนินการให้

ถูกต้องตามกฎหมายอันได้แก่  (ข.1) การไม่ยื่นรายงานการดำเนินกิจการของ

พรรคการเมืองภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 42 วรรคสอง 

และ (ข.2) การไม่ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง หรือยื่น

รายงานที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ

การพัฒนาพรรคการเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 82 

  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข) 

ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาล

 9 นอกจากนี้ ยังอาจจำแนกการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น (1) การยุบพรรค

ตามเหตุที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (2) เหตุที่บัญญัติไว้ในกฏหมายเลือกตั้ง (3) เหตุที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

พรรคการเมือง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายพรรคการเมืองได้นำเหตุยุบพรรคตาม (1) และ (2) มาบัญญัติรวมไว้ด้วย

แลว้ จงึมไิดแ้บง่หมวดหมูต่ามนัน้ 

 10 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (8) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ในกรณีที่ขาดจากการ

เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง เปิดช่องให้ ส.ส. ผู้นั้นสามารถดำรงสถานะ ส.ส. ต่อไปได้ หากเป็นกรณีที่ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดและ ส.ส. ผู้นั้นสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้

ภายใน 60 วัน กรณีเช่นนี้ จริงๆ แล้วเป็นเพียงเทคนิคการบัญญัติกฎหมายโดยใช้คำว่า “ยุบพรรคการเมือง” เพื่อ

ให้ล้อความตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น โปรดดู รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550. 
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รัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของ

นายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ  

มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

ในราชกิจจานุเบกษา 

 3.2การยุบพรรคการเมืองกรณีกระทำผิดร้ายแรงตาม
  มาตรา94

  พรรคการเมืองที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาล

รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได้  

 (ก)  กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจใน

การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการ

กระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว 

 (ข)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 (ค)  กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

 (ง)  กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและ

ภายนอกราชอาณาจักรหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 

 (จ)  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองอันได้แก่  

      (จ.1)  การรับคนต่างด้าวเข้าเป็นสมาชิกพรรคหรือปล่อยให้คนต่างด้าว

ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของพรรคตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง 

      (จ.2)  การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามมาตรา 43  

      (จ.3)  การรับบริจาคโดยรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 65 
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      (จ.4)  การรับบริจาคเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ตามมาตรา 66  

      (จ.5)  การรับบริจาคจากต่างด้าวตามมาตรา 69  

      (จ.6)  การใส่ความว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่นกระทำผิดกฎหมาย

พรรคการเมืองโดยปราศจากมูลความจริงตามมาตรา 104 

 (จ.7)  เรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 144 วรรคสองประกอบมาตรา 54 

ของกฎหมายเลือกตั้ง  

  เหตุแห่งการยุบพรรคตามข้อ (ก) บัญญัติล้อเนื้อความตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 68 และเนื้อความในตอนท้ายที่ว่า “กระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่า...” 

ก็เป็นการบัญญัติให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีเดียวกัน

กับเหตุยุบพรรคข้อ (ข) นอกจากนี้ แม้ในกฎหมายเลือกตั้งจะบัญญัติเหตุยุบพรรค 

การเมือง เพราะการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม ล้อความตามรัฐธรรมนูญมาตรา 237 วรรคสองไว้โดยเฉพาะด้วยก็ตาม 

แต่เหตุยุบพรรคการเมืองต่างๆ ดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่สอดรับกับเหตุยุบพรรคตาม

มาตรา 94 ของกฎหมายพรรคการเมืองทั้งสิ้น11 

  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทำ

การตามข้อ (ก) – (จ) ข้างต้น ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณา

เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็น

สมควร ก็ให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้า

อยัการสงูสดุไมย่ืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู ใหน้ายทะเบยีนตัง้คณะทำงานขึน้คณะหนึง่ 

โดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการ

รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทำงาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ  

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจยื่นคำร้องเอง 

 11 โปรดดู พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 103 วรรคสอง, ม. 140 วรรคสี่ และ

มาตรา 144 วรรคสองประกอบมาตรา 54; ทั้งนี้ เหตุยุบพรรคตามมาตรา 140 วรรคสี่ที่กำหนดว่า พรรคการเมือง

ใดการกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

เลือกตั้ง“ให้ถือว่า” พรรคการเมืองนั้นกระทำการอันอาจ“เป็นภัยต่อความมั่นคง” ตามเหตุข้อ (ง) นั้น แท้ที่จริง  

น่าจะสอดรับกับเหตุข้อ (จ.6) ตามกฎหมายพรรคการเมือง เสียมากกว่า 
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  หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการดำเนินการของพรรคการเมือง

ซึ่งกระทำการตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทำดังกล่าวของ

พรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว 

  ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่ใหย้บุพรรคการเมอืงใดแลว้ ใหน้ายทะเบยีน 

ประกาศคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 3.3ผลของการยุบพรรคการเมืองต่อผู้บริหารและบุคคล
  ทั่วไป

  ยกเว้นเฉพาะกรณีการยุบพรรคเพราะมีเหตุให้เลิกพรรคการเมืองตามข้อ

บังคับพรรค ที่ต้องใช้กระบวนการยุบพรรคการเมืองแทนเพราะเหตุที่พรรคการเมืองนั้น

ยังคงมีสมาชิกพรรคเป็น ส.ส. ตามมาตรา 93 โดยทั่วไปแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง

ให้ยุบพรรคการเมืองใด ความเป็นนิติบุคคลของพรรคการเมืองนั้นย่อมสิ้นสุดลง และมี

ผลกระทบต่อผู้บริหารพรรคการเมืองตามระดับความร้ายแรงของการกระทำดังต่อไปนี้  

 (1)  หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกคนของพรรคการเมืองที่กระทำ

ความผิดตามข้อ 3.2 กรณีเหตุกระทำผิดร้ายแรง หรือไม่ดำเนินการให้

ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อ 3.1 กรณีเหตุทั่วไป ย่อมถูกจำกัด

เสรีภาพที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่นและ

เสรีภาพในการเข้าชื่อจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่เป็นเวลา 5 ปีนับแต่

วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น12 

 (2)  หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกคนซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะ

ที่มีการกระทำความผิด13 ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี

นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น หาก

ปรากฏว่า หัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรคมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือ

ปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง 

หรือแก้ไขการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ จำกัดไว้แต่เฉพาะการไม่ดำเนิน

การตามข้อ 3.1 (ข.2) การไม่ยื่นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ

พรรคการเมือง หรือยื่นรายงานที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือใช้

 12 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 97. 

 13 คดีพรรคชาติไทย ศร. ที่ 19/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล.126 ต.16ก (19 มีนาคม 2552)   

น. 79 – 155] น. 99 และ 101.  
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จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 82 และกรณีการยุบพรรค

เพราะกระทำผิดร้ายแรงตามข้อ 3.2 ตามมาตรา 94 เท่านั้น14 

   กล่าวอีกนัยหนึ่ง การยุบพรรคเพราะเหตุที่ไม่ยื่นรายงานการ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร ตามข้อ 3.1 (ข.1) นั้น มิได้ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค

ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด  

 (3)  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ำ 

หรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย

พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการดำเนิน

กิจการทางการเมือง หรือประโยชน์อื่นใดในทำนองเดียวกัน15 

อย่างไรก็ดี ข้อห้ามใช้ชื่อ ชื่อย่อ ฯลฯ นี้ จำกัดไว้แต่เฉพาะการยุบพรรคการเมือง

เพราะเหตุกระทำผิดร้ายแรงตามมาตรา 94 เท่านั้น หาได้รวมถึงการยุบพรรคการเมือง

ในกรณีทั่วไปตามมาตรา 93 แต่อย่างใดไม่16 

 
 14 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 98; แต่ทั้งนี้ กรณีการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 

วรรคสอง และกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 103 วรรคสอง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเป็นบทบังคับของกฎหมายที่เป็นผลตามมาจากการยุบ

พรรค โปรดดู บทที่ 7 ปัญหาการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ในหน้า 243. 

 15 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 95 วรรคสาม  

 16 เป็นผลการตีความของผู้วิจัย เนื่องจาก ข้อห้ามดังกล่าวบัญญัติไว้ในวรรคสองมาตรา 95 ซึ่งว่าด้วย

กระบวนการในการเสนอคำร้องเพื่อยุบพรรคการเมือง ผ่านอัยการสูงสุด ต่อศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นกรณียุบพรรค

เพราะเหตุกระทำผิดร้ายแรงตามมาตรา 94 แต่ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า กกต. จะมิได้ตีความเช่นที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ไว้ 

ตัวอย่างเช่น มติ กกต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทย

พอเพียง เพราะมีชื่อย่อภาษาอังกฤษ “TPP” ตรงกับกันชื่อย่อภาษาอังกฤษของพรรคสันติภาพซึ่งถูกยุบไปตาม  

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 23/2546 เนื่องจากรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่ถูกต้องและจัดส่งล่าช้า; 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ามาตรา 9 วรรคสองของกฎหมายพรรคการเมืองได้บัญญัติห้ามมิให้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพ

เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ต้องไม่ซ้ำ พ้อง หรือคล้ายคลึงกับของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป 

“ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาประกอบความในมาตรา 95 วรรคสาม   

ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไป โดยในวรรคแรก

ของมาตรา 95 นี้บัญญัติเฉพาะกรณีการยุบพรรคการเมืองที่กระทำผิดกฎหมายตามมาตรา 94 เท่านั้น ผู้วิจัยจึง

เห็นว่า ข้อห้ามใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนี้ มิได้รวมถึงกรณีการยุบ

พรรคการเมืองตามมาตรา 93 ตามข้อ 1.2.1 ข้างต้น แต่อย่างใด ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์โดยละเอียด

อีกครั้งในรายงานวิจัยฉบับต่อไป 
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4. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
 การสิ้นสภาพและการยุบพรรคการเมือง

การสิ้นสภาพพรรคการเมืองและการยุบพรรคการเมืองนั้นเหมือนกันตรงที่ต่างก็

เป็นการใช้อำนาจรัฐทำให้ความเป็นนิติบุคคล “พรรคการเมือง” สิ้นสุดลง โดยที่สมาชิก

พรรคการเมืองนั้นมิได้ “สมัครใจ” เหมือนกัน และผลที่ตามมาก็คือ ต้องมีการชำระ

บัญชีพรรคการเมือง โดยในระหว่างเวลาดังกล่าว หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคยัง

คงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการชำระบัญชีแล้วเสร็จ แต่ไม่อาจดำเนิน

กิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองในนามของพรรคการเมืองนั้นได้ จากนั้น หากปรากฏว่า   

มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลตามที่ระบุ

ไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับพรรคมิได้ระบุไว้ หรือหากข้อบังคับพรรค

ระบุ “ชื่อ” องค์กรสาธารณกุศลใดไว้ แต่องค์กรนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว ณ ขณะเวลา

นั้น17 ก็ให้นำทรัพย์สินที่เหลือนั้นเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

ส่วนความแตกต่างระหว่างการสิ้นสภาพพรรคการเมืองและการยุบพรรค 

การเมืองนั้นมีอยู่หลายประการ อันได้แก่  

ประการแรก การสิ้นสภาพพรรคการเมืองเป็นกรณีที่พรรคการเมืองไม่สามารถ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะพรรคการเมืองได้ ซึ่งโดยหลัก มักจะเป็นเรื่องที่

สอดคล้องกับการสิ้นสุดลงตามธรรมชาติของการรวมกลุ่ม เช่น เมื่อไม่มีสมาชิก

พรรคการเมืองคนใดใส่ใจติดตามการดำเนินการของพรรคการเมืองอีกต่อไป ปล่อยให้

หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคละเลยหน้าที่ไม่เรียกประชุมใหญ่หรือไม่ดำเนิน  

กิจกรรมใดๆ ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 1 ปีติดต่อกัน หรือพรรคการเมืองไม่ทำ

หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยของพรรคการเมืองคือ การเข้าสู่กลไกการใช้อำนาจรัฐ

ผ่านการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งเห็นได้ชัดว่า ละทิ้งเจตนารมณ์

ดั้งเดิมในการก่อตั้งพรรคการเมืองแล้ว ในขณะที่การยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นกรณีที่

พรรคการเมือง หัวหน้าหรือกรรมการบริหาร หรือสมาชิกทั่วไปของพรรคการเมือง  

ไม่ดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง หรือที่รุนแรงกว่านั้น

คือ ได้กระทำความผิดร้ายแรง จนเป็นเหตุให้รัฐต้องใช้อำนาจยุบพรรคการเมือง 

ประการที่สอง ในเรื่องกระบวนการ การสิ้นสภาพพรรคการเมืองเป็นอำนาจของ

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะประกาศให้

 17 โปรดดู พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 96; แต่ทั้งนี้เป็นการตีความของผู้วิจัย มิใช่เนื้อความในมาตรา 

96 วรรคสาม  
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พรรคการเมืองสิ้นสภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อำนาจวินิจฉัยอยู่ที่นายทะเบียนและ กกต. 

ในขณะที่การยุบพรรคการเมืองนั้น นายทะเบียนและ กกต. มีเพียงอำนาจริเริ่ม

กระบวนการเท่านั้น ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งในส่วน

รายงานกิจการพรรคการเมืองและในส่วนรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรค 

การเมือง นายทะเบียนและ กกต. สามารถนำคำร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยลำพัง 

แต่สำหรับกรณีที่จะยุบพรรคการเมืองเพราะกระทำความผิดตามมาตรา 94 จะมีอัยการ

สูงสุดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการริเริ่มนี้ด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าที่สุดแล้ว อำนาจสิทธิขาด

จะตกอยู่ที่นายทะเบียนและ กกต. ก็ตาม และที่สำคัญ การวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมือง

เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

ประการที่สาม การสิ้นสภาพพรรคการเมืองมิได้ส่งผลให้หัวหน้าพรรคหรือ

กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ในขณะที่หัวหน้าและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนั้น อย่างน้อยที่สุด ก็ถูกจำกัดเสรีภาพมิให้

เป็นกรรมการบริหารพรรคใหม่หรือจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 5 ปี หรือ

กรณีการยุบพรรคเพราะกระทำผิดตามมาตรา 94 หรือไม่ดำเนินการเกี่ยวกับรายงาน

การใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามมาตรา 82 จะส่งผลให้ถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปีด้วย 

ประการสุดท้าย อาจมีการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยใช้ชื่อพรรค 

การเมืองที่เคยถูกประกาศให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไปแล้วได้ ต่างจากชื่อ 

ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนั้น ไม่สามารถนำมาใช้อีกได้

ตลอดไป18 

 

5.สถิติการยุบพรรคการเมือง

จากประสบการณ์การยุบพรรคการเมืองนับแต่มีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 254119 สืบต่อมาถึงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบัน  มีพรรคการเมืองที่ถูกยุบ

 18 โปรดดู หน้า 28 และเชิงอรรถที่ 16 ข้างต้น 

 19 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 35 ก 

หน้า 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2541 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2541 
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หรือถูกประกาศให้สิ้นสภาพไปแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 123 พรรค20 จำแนกตามสาเหตุได้

ดังนี้ 

(1)  เหตุจำนวนสมาชิกหรือสาขาไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ จำนวน 79 พรรค

พรรคการเมืองต่อไปนี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบไป 41 พรรค อันได้แก่ พรรคเสรี พรรค

เสรีธรรม พรรคแนวร่วมเกษตรกร พรรคแรงงาน พรรคโบราณรักษ์ พรรคไทยก้าวหน้า

พรรคไทยพัฒนา พรรคไทยพิทักษ์ไทย พรรคไทยมหาชน พรรคไทยรวมพลัง พรรค  

ไทยสามัคคี พรรคชาติเกษตรกรไทย พรรคชาตินิยม พรรคชาติประชาชน (รอบ 2) 

พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติสามัคคี พรรคชาวนาชาวไร่ไทย พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ 

พรรคชีวิตใหม่ พรรคทางเลือกที่สาม พรรคธรรมรัฐ พรรคนำไทย พรรคปฏิรูป พรรค

ประชาชนไทย พรรคประชาชาติไทย พรรคประชาธรรม พรรคประชาสังคม พรรค  

พลังเกษตรกร พรรคพลังเสรีธรรม พรรคพลังไทย พรรคพลังสามัคคี พรรคพัฒนาไทย

พรรคพัฒนาสังคมไทย พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ พรรครวมไทย พรรครวมพลังไทย พรรค

รักชาติ พรรครักสามัคคี พรรคสังคมประชาชน พรรคสังคมพัฒนา พรรคสันติภาพไทย 

 ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 38 

พรรค ประกอบด้วย พรรคเสียงประชาชนพรรคเอกราช พรรคไทยภูพาน พรรค  

ไทยร่ำรวย พรรคคุณธรรม พรรคนำวิถี พรรคนิติศาสตร์ไทย พรรคประชาชาติไทย

พรรคปวงประชาธรรม พรรคพัฒนาประชาธิปไตย พรรครักเมืองไทย พรรครักษ์ไทย

พรรคศรีสยาม พรรคศิลปิน พรรคสตรีเพื่อชาติ พรรคสยามก้าวหน้า พรรคสยามสันดี

พรรคสังคมไท พรรคสังคมธิปไตย พรรคสันติภาพชาวไทย พรรคสาธารณชน พรรค  

สู้เพื่อไทย พรรคอยู่ดีมีสุข พรรคอุดมรัฐ พรรคเทียนแห่งธรรม พรรคเพื่อประชาชน 

พรรคเสรีประชาไทย พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ พรรคแรงงาน พรรคประชาชนก้าวหน้า 

พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคปวงชนชาวไทย พรรคพลังแผ่นดิน พรรคพลังไทย พรรค  

พอเพียง พรรคภพไท พรรครวมไทยพัฒนา พรรคสหธรรม พรรคอนุรักษ์นิยม 

(2) เหตุไม่จัดการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือจัดประชุมใหญ่ไม่ถูกต้อง 

จำนวน 9 พรรค ได้แก่  พรรคเกษตรเสรี พรรคแรงงานไทย พรรคไทยเสรี พรรค  

ไทยช่วยไทย พรรคไทยธรรมาธิปไตย พรรคพลังใหม่ พรรคพลังมหาชน พรรครู้แจ้ง  

เห็นจริง พรรคสังคมประชาธิปไตย 

 20 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่ตีพิมพ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4-5/2553 ใน

ราชกิจจานุเบกษา; ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปด้วยความสมัครใจหรือการยุบไปควบรวมกับพรรคการเมืองอื่น 

แต่เพราะด้วยเทคนิคทางกฎหมายจึงต้องอาศัยกระบวนการยุบพรรคการเมือง จำนวน 12 พรรคนั้น อยู่นอกเหนือ

ขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยนี้ 
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(3)  เหตุไม่นำส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือนำส่งล่าช้า 

จำนวน 11 พรรค ได้แก่ พรรคไทยมหารัฐ พรรคกฤษไทยมั่นคง พรรคถิ่นไทย พรรค  

ธัมมาธิปไตย พรรคนิติมหาชน พรรคพัฒนาสังคม พรรคพิทักษ์ไทย พรรครักแผ่นดิน

ไทย ยุบพรรคสังคมใหม่ พรรคสังคมไทย พรรคอธิปไตย 

(4)  เหตุไม่นำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง นำส่ง

ล่าช้า หรือใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง จำนวน 13 พรรค ได้แก่ พรรคเกษตรกร พรรคเกษตร

ก้าวหน้า พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคไทยประชาธิปไตย พรรคก้าวหน้า พรรค  

ชาตปิระชาธปิไตย พรรคธรรมชาตไิทย พรรคประชาชน พรรคประชารฐั พรรคพลงัธรรม 

พรรควิถีไทย พรรคสันติภาพ พรรคอำนาจประชาชน 

(5)  เหตุกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม จำนวน 3 พรรค ได้แก่ พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคชาติไทย และ

พรรคพลังประชาชน 

(6)  เหตุกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่

มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 พรรค ได้แก่ พรรคพัฒนา

ชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 

(7)  เหตุยุบพรรคการเมืองตั้งแต่สองข้อขึ้นไป จำนวน 4 พรรค อันได้แก่ พรรค

วิถีไทยซึ่งไม่ยื่นรายงานกิจการและรายงานการเงินพรรคพลังเกษตรกรซึ่งยื่นรายงาน

กิจการโดยไม่ผ่านการรับรองของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองและรายงานการใช้จ่าย

เงินไม่มีหลักฐานประกอบ พรรคไทซึ่งใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่ถูกต้องและจัดการประชุม

ใหญ่พรรคการเมืองไม่ถูกต้อง พรรคเอกภาพซึ่งยื่นรายงานทั้งสองฉบับล่าช้าไป 9 วัน 

อนึ่ง ที่ผ่านมา มีคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองเพียงคำร้องเดียว

ที่ศาลวินิจฉัยยกคำร้องคือ กรณีพรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาว่ากระทำการเพื่อให้ได้

มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ศาลรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่สั่งยุบพรรคการเมือง

ตามคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต

��

ตารางที่ 2 
สถิติการยุบพรรคการเมืองจำแนกตามสาเหตุ (9 มิ.ย. 2541 - 19 ต.ค. 2553) 

เหตุแห่งการยุบพรรค/สิ้นสภาพ จำนวน/พรรค ร้อยละ 

จำนวนสมาชิกหรือสาขาพรรค 79 64.22 

การประชุมใหญ่ไม่ถูกต้อง  9 7.31 

รายงานการดำเนินกิจการ 11 8.94 

รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน 13 10.56 

ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 3 2.43 

กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางนอก

รัฐธรรมนูญ 

4 3.25 

เหตุยุบพรรคตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป 4 3.25 





บทที่
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สภาพปัญหาหลัก
ของการยุบพรรคการเมืองไทย 2



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?
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ในบทนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอสภาพปัญหาหลักของการยุบพรรคการเมืองไทย 

ซึ่งประมวลได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ อันได้แก่ ปัญหาต่อระบบพรรค 

การเมืองและระบบการเมืองไทย ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี และปัญหาในเรื่องการ

บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการยุบพรรคการเมือง  

 

1. ปัญหาของการยุบพรรคการเมืองที่มีต่อระบบ
 พรรคการเมืองและระบบการเมืองไทย

ผู้วิจัยได้จำแนกปัญหาของการยุบพรรคการเมืองที่มีต่อระบบพรรคการเมืองและ

ระบบการเมืองไทยออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1.1การยุบพรรคการเมืองมีผลเป็นการลดทอน
  ความหลากหลายทางการเมืองในสังคมไทย

  ความหลากหลายในสังคมโดยเฉพาะทางด้านการเมือง (Political 

Pluralism) นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งอาศัยกลไก

เสียงข้างมากในการตัดสินใจ และในขณะเดียวกันก็มีกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

เสียงข้างน้อย (Majority Rules and Minority Rights) โดยเฉพาะในการแสดงออกซึ่ง

ความคิดเห็นที่สวนทางกับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม1 เพราะทั้งนี้ ไม่แน่ว่า สักวันหนึ่งใน

กาลภายหน้า ความเชื่อในสังคมหนึ่งๆ เจตจำนงทางการเมืองหนึ่งๆ ซึ่งไม่เป็นที่นิยม ณ 

ขณะเวลาหนึ่ง อาจกลับได้รับความนิยมและกลายเป็นความเชื่อหรือเจตจำนงของผู้คน

จำนวนมากในสังคมแห่งนั้นก็เป็นได้ ความหลากหลายทางการเมืองนี้ เป็นหนึ่ง  

ในบรรดาหลายๆ เหตุผลของการรับรองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนไว้ใน

ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ2 และในรัฐธรรมนูญของหลาย

ประเทศ 

 1  โปรดดู Michel Rosenfeld, “A Pluralist Theory of Political Rights in Times of Stress,” in 

Wojciech Sadurski (ed.), Political Rights under Stress in 21st Century Europe, (Oxford: Oxford 

University Press, 2006), น. 15 – 27. 

 2  Howard Davis, Political Freedom: Associations, Political Purposes, and the Law, 

(London: Continuum, 2000), น. 30. 
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  อนึ่ง ระดับพัฒนาการสูงสุดของความหลากหลายทางการเมืองดังกล่าวจะ

ปรากฏในรูปการรวมกลุ่มกันของพลเมืองที่มีเจตจำนงทางการเมืองในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อสร้างและร่วมกันแสดงออกซึ่งเจตจำนงดังกล่าว ด้วยการเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อทำให้

เจตจำนงที่วางไว้บรรลุผล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การรวมกลุ่มในรูปพรรคการเมือง

นั่นเอง พรรคการเมืองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ประกันความหลากหลายทางการเมือง3   

ดังเช่นที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปกล่าวย้ำไว้ในคำวินิจฉัยหนึ่งว่า “...พรรคการเมือง

มีบทบาทสำคัญยิ่งในการธำรงไว้ซึ่งความหลากหลายและการทำงานของระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม”4 ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองจึงเท่ากับเป็นการ  

ลดทอนความหลากหลายทางการเมืองโดยตรง 

  จากสถิติการยุบพรรคการเมืองของไทยที่ระบุไว้ในบทที่ 1 พบว่า สาเหตุ

หลักของการยุบพรรคมาจากการที่พรรคการเมืองไม่สามารถจัดหาสมาชิกพรรคได้ครบ 

5,000 คนและมีสาขาครบทั้ง 4 ภาค ภายในกำหนดเวลา 180 วัน (ตามกฎหมายเดิม) 

หรือภายใน 1 ปี (ตามกฎหมายปัจจุบัน) นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ

การจดแจ้งจัดตั้ งพรรคการเมือง ซึ่ งพรรคการเมืองเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ เป็น

พรรคการเมืองขนาดเล็ก5 และส่วนใหญ่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองหรือนโยบาย  

เฉพาะเรื่องเฉพาะด้าน 

 3 Nancy L. Rosenblum, “Banning Parties: Religious and Ethnic Partisanship in Multicultural 

Democracies,” Law & Ethics Human Rights, (Vol. 17 January, 2007) น. 1; ผู้สนใจคำอธิบายความ

เชื่อมโยงของพรรคการเมืองกับการรักษาความหลากหลายในสังคม โปรดดู  Giovanni Sartori, Parties and 

Party System: A Framework for Analysis, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), น. 13 

– 18; “การมีพรรคการเมืองที่หลากหลายเป็นอิสระจากรัฐและแข่งขันกันเองเป็นความหมายอันดับแรกของความ

หลากหลายในสังคมประชาธิปไตย” โปรดดู Eckart Klein และ Thomas Giegerich, “The Parliamentary 

Democracy,”ใน Ulrich Karpen (ed.), The Constitution of the Federal Republic of Germany, 

(Baden-Baden: Nomos Verlagsge sell schaft, 1988), น. 146. 

 4 Refah Partisi (the Welfare Party) et al. v. Turkey [GC] (13 February 2003) อ้างถึงใน Carlos 

Vidal Prado, “Spain,” ใน Markus Thiel (ed.), The ‘Militant Democracy’ Principle in Modern 

Democracies, (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2009) น. 253. 

 5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่ว่า “พรรคใหญ่ดีกว่าพรรคเล็ก” และ “ระบบทวิพรรคดีกว่าระบบ  

พหุพรรค”โปรดดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 3: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547) น. 31 – 36 และบทอื่นๆ ซึ่งวิเคราะห์ “ตลาด

การเมืองไทย” โดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง; อย่างไรก็ดี มีอีกความเห็นหนึ่ง มองว่า พรรคการ

เมืองเล็กๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่มิใช่พรรคการเมืองอย่างแท้จริง เพราะมิได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ อย่างเป็น

ชิ้นเป็นอัน หรือไม่ก็จัดตั้งขึ้นเพื่ออาศัยเป็นช่องทางหารายได้เข้ากระเป๋าผู้บริหารพรรคบางคนจากเงินสนับสนุน

ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองจำพวกนี้ หาได้กระทบต่อความ  

หลากหลายทางการเมืองแต่อย่างใด 
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  สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากการยุบพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์  

ที่สวนทางกับหลักการอันเป็นที่ยอมรับระดับสากลในรัฐประชาธิปไตยดั้งเดิมทั้งหลายที่

มุ่งรักษาความหลากหลายในสังคมซึ่งต่างก็มีมาตรการคุ้มครองมิให้พรรคการเมืองขนาด

เล็กล่มสลายไปโดยง่าย6 ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองไทยที่ผ่านมาในหลายๆ กรณี จึงมี

ผลเป็นการลดทอนความหลากหลายในสังคมการเมืองไทย7 

 1.2การยุบพรรคการเมืองเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสใน
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนใน
  ฐานะผู้สมัครส.ส.

  พรรคการเมืองถือเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่

สำคัญยิ่ง ทั้งในด้านการสร้างเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันของประชาชน และในด้าน

การคัดเลือกและส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในสนามการเมืองหรือการเลือกตั้ง ในสนาม

การเมืองแบบเปิดคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปสามารถเข้าสู่สนามการเมืองโดยการเป็น  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้โดยง่าย เพราะไม่มีเงื่อนไขบังคับให้ต้องสังกัดพรรคการเมือง8 

 6 ตัวอย่างเช่น คดี Brown v. Socialist Workers ’74 Campaign Committee 459 U.S. 87 (1982) ซึ่ง

ศาลฎีกาสหรัฐตัดสินว่า กฎหมายของมลรัฐโอไฮโอที่กำหนดให้การบริจาคให้แก่พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการ

หาเสียงของพรรคการเมืองต้องเปิดเผยเงินบริจาคนั้น ไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีพรรคแรงงานสังคมนิยมได้ 

เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เคยเผชิญกับการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เพราะการเปิด

เผยชื่อผู้บริจาคดังกล่าว จะทำให้ผู้บริจาคไม่กล้าที่จะบริจาค อันเป็นการสะท้อนว่าผู้นั้นนิยมชมชอบหรือฝักใฝ่ใน

แนวคิดของพรรคการเมืองซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ 

 7 สภาพปัญหาการเมืองไทยก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ พรรคการเมืองมีจำนวนมากเกินไป และ ส.ส. 

กระจายไปในหลายพรรคการเมือง ทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค ส่งผลให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ 

รฐัธรรมนญูและกฎหมายพรรคการเมอืงฉบบักอ่นหนา้นัน้จงึพยายามจำกดัจำนวนพรรคการเมอืง โดยการบงัคบัให ้

ส.ส. ตอ้งสงักดัพรรคการเมอืงเพือ่พฒันาการเมอืงไทยกา้วไปสู ่“รปูแบบการเมอืงแบบพรรคเดน่พรรคเดยีว” โปรดด ู

ลิขิต ธีรเวคิน, พรรคการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: เอกสารอัดสำเนา, สถาบันวิจัยของ

สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2526) น. 6 – 7; อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยกลับเห็นพ้องกับบทวิเคราะห์ของ

ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ว่า “การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้” และ 

“จำนวนพรรคการเมืองไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองเสมอไป” โปรดดู กนก วงศ์ตระหง่าน, 

พรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), น. 338 – 339; และการวิเคราะห์

ภายหลังการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ก็เป็นเช่นเดียวกัน โปรดดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 35 – 36. 

 8 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่า “สิทธิของบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นไม่ควรจะถูกจำกัดอย่างไร้เหตุผลโดยการบังคับให้  

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะเจาะจง” โปรดดู ¶17 General Com

ment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access 

to public service (Art. 25) : . 07/12/1996. <CCPR/C/21/Rev.1/Add.7> 
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การยุบเลิกพรรคการเมืองอาจมิได้กระทบต่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยตรงของประชาชนมากเท่าใดนัก เพราะประชาชนทั่วไปสามารถลงสมัครเลือกตั้ง

ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านพรรคการเมือง9 แต่กระนั้นก็ดี ด้วยความที่ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการเลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตยทั้งหลายบ่งชี้ว่า ประชาชนมักนิยมเลือกผู้สมัคร

จากพรรคการเมือง และมีผู้สมัครอิสระชนะการเลือกตั้งน้อยมาก10 ดังนั้น จึงอาจ

วิเคราะห์ได้ว่า การยุบพรรคการเมืองกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ประชาชนจะมี  

ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในฐานะผู้สมัครเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่มีเจตจำนง

ตรงกันกับเจตจำนงของตนและของประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองนั้น 

  ขณะที่สนามการเมืองแบบปิดเช่นกรณีของไทยคือ ผู้สมัคร ส.ส. ต้องสังกัด

พรรคการเมืองเท่านั้น11 พรรคการเมืองจึงเป็นเพียงช่องทางเดียวที่ประชาชนจะมี  

ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในฐานะผู้สมัครได้ การยุบพรรคการเมืองจึงเท่ากับ

เป็นการปิดกั้นโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในฐานะผู้สมัคร 

ส.ส. ของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือเจตนารมณ์ทางการเมืองตรงกับแนวทาง  

ของตน 

 9 อนึ่ง เพื่อประกันว่า ผู้สมัคร ส.ส. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับหนึ่ง บางประเทศจึงมี

การกำหนดให้ผู้สมัคร ส.ส. แบบอิสระต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหนึ่งลงชื่อรับรอง แต่ทั้งนี้ จำนวน  

ดังกล่าวจะต้องไม่มากจนกลายเป็นการลิดรอนสิทธิในการเป็นผู้สมัคร (Right to be a candidate) หรือสิทธิใน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Right to Political Participation) ของประชาชนจนเกินสมควร; ผู้สนใจกรณีศึกษา

ของอเมริกันเปรียบเทียบเยอรมัน โปรดดู Samuel Issacharoff และ Richard H. Pildes, “Politics as 

Markets: Partisan Lockups of the Democratic Process,” Stanford Law Review, (Vol. 50, No. 3, 

Feb. 1998, น. 643 - 717) น. 694 – 695. 

 10 ยกเว้นในประเทศที่องค์กรพรรคการเมืองอ่อนแออย่างมากและใช้ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว 

(อาจเป็นระบบผสมแบบสัดส่วนก็ได้) ผู้สมัครอิสระอาจได้รับเลือกตั้งในสัดส่วนที่สูง เช่น ยูเครน (ประมาณ 1 ใน 4 

ของสมาชิกสภา) รัสเซีย (ประมาณ 1 ใน 6) โปรดดู Pippa Norris, “Recruitment,” ใน Richard S. Katz และ 

William Crotty (ed.), Handbook of Party Politics, (London: SAGE publication, 2006) น. 91. 

 11 “การบังคับให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองมีผลในการสร้างทำนบกีดขวางการเข้าสู่ตลาดการเมือง... 

แม้จะบังคับใช้มาตรการนี้มาเป็นเวลายาวนาน ก็หาได้ช่วยให้พรรคการเมืองมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น และหาได้

เกื้อกูลให้มีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นแต่ประการใดไม่” และ “กระบวนการคัดสรรตัวแทนพรรคกลายเป็น

กลไกสกัดกั้นการเข้าสู่ตลาดการเมือง” โปรดดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 31 และ น. 53 โดยลำดับ. 
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 1.3การยุบพรรคการเมืองเป็นการทำลายตัวกลางเชื่อมโยง
  ระหว่างรัฐกับประชาชน

  หน้าที่สำคัญของพรรคการเมืองในสังคมประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ 

การเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน (Political Linkage)12 หรืออีกนัยหนึ่ง 

“เชื่อมระหว่างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย (Sovereign) กับผู้ใช้อำนาจ

ดังกล่าวแทนประชาชน”13 โดยการระดมความคิดความเห็น สร้างเป็นเจตนารมณ์

ทางการเมือง มุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อผลักดันเจตนารมณ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล  

  ฉะนั้น การยุบพรรคการเมือง แม้เป็นพรรคการเมืองเล็กๆ ก็ย่อมกระทบ

ต่อหน้าที่สำคัญของพรรคการเมืองในข้อนี้ และยิ่ ง เมื่อใดก็ตามที่ เป็นการยุบ

พรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พรรคการเมืองซึ่งกำลังทำหน้าที่ตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐ

กับประชาชนในระบบการเมืองอย่างเป็นทางการ การยุบพรรคการเมืองดังกล่าวเพียง

เพราะการกระทำผิดกฎหมายของคนไม่กี่คน แม้ว่าจะเป็นการกระทำผิดร้ายแรง เช่น 

ทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดย

กรรมการบริหารพรรคบางคน ก็เป็นการทำลายตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน และ  

ยิ่งไปกว่านั้น การยุบพรรคการเมืองเพราะการกระทำผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น เพราะไม่ส่ง

รายงานการดำเนินกิจการพรรคการเมืองหรือรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน เพราะ

รายงานไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรือใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่  

ผู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริหารพรรคเพียงหนึ่งหรือสองคน 

ก็ยิ่งเท่ากับเป็นการทำลายตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างไร้เหตุผลยิ่ง14 

 12 ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมในด้านการมีส่วนร่วม (Participatory Linkage) ตัวเชื่อมในด้านการตอบสนองความ

ต้องการเชิงนโยบาย (Policy-Responsive Linkage) ตัวเชื่อมในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Linkage by 

Reward) และตัวเชื่อมในการกำหนดทิศทางของรัฐต่อ(เหนือ)ประชาชน (Directive Linkage); โปรดดู Kay 

Lawson, “Political Parties and Linkage,” ใน Kay Lawson (ed.), Political Parties and Linkage: A 

Comparative Perspective, (New Haven: Yale University Press, 1980), น. 13 – 14; และโปรดดู 

Richard H. Pildes, “The Legal Structure of Democracy,” ใน Keith E. Whittington et. al. (ed.), The 

Oxford Handbook of Law and Politics, (New York: Oxford University Press, 2010) น. 322 – 325. 

 13 Eckart Klein และ Thomas Giegerich, เรื่องเดิม, น. 159. 

 14 โปรดดู คำวินิจฉัยหลายฉบับของนายมานิต วิทยาเต็ม ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในคดียุบพรรคหลายคดีที่

พยายามสื่อสารหลักการข้อนี้ อาทิ คดีพรรคเกษตรกร - ศร. ที่ 51/2546 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 [รจ. ล. 121 

ต.58ก (7 กันยายน 2547) น. 1 – 85] น. 43 – 44; คดีพรรคสันติภาพ - ศร. ที่ 23/2546 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 

2546 [รจ. ล. 121 ต.19ก (22 มีนาคม 2547) น. 1 – 74] น. 41 เป็นต้น. 
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  ตัวอย่างพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดถึงการทำลาย  

ตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน ก็คือ พรรคถิ่นไทย ซึ่งมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการ

ในฐานะพรรคการเมือง แต่ก็ต้องถูกยุบไปเพราะการเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบบฟอร์มการยื่น

รายงานการดำเนินกิจการพรรคการเมืองทำให้ยื่นรายงานที่ถูกต้องล่าช้าไป 48 วัน15 

ส่วนการทำลายตัวเชื่อมที่เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็เช่น พรรคพลังประชาชน 

พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย16 และล่าสุดที่คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ ณ ขณะนี้ก็คือ พรรคประชาธิปัตย์ 

 1.4การยุบพรรคการเมือง เป็นการทำลายโอกาสที่
  พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันใน
  ระบบการเมือง

  ในประเทศประชาธิปไตยที่ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็ง พรรคการเมือง

ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันในระบบการเมืองที่แยกออกจากตัวบุคคลผู้เป็นแกนนำของ

พรรคการเมือง พรรคการเมืองมิใช่ทรัพย์สินของนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง ครอบครัวใด

ครอบครัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง17 ทั้งนี้ ไม่ว่าการถือกำเนิดขึ้นของพรรคการเมือง

นั้นๆ จะเริ่มมาจากวัตถุประสงค์หรือเหตุปัจจัยใด18 จะเริ่มมาจากคนจำนวนน้อยหรือ  

คนจำนวนมาก หรือมาจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายหรือไม่ ไม่สำคัญ ข้อสำคัญ

คือว่า พรรคการเมืองต้องพัฒนาไปสู่จุดมีโครงสร้างและระบบการบริหารงานภายในที่

ประกันได้ว่า การเข้าสู่ตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารพรรคการเมืองก็ดี การ

วินิจฉัยกำหนดนโยบาย ทิศทาง และโครงการของพรรคการเมืองก็ดี การตัดสินใจ  

ดำเนินกิจการภายในของพรรคหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อสาธารณะของพรรค

ก็ดี ต้องมาจากความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมตัดสินใจของบรรดาสมาชิกทั้งหลายของ

พรรคการเมืองนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารจัดการภายในพรรคเป็นไปตามหลัก

ประชาธิปไตย (Internal Democracy) มิใช่มาจากหัวหน้าพรรคการเมืองแต่โดยลำพัง 

 15 ศร. ที่ 1/2545 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กันยายน 2545) น. 1 – 158] 

 16 คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย – ศร. ที่ 18/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 126 ต.16ก (19 มีนาคม 

2552) น. 1 – 78]; คดีพรรคชาติไทย – ศร. ที่ 19/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 126 ต.16ก (19 

มีนาคม 2552) น. 79 – 155]; คดีพรรคพลังประชาชน -  ศร. ที่ 20/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 

126 ต.20ก (31 มีนาคม 2552) น. 1 – 82] 

 17 ผู้สนใจบทวิเคราะห์เกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติของหัวหน้าพรรค โปรดดู

Siripan Nogsuan Sawasdee, Thai Political Parties in the Age of Reform, (Bangkok: P. Press Co., 

Ltd., 2006) น. 89 – 99. 

 18 โปรดดู กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 59 – 87.  
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หรือมาจากแกนนำพรรคเพียงไม่กี่คน และที่ตลกร้ายกว่านั้นก็คือ มาจากหัวหน้าเงา 

กรรมการเงา (Shadow leader/director) เฉกเช่นที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในนาม   

“นอมินี”19 

  แม้ว่ากฎหมายพรรคการเมืองไทยฉบับปัจจุบันได้กำหนดมาตรการหลาย

อย่างเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง20 เพื่อให้พรรคการเมือง

ไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองดังมีลักษณะข้างต้น แต่ความเป็นจริงที่รับรู้

กันเป็นการทั่วไปก็คือ พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ยังคงห่างไกลกับคำว่า “สถาบัน”   

ยิ่งนัก เนื่องจากการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองหรือการประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนดำเนินการตามแบบพิธีที่กฎหมาย

กำหนดไว้เท่านั้น หาได้มีผลเป็นการตัดสินใจโดยกรรมการบริหารพรรคหรือมวลหมู่

สมาชิกพรรคโดยอิสระแต่อย่างใดไม่ หากแต่เป็นการลงมติเลือกหรือวินิจฉัยตาม 

“โพย” หรือ “ใบสั่ง” ที่ผู้มีอำนาจครอบงำพรรคตัวจริงสั่งการมาเท่านั้น   

  แม้กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาสภาพข้อเท็จจริงในการถือกำเนิดขึ้นของ

พรรคการเมอืงหนึง่ซึง่เริม่มาจากเจตนารมณเ์พือ่สนบัสนนุผูน้ำทางการเมอืงคอื นายควง 

อภัยวงศ์ ของพรรคประชาธิปัตย์21 และพัฒนาการต่อๆ มาจนกลายเป็นสถาบันทาง  

การเมืองแล้ว22 เห็นว่า พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดอย่างไร และไม่ว่า

สภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานของพรรคการเมืองนั้นๆ จะเป็นเช่นไร ก็ล้วน

แล้วแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สภาวะการเป็น “สถาบัน” ได้ หากสามารถดำรงอยู่ได้

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่จะให้เกิดการพัฒนาตนเอง23   

ซึ่งแน่นอนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยภายในและภายนอก หนึ่งในนั้นก็คือ

 19 ผู้วิจัยเห็นว่าเงื่อนไขชี้ขาดการเป็นสถาบันนั้นได้แก่ การแยก “ตัวบุคคล” ออกจาก “องค์กร”ส่วนการ

วิเคราะห์ในเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ความต่อเนื่องถาวร ความเป็นอิสระ ฯลฯ โปรดดู เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์, 

พรรคการเมืองไทยในกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์ 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 ซึ่งได้วิเคราะห์ความเป็นสถาบันของ

พรรคการเมือง โดยอาศัยกรอบความคิดของ Samuel P. Huntington ไว้อย่างน่าสนใจ 
 20 โปรดดู พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 27 – 33; และโปรดดู วรานนท์ วิเศษศิริ, หลักประชาธิปไตย

ภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 
 21 กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 61 – 63. 
 22 แต่ทั้งนี้ โปรดดู เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์, เรื่องเดิม, น. 175 – 183; ซึ่งเห็นว่า “ระดับความเป็น

สถาบันทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าเมื่อเทียบกับเดิมของพรรคประชาธิปัตย์เองและเมื่อเทียบกับ

พรรคการเมืองอื่นแต่ยังมิใช่สถาบันทางการเมืองอย่างถาวร” โปรดดู น. 179. 
 23 กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 339. 
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กฎหมาย และด้วยความที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันมีมาตรการหลายอย่างที่

ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ  

ลดทอนอิทธิพลของเงินที่มีอยู่เหนือพรรคการเมือง อาทิ การให้เงินสนับสนุนจากรัฐ 

การจำกัดเพดานการบริจาคเพื่อกระจายแหล่งที่มาของเงินทุนพรรคการเมือง การให้

ประชาชนบริจาคภาษีให้พรรคการเมือง ฯลฯ แม้ว่า ณ ปัจจุบัน จะยังไม่สามารถบังคับ

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควรก็ตาม ก็นับว่ามีทิศทางแนวโน้มที่ดีที่พรรคการเมือง

ต่างๆ อาจมีพัฒนาการต่อไปถึงขั้นที่เป็นสถาบันได้ 

  แต่ทั้งนี้ นายทะเบียน และ กกต. ควรต้องกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองอย่างจริงจัง โดยเลือกใช้มาตรการที่

เหมาะสม จัดการเอาผิดกับหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรคที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง  

ข้อกฎหมาย ซึ่งในระยะยาวน่าจะเกิดประโยชน์ต่อระบบพรรคการเมืองไทยมากกว่า

การเอาจริงเอาจังกับการยุบพรรคการเมือง 

  สภาพข้อเท็จจริงในระยะที่ผ่านมา ยังบ่งชี้ต่อไปอีกว่า ภายหลังการยุบ

พรรคการเมืองหนึ่งไปแล้ว ก็จะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่โดยกลุ่ม ส.ส. หรือ

อดีต ส.ส. ที่เคยสังกัดพรรคการเมืองนั้นเพื่อการนี้ จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมาก

ในการจัดตั้งพรรค และการบริหารจัดการภายในพรรค เช่น จัดหาที่ทำการพรรค จัดตั้ง 

สาขาพรรค จัดหาสมาชิกพรรค ฯลฯ ตรงจุดนี้เองเป็นช่องทางที่ทุนจะกลับเข้าครอบงำ

พรรคการเมืองได้อีกครั้ง ทั้งนายทุนที่มาจากภาคธุรกิจและนายทุนที่อยู่ในคราบนักการ

เมือง ดังนั้น ในความเป็นจริง การยุบพรรคการเมืองจึงแทบจะไม่มีผลอะไรนอกเหนือไป

จากการกำจัดทรัพย์สินของพรรคการเมืองและการทำให้กลุ่มการเมืองดังกล่าวต้องกลับ

ไปเริ่มนับหนึ่งในรูปพรรคการเมืองใหม่อีกครั้ง ดังจะเห็นได้จากกรณีการจัดตั้งพรรคเพื่อ

ไทย โดยกลุ่ม ส.ส. ของอดีตพรรคพลังประชาชนและอดีตพรรคไทยรักไทย โดยลำดับ   

ที่หลุดรอดจากการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะมิได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

หรือการจัดตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งสืบทอดต่อจากพรรคชาติไทย เป็นต้น  

  นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ใหม่ในระบบการเมืองไทยก็คือ ผู้มีอำนาจตัวจริง

ทั้งหลายทั้งในการบริหารประเทศและในการบริหารพรรคการเมืองดูประหนึ่งว่าจะ  

พึงพอใจกับการบงการ “นอมินี” อยู่หลังฉาก24 เพราะมีความเสี่ยงให้ต้องรับผิดทาง  

กฎหมายน้อยกว่าการสวมหมวกว่าราชการด้วยตนเอง ในมิติการบริหารประเทศ  

 24 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องปรึกษากิจการสำคัญๆ ของ

รัฐบาลกับนายเนวิน ชิดชอบ และนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งเข้าใจกันว่า เป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคภูมิใจ

ไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา โดยลำดับ เช่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นายอภิสิทธ์ นัดทานข้าวกับนายเนวิน 

ที่บ้านพิษณุโลก โปรดดู มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552.  
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ก็เช่นกัน เป็นที่ร่ำลือกันอย่างหนาหูว่า ปัจจุบัน หากข้าราชการบางกระทรวงต้องการ  

ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ต้องวิ่งไปหาใคร เก้าอี้ละเท่าไหร่ ผู้รับเหมา นักธุรกิจ หาก

ต้องการได้งาน ได้โครงการ ได้สัมปทานหรือใบอนุญาต ต้องเข้าพบใคร จ่ายเท่าไร 

บุคคลนิรนามนี้มิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

แต่กลับมีอำนาจว่าราชการจริงยิ่งกว่ารัฐมนตรีเจ้าของกระทรวง 

  กล่าวเฉพาะเจาะจงในส่วนของการบริหารพรรคการเมืองก็มีคำร่ำลือกันว่า 

บางพรรคให้คนสนิทหรือแม้แต่คนขับรถของแกนนำตัวจริงที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

ไปนั่งเป็นกรรมการบริหารพรรคใหม่ และที่น่ากังวลกว่านั้น การยุบพรรคการเมืองและ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ส่งผลให้ ส.ส. และบุคคลสำคัญๆ ของ

พรรคใหม่พากัน “เกี่ยง” “เลี่ยง” ไม่ยอมรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค25 เพราะ

กลัวว่าตนจะต้องร่วมรับผิด หากพรรคการเมืองต้องถูกยุบไป ทำให้การบริหารงาน

ภายในพรรคการเมืองเหล่านั้นยิ่งอ่อนแอลง ที่ประชุมกรรมการพรรคกลายเป็นเพียง

พิธีการนำ “ใบสั่ง” มาแสดงออกอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

  ตรงจุดนี้เองที่ตอกย้ำเสริมน้ำหนักของข้อวิเคราะห์ที่ว่า การยุบพรรค 

การเมืองยิ่งจะส่งผลลบ กลับกลายเป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่  

จะพัฒนาไปสู่การเป็น “สถาบัน” ทางการเมือง ซึ่งแน่นอน ย่อมต้องส่งผลเสียต่อเนื่อง

ไปยังระบบการเมืองไทยทั้งระบบ 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การยุบพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับ

การยอมรับจากประชาชนให้มีผู้แทนในสภา ซึ่งมิได้เป็นภยันตรายร้ายแรงต่อการดำรง

อยู่ ของรัฐและระบอบประชาธิปไตย เพียง เพราะเหตุที่ กระทำผิดกฎหมาย

พรรคการเมืองหรือไม่ทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงเท่ากับเป็นการทำลายโอกาส

ที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบัน26 ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบการเมือง

ไทยในระยะยาว 

 1.5การยุบพรรคการเมืองกลายเป็นชนวนบ่มเพาะปัญหา
  ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยในระยะที่ผ่านมา
  ให้ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น

  หนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่ประเทศประชาธิปไตยดั้งเดิมทั้งหลายหลีกเลี่ยง

 25 โปรดดู คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, รายงานของ

คณะอนกุรรมการพจิารณาศกึษาแนวทางการแกไ้ขรฐัธรรมนญูและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) น. 4. 

 26 รายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.) น. 22. 
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การออกกฎหมายให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่หน่วยงานของรัฐดำเนินการยุบเลิก

พรรคการเมืองได้โดยง่าย ก็เนื่องจากความกังวลที่ว่า อาจมีการใช้มาตรการยุบเลิก

พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมือง27 และแม้ว่าประเทศ

ประชาธิปไตยดั้งเดิมเหล่านั้นได้สร้างหลักประกันด้วยการกำหนดให้เป็นอำนาจของศาล

ที่จะสั่งยุบเลิกพรรคการเมืองก็ตาม28 แต่ก็มีการจำกัดเหตุแห่งการใช้อำนาจรัฐที่จะยุบ

เลิกพรรคการเมืองไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลที่  

เข้มงวดกว่าการพิพากษาคดีอื่นๆ ดังจะได้อธิบายไว้ในบทต่อๆ ไป29 

  ก่อนหน้าที่จะมีคดียุบพรรคไทยรักไทย แวดวงวิชาการและสาธารณชนไทย

ให้ความสนใจเกี่ยวกับคดียุบพรรคการเมืองน้อยมาก เพราะคดีทั้งหมดเกี่ยวกับการยุบ

พรรคการเมืองเล็กๆ ที่มิได้มี ส.ส. ในสภา แต่นับแต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่

 27 อด็อฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ใช้วิธีการทั้งในและนอกกฎหมายกำจัดคู่แข่งในพรรคนาซี (NSDAP–

Nazi) และพรรคการเมืองอื่น โปรดดู Gregory H. Fox, and Georg Nolte, “Intolerant Democracies,” 

Harvard International Law Journal (Vol. 36 Winter, 1995) น. 10 – 11; เรียกว่า “กระบวนการทำให้

พรรคการเมืองอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”(Gleichschaltung - Standardization) โปรดดู Thilo Rensmann, 

“Procedural Fairness in a Militant Democracy: The “Uprising of the Decent” Fails Before the 

Federal Constitutional Court, GLJ, Vol. 4 Issue 11 (November, 2003), น. 1118; โดยการออกกฎหมาย

เพื่อประกันความเป็นเอกภาพระหว่างพรรคการเมืองและรัฐ (Gesetzzur Sicherungder Einheitvon 

Partieand Staat) ทำให้เหลือพรรคนาซีเพียงพรรคเดียว โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและ

พรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน, (กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, 2542), น. 54; ประเทศในลาตินอเมริกาก็เคย

มีปัญหาทำนองนี้เช่นกัน โปรดดู John Finn, “Electoral Regimes and the Proscription of Anti-

Democratic Parties,” ใน David C. Rapoport และ Leonard Weinberg (ed.), The Democratic 

Experience and Political Violence, (London: Frank Cass, 2001) น. 51 – 77 ที่ น. 66; “การยุบ

พรรคการเมืองอาจถูกใช้เพื่อบิดเบือนสภาพการแข่งขันอย่างปกติในระหว่างพรรคการเมือง” Leslie Turano, 

“Spain: Banning Political Parties As A Response to Basque Terrorism,” in International Journal 

of Constitutional Law, (Vol. 1 October, 2003), น. 735. 

 28 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า องค์กรศาลต้องมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี  

ที่ประกันในเรื่องความเป็นธรรม เปิดเผย และเคารพต่อสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมของคู่กรณี;   

โปรดเทียบ Guidelines on Dissolution of Political Parties and Analogous Measures, adopted by 

the Venice Commission at its 41st Plenary Session (10 – 11 December, 1999) CDL-INF (2000) 

1, ข้อ 7.  

 29 เช่น ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันต้องอาศัยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะยุบพรรคการเมืองได้ หรือ

ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ต้องอาศัยคะแนนเสียง 7 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน เป็นต้น โปรดดู บทที่ 3 กฎหมาย

เยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง บทที่ 5 กฎหมายเกาหลีใต้เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง ในหน้า 63 และ

หน้า 159 โดยลำดับ และรายงานวิจัยฉบับต่อไปในบทที่ว่าด้วยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณายุบ

พรรคการเมือง 
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทยเป็นต้นมา ประกอบกับการที่

รัฐธรรมนูญ 2550 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองเพราะกรรมการบริหารพรรค

รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการกระทำผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง และต่อมาได้นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรคคือ พรรคพลัง

ประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนขั้วทาง  

การเมือง โดยพรรคประชาธิปัตย์พลิกจากการเป็นพรรคฝ่ายค้าน กลายเป็นรัฐบาล   

ร่วมกันกับพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งสืบทอดต่อมาจากพรรคชาติไทย พรรคภูมิใจไทยซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งที่แตกออกมาจากพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อแผ่นดิน ก็ทำให้

ประเด็นการยุบพรรคการเมืองกลายเป็นจุดสนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดียุบพรรค

ประชาธิปัตย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ ณ ขณะนี้30 กลายเป็น

ปัจจัยกำหนดชะตาอนาคตการเมืองไทย เพราะหากพรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบไป อาจมี

การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอีกครั้งก็เป็นได้31 

  ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองไทยทั้งสองขั้วคือ พรรคเพื่อไทย และพรรค

ประชาธิปัตย์ ต่างก็พยายามหาเงื่อนแง่ทางกฎหมายที่จะใช้จัดการกับอีกขั้วหนึ่ง กล่าว

ให้ชัดก็คือ มุ่งหมายใช้การยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมือง

นั่นเอง32 ดังเช่นที่คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ได้วิเคราะห์ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 237 วรรคสองตอนหนึ่งว่า “อาจเกิดกรณีของการกลั่นแกล้งกันทางการเมือง

เพื่อให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้รับโทษถึงขั้นยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิของ

หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค เช่น การจ้างวานบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของ

 30  ในปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์ถูกนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ กกต. ร้องให้ยุบพรรค ด้วยสองเหตุ

แยกเป็นสองคดี คดีแรก ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 (5) ตามกฎหมายพรรคการเมือง 2541 (โปรดเทียบ 

มาตรา 82 ประกอบมาตรา 93 ตามกฎหมายพรรคการเมือง 2550) และคดีที่สอง ถูกอัยการกล่าวหาว่ามีการรับ

เงินบริจาค 258 ล้านโดยรู้อยู่แล้วว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ประกอบมาตรา 

66  (4) ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 67 ของกฎหมายพรรคการเมือง 2541 (โปรดเทียบ มาตรา 65 ประกอบมาตรา 

94  (5) และการดำเนินการตามมาตรา 95 ของกฎหมายพรรคการเมือง 2550) 

 31 โปรดเทียบ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ,   

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) น. 4. 

 32 เช่น พาดหัวข่าว “‘ชวน’ฮึ่ม! เพื่อไทยแพร่คลิปฉาวฟ้องยุบพรรคได้’ เทพไท ’จี้ไอ้ตู่หุบปากท้าเปิดคลิป

ภาคสอง” “เทพไท”ขู่ เพื่อไทย บีบ ส.ส. ถอนชื่อจาก กมธ. สภาผิดถึงยุบพรรค” “เทพไทขู่ พท. ถ้าเกี่ยวข้องมือ

ยิง M 79 โทษถึงขั้นยุบพรรค” ฯลฯ 
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พรรคการเมืองนั้นๆ ให้ทำการทุจริตเลือกตั้ง เป็นต้น”33 

  และที่ชัดเจนกว่านั้น พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก

และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) แกนนำผู้ก่อการรัฐประหาร เคย

เปิดเผยต่อสาธารณชนถึงแผนบันได 4 ขั้นของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ว่า 

บันไดขั้นที่ 3 คือ การยุบพรรคไทยรักไทยและห้ามกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเล่น

การเมืองเป็นเวลา 5 ปี เพื่อสลายเครือข่ายกลุ่มอำนาจเก่าให้สูญพันธุ์34 ยิ่งเป็นการ

ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า ได้มีการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือ

กำจัดศัตรูทางการเมือง เพียงแต่ว่า ผู้ใช้เครื่องมือนี้ (ณ ขณะนั้น) มิใช่นักการเมือง

เท่านั้นเอง 

  อนึ่ง การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองนี่เองเป็นหนึ่งใน

หลายสาเหตุที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่าย สีเหลือง – แดง ในสังคมไทย 

ยิ่งลุกลามปานปลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวกับการ

ดำเนินคดียุบพรรคการเมืองที่ผ่านมา เช่น ความเร่งรีบในการพิจารณาคดีของบาง

พรรคการเมือง หรือความล่าช้าในการพิจารณาส่งคำร้องของนายทะเบียนและ กกต. ไป

ยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของบางพรรคการเมือง แม้ว่ากระบวนการเหล่านี้จะกระทำ

โดยสุจริตและดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายก็ตาม แต่ก็ทำให้

สาธารณชนโดยเฉพาะในขั้วตรงกันข้ามกับพรรคการเมืองที่ถูกดำเนินคดี เคลือบแคลง

สงสัยในความสุจริตและเที่ยงธรรมของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

กลายเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศในอีกทางหนึ่งด้วย 

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การยุบพรรคการเมืองหลายพรรคที่ผ่านมา มิได้ส่งผลดี

ต่อการเมืองไทย ซ้ำร้ายกลับยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย

ลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น 

 

 33 คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, เรื่องเดิม, น. 5. 

 34 แม่ลูกจันทร์, “ถอยหลัง 4 ปี,” ไทยรัฐ (18 กันยายน 2553) น. 2.  
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2.ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและการละเมิด
 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
 ของการยุบพรรคการเมือง

การยุบพรรคการเมืองไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งปัญหาต่อระบบพรรคการเมืองและ

ระบบการเมืองของไทยดังกล่าวไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา หากแต่ยังมีปัญหาความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและเสี่ยงต่อการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่

ประเทศไทยเป็นภาคีอีกด้วย ในการนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกปัญหาดังกล่าวออกเป็นสองกรณี

ได้แก่ กรณีแรก มีปัญหาเกี่ยวกับหลักการที่นำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

พรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้ง และกรณีที่สอง หลักการที่บัญญัติไว้มิได้เป็น

ปัญหา หากแต่การใช้และการตีความของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ  

ต่างหากที่นำมาซึ่งปัญหา  

อนึ่ง ในเบื้องต้น เห็นสมควรอธิบายหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องเสียก่อน 

 2.1การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

  จริงอยู่ ศาลรัฐธรรมนูญไทยเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่า การกำหนดให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุยุบพรรคการเมืองในเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 ซึ่งระบุไว้แต่เฉพาะกรณีที่

พรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดย

วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

254035 และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังได้วินิจฉัยต่อไปอีกว่า เหตุแห่งการยุบ

พรรคการเมืองตามมาตรา 66 (2) (3) และ (4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 35 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเด็นปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไปแล้วก็คือ การออกพระราชบัญญัติ  

เพิ่มเติมอำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่; โปรดดู   

ศร. ที่ 6/2541  ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 [รจ. ล. 115 ต. 66ก (29 กันยายน 2541) น. 1 – 43] น. 3 – 4:   

คดีพรรคมวลชนยุบรวมเข้ากับพรรคความหวังใหม่; ศร. ที่ 28/2544 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 [รจ. ล.119 

ต.38ก (26 เมษายน 2545) น. 65 – 112] น. 66 – 67: คดียุบพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทย. 
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ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 254136 มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 254037 แต่การ

วินิจฉัยดังกล่าวก็เป็นการวินิจฉัยในภาพรวมโดยมิได้พิเคราะห์และประเมินลักษณะ

เฉพาะของเหตุยุบพรรคการเมืองในแต่ละข้อโดยละเอียด อีกทั้งยังเป็นการวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 จึงมิอาจถือเป็นบรรทัดฐานได้ 

 36 พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2541 

  มาตรา 66  “เมื่อพรรคการเมืองกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

พรรคการเมือง 

  (1)  กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 

  (2)  กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

  (3)  กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน หรือ 

  (4)  กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 52 หรือมาตรา 53” 

  มาตรา 23 “ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็นสมาชิกหรือดำรง

ตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง 

  มาตรา 52 “ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อ

กระทำการหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ

ของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัย

ของประชาชน” 

  มาตรา 53 “ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนิน

กิจการของพรรคการเมืองหรือดำเนินกิจการในทางการเมืองจาก 

  (1)  บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

  (2)  นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอก

ราชอาณาจักร 

  (3)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อย

ละยี่สิบห้า 

  (4)  องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดำเนิน

กิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือมีผู้จัดการ หรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

  (5)  บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินกิจการของ

พรรคการเมืองหรือเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

  (6)  บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 

 37 โปรดดู คดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย – ศร. ที่ 3 – 5/2550 ลงวันที่ 

30 พฤษภาคม 2550 [รจ. ล. 124 ต.33ก (13 กรกฎาคม 2550) เล่ม 1 (น. 1 – 417) เล่ม 2 (น. 1 – 365)] เล่ม 

1 น. 49 – 51. 
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  นอกจากนี้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 216 วรรคห้า ได้บัญญัติรับรอง

สถานะของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ “ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะ

รัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ” ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของ

ระบบกฎหมายไทยที่มิใช่สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law System) อันมี

หลักบรรทัดฐานคำพิพากษา (Doctrine of Precedent / Stare Decisis) ให้ศาล

เดียวกันที่กำลังพิจารณาพิพากษาคดีหลังซึ่งมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเหมือนกัน 

ต้องเดินตามแนวบรรทัดฐานที่ศาลนั้นเคยวางไว้ในคดีก่อน และข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มี

ศาลสูงสุดของประเทศใดในโลก แม้แต่ในสกุลคอมมอนลอว์ ผูกพันอย่างเคร่งครัดให้ตอ้ง

วินิจฉัยตามบรรทัดฐานที่ศาลนั้นเคยวางไว้38 ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไทยในอดีต  

ก็เคยวินิจฉัยกลับแนวบรรทัดฐานเดิมของตนหลายคดี39 ดังนั้น ในทางทฤษฎี จึงต้อง

ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่ผูกพันให้ต้องเดินตามแนวการวินิจฉัยคดีของตนเอง40 

  อนึ่ง แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2550 เคยอาศัยเหตุยุบพรรค 

การเมืองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 

 38 ศาลสูงสุดของอังกฤษเดิมคือ House of Lords นั้น เคยประกาศใน Practice Statement ในปี ค.ศ. 

1966 ว่า “ในกรณีที่แนวบรรทัดฐานนำมาซึ่งความอยุติธรรมในการพิพากษาคดีหนึ่งคดีใด หรือเป็นการฉุดรั้ง

พัฒนาการที่เหมาะสมของกฎหมายอย่างไร้ซึ่งเหตุผลที่ชอบธรรม ศาลก็พร้อมที่จะผลักตนเองออกจากแนว

บรรทดัฐานในคดกีอ่น หากเหน็วา่เปน็การถกูตอ้งทีจ่ะทำเชน่นัน้” โปรดด ูBradley and Ewing, Constitutional 

and Administrative Law, (London: Longman, 14 edition, 2007), น. 383–384; ศาลสูงสุดแห่ง

สหรัฐอเมริกาก็เคยวินิจฉัยกลับแนวบรรทัดฐานเดิมหลายสิบคดี เช่น หลักการแบ่งแยกอย่างเท่าเทียม (Separate 

but Equal) ที่ศาลวางไว้ในคดี Plessy v. Ferguson [163 U.S. 537 (1896)] ถูกกลับ (Overrule) โดย Brown 

v. Board of Education of Topeka [347 U.S. 483 (1954)] โดยศาลสูงสุดเคยอธิบายความผูกพันต่อหลัก

บรรทัดฐานคำพิพากษา (Stare Decisis) ในคดี Planned Parenthood v. Casey ว่า “The obligation to 

follow precedent begins with necessity, and a contrary necessity marks its outer limit.” [505 

U.S. 833(1992)] น. 854; ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักบรรทัดฐานคำพิพากษาในศาลสูงสุดชุดปัจจุบัน โปรดดู Tom 

Hardy, “Has Mighty Casey Struck out?: Societal Reliance and the Supreme Court’s Modern Stare 

Decisis Analysis,” Hastings Constitutional Law Quarterly (Vol. 34 Summer 2007) น. 591 – 622. 

 39 เช่น คดีเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โปรดเทียบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่   

2/2541 กับคำวินิจฉัยที่ 58-62/2543 หรือเทียบคำวินิจฉัยที่ 6/2542 ที่ 7/2542 และที่ 8/2542 กับคำวินิจฉัยที่ 

6/2543 เป็นต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 268 ก็บัญญัติเนื้อความไว้เหมือนกันกับมาตรา 216 วรรคห้าของ

รัฐธรรมนูญ 2550; ผู้สนใจบทวิเคราะห์เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไทย โปรดดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณี

ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, (กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี้, 

2550) 

 40 แต่ทั้งนี้ การจะเปลี่ยนแนววินิจฉัยกลับไปกลับมาอยู่บ่อยครั้ง ก็จะกลับกลายเป็นการไม่เคารพหลักนิติรัฐ

หรือนิติธรรมที่มีหลักการพื้นฐานข้อหนึ่งคือ หลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย (Legal Certainty) 
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2550 ในหลายๆ ขอ้เปน็ฐานในการสัง่ยบุพรรคการเมอืงมาแลว้กต็าม แตศ่าลรฐัธรรมนญู 

ก็ยังไม่เคยวินิจฉัยในประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติเหตุ  

ยุบพรรคการเมืองเหล่านั้น และที่สำคัญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่เคย

เข้าสู่กระบวนการควบคุมการตรากฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก่อนการ

ประกาศใช้กฎหมาย (Pre-promulgation Review of Constitutionality) ตาม

รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 141 แต่อย่างใด41 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า อาจมีการเสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเหตุยุบพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้กฎหมาย

พรรคการเมือง โดยผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 245 (1) คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 257 (2) หรือแม้แต่การฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา 212 ได้ 42 

 2.2พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
  ไทยเป็นภาคีและบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบพรรค
  การเมือง

  แม้ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐไทยเป็นภาคีมิได้มีสภาพบังคับ

โดยตรงในระบบกฎหมายและศาลไทย จนกว่าจะได้มีการตราพระราชบัญญัติอนุวัติการ 

(Implementing Law) ตามทฤษฎีทวินิยม (Dualism)43 อันเป็นทฤษฎีว่าด้วยความ

 41 พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550 และ พ.ร.ป. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2550   

ก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต่อการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในระยะ

เริ่มแรก และจัดทำขึ้นตามบทเฉพาะกาล มาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ประกอบกับมาตรา 30 ของ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 จึงได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบบังคับตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 141 ทั้งนี้ เป็นไปตามของรัฐธรรมนูญ 2550 ตามมาตรา 305 (3). 

 42 ณ ปัจจุบัน (กันยายน 2553) ยังไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ; แต่ทั้งนี้ โปรดดู ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 

21 และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 39/2551 คือ ต้องได้พยายามโต้แย้งผ่านช่องทางตามมาตรา 245 (1) ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน และตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว. 

 43 ส่วนทฤษฎีเอกนิยม (Monism) ถือว่า กฎหมายระหว่างประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกฎหมาย

ภายใน เมื่อสนธิสัญญาได้รับการให้สัตยาบันโดยถูกต้องแล้ว สนธิสัญญาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเสมือนหนึ่งเป็น

กฎหมายภายในโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการออกฎหมายอนุวัติการ และเมื่อมีข้อพิพาทไปสู่ศาล ศาลก็

สามารถนำเนื้อความในสนธิสัญญามาบังคับใช้โดยตรงกับข้อเท็จจริงในคดีได้; โปรดดู บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, 

กฎหมายมหาชน เล่ม 3: ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538), น. 55–73; ยิ่งไปกว่านั้น ศาลไทยก็เคย

อ้างถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นเหตุผลประกอบการพิพากษาคดี (น่าจะเทียบได้

ในฐานะ Persuasive Authority) แม้มิใช่ในฐานะบทกฎหมายที่ศาลใช้บังคับแก่คดีก็ตาม โปรดดู คำพิพากษาศาล

ปกครองกลางที่ 607 - 608 / 2549 วันที่ 16 พฤษภาคม 2549. 
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สัมพันธ์ของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐธรรมนูญไทยยึดถือมา

โดยตลอด44 แต่ระบบกฎหมายและศาลไทยก็สมควรเคารพและดำเนินการตามสนธิ

สัญญาที่รัฐไทยเป็นภาคี มิเช่นนั้น ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ อาจถือได้ว่ารัฐไทย

ละเมิดพันธกรณีดังกล่าว45 นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 

2549 ระบบกฎหมายไทยเคยยกเว้นทฤษฎีทวินิยมโดยการรับรองให้สิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีมีผลใช้

บังคับโดยตรงในระบบกฎหมายไทย46 และยิ่งไปกว่านั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

มาตรา 257 (2) กใ็หอ้ำนาจคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตสิามารถเสนอความเหน็

ตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ขอใหว้นิจิฉยัวา่ บทบญัญตัแิหง่กฎหมายกระทบตอ่สทิธมินษุยชน 

และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้อีกด้วย 

  สิ่งที่บรรยายมาข้างต้นสะท้อนว่า ณ ปัจจุบัน รัฐไทยได้ยอมรับให้หลัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นที่มาของกฎหมาย (Sources of Law) 

ประเภทหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจนำมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ 47 

  อย่างไรก็ดี การที่รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติไว้ดังเช่นเนื้อความในมาตรา 

257 นี้ หมายความว่า แม้รัฐไทยจะยอมรับให้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศเป็นหนึ่งในที่มาของกฎหมาย แต่การที่ศาลไทยจะนำมาใช้วินิจฉัยตัดสินคดีได้

 44 โปรดดู ร.ธ.น. 2550, ม. 190; ร.ธ.น. 2540, ม. 224; ร.ธ.น.  2534, ม. 178; ร.ธ.น.  2521, ม. 162; 

ร.ธ.น.  2517, ม. 195; ร.ธ.น. 2511, ม. 150; ร.ธ.น. 2475 แก้ไข 2495, ม. 192; ร.ธ.น. 2492, ม.154; ร.ธ.น. 

ชั่วคราว 2490, ม. 84; ร.ธ.น. 2489, ม.76; ร.ธ.น. 2475, ม. 54. 

 45 อนึ่ง ด้วยเหตุที่รัฐไทยมิได้ลงนามและให้สัตยาบันที่จะผูกพันตามพิธีสารทางเลือกฉบับที่ 1 (First 

Optional Protocol) ซึ่งเปิดช่องให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee – HRC) ตาม

ICCPR พิจารณาและทำความเห็นเกี่ยวกับคำร้องส่วนบุคคล (Individual Complaints) ได้ ดังนั้น ปัจเจกชนจึงไม่

อาจยื่นคำร้องให ้HRC พิจารณาข้อร้องเรียนว่ารัฐไทยละเมิดสิทธิเสรีภาพในประการต่างๆ ตาม ICCPR ได้; โปรดด ู

เว็ปไซต์ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (HRC) ที่ <http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/

index.htm>; และโปรดดู Dominic McGoldrick, The Human Rights Committee: Its Role in the 

Development of the International Covenant on Civil and Political Rights, (Oxford: 

Clarendon Press, 1991) น. 120 – 127. 

 46 ร.ธ.น. 2549, ม. 3 [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549] บัญญัติว่า 

“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ชน

ชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเปน็ประมขุและตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูแ่ลว้ ยอ่มไดร้บัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูนี”้ 

 47 ศาลอื่นก็เช่นกัน กรณีศาลปกครอง ดูมาตรา 257 (3) กรณีศาลยุติธรรม ดูมาตรา 257 (4) แต่ทั้งนี้   

ตามตัวบทไม่รวมถึงศาลทหาร  
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นั้น มิใช่การนำมาใช้บังคับโดยตรงเฉกเช่นกรณีการยกสิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญหมวด 3 ขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้

ทันทีโดยอาศัยมาตรา 28 และแตกต่างจากกรณีของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549 ที่

อธิบายไว้ข้างต้น และที่เคยปรากฏใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็น (26 

เมษายน 2550)48 ที่บุคคลทุกคนสามารถอ้างหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในศาลไทยได้

โดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ 2550 นั้น ศาลไทยจะถือเอาหลักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนมาใช้บังคับแก่คดีได้ ก็ต่อเมื่อ (ก) เป็นการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลโดย

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(ข) มปีญัหากระทบตอ่สทิธมินษุยชนตามพนัธกรณ ี

ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี และ (ค.1) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(ค.2) ความชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ค.3) เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น

กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนร่วม49 

  ดังนั้น หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การยุบพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักกฎหมายตามกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 

Political Rights - ICCPR) ที่มีผลผูกพันรัฐไทยในฐานะรัฐภาคี50 จึงเป็นที่มาของ

กฎหมาย (Sources of Law) ประการหนึ่ง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญอาจนำมาใช้ประกอบ

การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเหตุยุบพรรคการเมือง (Abstract 

Review) และประกอบการตีความและปรับใช้ตัวบทกฎหมายในการพิจารณาสั่ง  

ยุบพรรคการเมืองแต่ละรายได้51 ทั้งนี้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ (ก) (ข) และ (ค.1) 

 48 (ร่าง) รัฐธรรมนูญ ฉบับรับฟังความคิดเห็น (26 เมษายน 2550), ม. 4 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลทั้งที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญนี้ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่

ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง”  ซึง่ขอ้ความทีข่ดีเสน้ใตน้ี ้ถกูตดัทิง้ทัง้หมด โปรดเทยีบ รฐัธรรมนญู 2550, ม. 4. 
 49 กรณีศาลปกครอง ต้องมี (ก) (ข) และ (ค.1) หรือ (ค.2) ส่วนกรณีศาลยุติธรรม ต้องมี (ก) (ข) และ (ค.3) 
 50 รัฐไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ (Accession) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับในวัน

ที่ 30 มกราคม 2540 นอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ไทยเป็นภาคีและมีการรับรองเสรีภาพ

ในการรวมกลุ่ม อาทิ ข้อ 7 (c) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ข้อ 15 แห่งอนุสัญญาว่า

ด้ ว ย สิ ท ธิ เ ด็ ก ( C o n v e n t i o n o n t h e R i g h t s o f t h e C h i l d - C R C ) . โ ป ร ด ดู เ ว็ บ ไ ซ ต์  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [www.nhrc.or.th] <http://www.nhrc.or.th/menu_content.php? 

doc_id=29#3> 

 51 โปรดดู บทสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ละเมดิสทิธมินษุยชน ซึง่รองศาสตราจารย ์ดร. บรรเจดิ สงิคะเนต ิจำแนกออกเปน็ 3 แนวทางไดใ้น “การตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 39 

ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2553) น. 54 – 55. 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

��

ข้างต้นแล้ว 

  ข้อ 22 (1) ของ ICCPR ซึ่งบัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือ

เสรีภาพในการสมาคม (Freedom of Association) ครอบคลุมถึงเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน ในฐานะที่เป็นสิทธิโดย

ปริยาย (Implied Right) ด้วย52 ดังเช่นที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ซึ่งเป็นองค์กรระงับข้อพิพาท  

ภายใต้กติกาดังกล่าว ได้วินิจฉัยไว้ในหลายกรณี53 โดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างเสรีภาพในการรวมกลุ่มเข้ากับสิทธิเลือกตั้ง (Right to Vote) และสิทธิที่จะ

สมัครรับเลือกตั้ง (Right to be Elected) ตามข้อ 25 และเสรีภาพในการแสดงออก 

(Freedom of Expression) ซึ่งรับรองไว้ในข้อ 19 ด้วย เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็น

ว่า “พรรคการเมืองและการเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองนั้นเป็นส่วนสำคัญของ

กิจการสาธารณะและกระบวนการเลือกตั้ง”54  และ “การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

พรรคการเมืองถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่ง”55 โดยลำดับ 

 52 แม้ว่ามาตรา 22 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งบัญญัติ

รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มจะมิได้กล่าวถึงพรรคการเมืองไว้อย่างชัดแจ้งเหมือนกรณีการรวมกลุ่มใน  

รูปสหภาพแรงงาน แต่เมื่อพิเคราะห์รายงานการประชุมการจัดทำยกร่างบทมาตราดังกล่าวแล้วสามารถอนุมานถึง

เจตนารมณ์ของผู้ร่างได้ว่า เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรานี้ครอบคลุมถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองด้วย; โปรดดู 

K.J. Partsch, “Freedom of Conscience and Expression, and Political Freedom,”ใน L. Henkin (ed.) 

The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights, (New York/

Guildford: Columbia University Press, 1981) น. 235, อ้างถึงใน Eva Brems, “Freedom of Political 

Association and the Question of Party Closures,” ใน Wojciech Sadurski (ed.), Political Rights 

under Stress in 21st Century Europe, (Oxford: Oxford University Press, 2006), น. 121. 

 53 เช่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเคยตั้งข้อสังเกตว่า ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวของเวียดนามนั้น

ขัดต่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา 22 ของ ICCPR. โปรดดู Concluding Observations of the Human 

Rights Committee: Viet Nam, 26 July 2002, CCPR/CO/75/VNM, §20, <http://www.unhchr.ch/tbs/  

doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.CO.75.VNM.En?Opendocument > 

 54 Human Rights Committee, General Comment No. 25: The Right to Participate in Public 

Affairs, Voting Rights, and the Rights of Equal Access to Public Service (Art.25), 12 July 1996, 

CCPR/C/21/REV.1/Add.7. §26, <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d98980

25651e004bc0eb?Opendocument>. 

 55  Human Rights Committee, Communication No. 628/1995, Tae Hoon Park v. Republic of 

Korea, 20 October 1998; อ้างถึงใน Eva Brems, เรื่องเดิม, น. 122 – 123. 
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  อนึ่ง ด้วยเหตุที่รัฐไทยมิได้ตั้งข้อสงวนใดๆ เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ ที่กล่าว

มาข้างต้น56 ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองจึงถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสมาชิก

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคที่ไม่เพียงแต่อาจจะละเมิดข้อ 22 เท่านั้น 

หากแต่ยังอาจขัดต่อข้อ 25 และข้อ 19 ของ ICCPR ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ ในส่วนการ

ดำเนินคดีของศาลก็ยังต้องเคารพต่อสิทธิที่จะนำคดีไปสู่ศาล (The Right of Access to 

a Court) และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม (Right to a Fair Trial) ตาม

ข้อ 14 อีกด้วย57 

 2.3ปัญหาเชิงหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
  กฎหมาย

  เหตุสิ้นสภาพพรรคการเมืองและเหตุยุบพรรค กระบวนการ และผลของ

การยุบพรรคการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายพรรคการเมือง และ

กฎหมายเลือกตั้งของไทยนั้น มีปัญหาในเชิงหลักการ ทั้งจากมุมมองในมิติรัฐศาสตร์  

ที่เกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองและระบบการเมืองไทย และจากมุมมองในมิตินิติศาสตร์

ทั้งในประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และจากมุมมองในมิติความเหมาะสมของนิตินโยบาย 

(Legal Policy) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมประสานระหว่างมิติทั้งสอง ดังจะได้มีการวิเคราะห์โดย

ละเอียดในบทต่อๆ ไป แต่ทั้งนี้ หากประมวลสรุปชั้นต้นแล้ว สามารถจำแนกปัญหาใน

เชิงหลักการของการยุบพรรคการเมืองไทยออกได้เป็นสามกลุ่มย่อยๆ ดังนี ้

  2.3.1 เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง ได้แก่ (ก) เหตุที่ไม่สามารถ

ดำเนินการจัดหาสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน กระจายไปในทุกภาค และจัดตั้งสาขา

พรรคในทุกภาค 4 ภาค 4 สาขา ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้ง

การจัดตั้งพรรคการเมือง (ข) เหตุที่มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลา

 56 โปรดดู เว็ปไซต์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ <http://www.nhrc.or.th/menu_content. 

php?doc_id=29> 

 57 นอกจากนี้ ตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา 

(American Convention on Human Rights) ข้อ 16, กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน 

(African Charter on Human and Peoples’ Rights) ข้อ 10, อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - ECHR) ข้อ 11   

ต่างก็ได้รับการตีความเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ECHR 

นั้นมีบรรทัดฐานที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กฎหมายไทยได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้จึงจะพิจารณา

หลักกฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปประกอบด้วย. 
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ติดต่อกันหนึ่งปี และ (ค) ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดำเนิน

กิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะ

อ้างได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91 (1) (3) และ (4)   

โดยลำดับ 

  2 .3 .2 เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง ได้แก่ เหตุตามกฎหมาย

พรรคการเมือง (ก) เหตุที่ไม่ยื่นรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองภายใน

กำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 42 วรรคสอง และ (ข) การไม่ยื่น

รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง หรือยื่นรายงานที่ไม่ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง หรือใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 82 และ (ค) กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม

กฎหมาย ทั้งในเรื่องการรับคนต่างด้าวเข้าเป็นสมาชิกหรือปล่อยให้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการ

ของพรรคตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง การที่พรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามมาตรา 43 การที่พรรคการเมืองรับบริจาคโดยรู้ว่าได้มา  

โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 65 และการรับบริจาคจากต่างด้าวตามมาตรา 69 

ตลอดจนการที่พรรคการเมืองใส่ความว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่นกระทำผิด

กฎหมายพรรคการเมืองโดยปราศจากมูลความจริงตามมาตรา 104 และ (ง) เหตุอื่นๆ ที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ประกอบด้วย การกลั่นแกล้งใส่ความผู้สมัครว่ากระทำผิด

กฎหมาย ซึ่งให้ถือว่าเป็นการกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ตามมาตรา 140   

วรรคสี่ และการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งตาม

มาตรา 144 วรรคสอง 

  ส่ วนเหตุยุบพรรคการเมือง เพราะสมาชิกหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือ

ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรมนั้น แม้เป็นกรณีที่บัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง 

(ซึ่งโยงมาถึงมาตรา 103 วรรคสองของกฎหมายเลือกตั้ง) ก็ตาม แต่ผู้วิจัยก็เห็นว่า   

เป็นหลักการที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ และหลักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ จึงจัดไว้ในกลุ่มที่มีปัญหาในเชิงหลักการนี้ด้วย 

  2.3.3 ผลของการยุบพรรคการเมือง ได้แก่ กรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ทั้งตามมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญและมาตรา 103 วรรคสองของกฎหมาย
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เลือกตั้ง ที่กำหนดให้กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไป

พร้อมกับการยุบพรรคโดยอัตโนมัติ หรือกรณีตามมาตรา 98 ของกฎหมายพรรค 

การเมืองที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 2.4ปัญหาจากการใช้และการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
  และกฎหมาย

  เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 

ซึ่งได้รับการขยายความโดยมาตรา 94 (1) (3) และ (4) นั้น เป็นเหตุแห่งการยุบ

พรรคการเมืองที่สอดคล้องกับหลักการยุบพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับในประเทศ

ประชาธิปไตยดั้งเดิมทั้งหลายและสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ถ้อยคำที่บัญญัติเป็นกฎหมายมีลักษณะกว้างขวาง   

ไม่เฉพาะเจาะจง จึงเคยเกิดกรณีที่มี “การตีความแบบขยายความ” ส่งผลให้หลายฝ่าย   

โดยเฉพาะนักวิชาการ เห็นว่า เป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ หลักการ

ตีความรัฐธรรมนูญและขัดกับหลักตรรกะ58 รวมทั้งยังมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน

ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

  นอกจากนี้ การใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐาน ประมวลข้อเท็จจริง และ

ประเมิน “ระดับความร้ายแรง” ของพฤติการณ์หรือการกระทำของพรรคการเมือง 

กรรมการบริหาร หรือสมาชิกพรรคอันเป็นเหตุให้ศาลสั่งยุบพรรคต่างๆ ในคดีที่ผ่านๆ 

มานั้น ก็ยังต้องด้วยข้อสงสัยว่า เป็นไปตามมาตรฐานของศาลในประเทศประชาธิปไตย

ดั้งเดิมและศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่ 

  ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง นับตั้ง

แต่ขั้นตอนของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา ก็มีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้

ว่า มิได้เคารพต่อสิทธิที่จะนำคดีไปสู่ศาล (The Right of Access to a Court) และ

สิทธิที่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม (Right to a Fair Trial) ตามมาตรา 40 ของ

รัฐธรรมนูญ และตามข้อ 14 ของ ICCPR ของบรรดาผู้ได้รับผลกระทบจากการ  

 58  เช่น แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 บทวิเคราะห์  

คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกรณีการยุบพรรคการเมือง เผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก วันที่ 6 มิถุนายน 

2550 หรือแถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 8 เรื่อง กระบวนพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง 30 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้น โปรดดู <http://www. 

enlightened-jurists.com/directory/66/Statement-4.html> และ <http://www.enlightened-

jurists.com/directory/72/statement-9.html> โดยลำดับ 
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ยุบพรรคการเมืองเช่นเดียวกันกับผลทางกฎหมายของการยุบพรรคการเมืองในบาง

ประการ เช่น การห้ามใช้ชื่อ-ชื่อย่อของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปด้วยเหตุบางข้อก็ไม่น่า

จะเป็นการตีความและปรับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังจะได้มีการวิเคราะห์

โดยละเอียดต่อไป 

 

3. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
 ควบคุมและยุบพรรคการเมือง

 3.1การขาดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมพรรค
  การเมืองหรือไม่นำมาตรการที่มีอยู่แล้วมาใช้บังคับ

  รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันได้กำหนดมาตรการ

อื่นๆ หลายประการ นอกเหนือจากการยุบพรรคการเมือง ซึ่งรัฐอาจนำมาใช้เพื่อควบคุม

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและกิจการภายในของพรรคการเมือง รวมทั้ง

พฤติกรรมของหัวหน้า กรรมการบริหาร และสมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไว้ อันได้แก่ การ

สั่งให้มติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองเป็นอันยกเลิกไป59 การสั่งการให้พรรคการเมือง

หรือบุคคลใดๆ เลิกการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเพื่อให้

ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญ60 การสั่งให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระทำ

ที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือข้อบังคับพรรคการเมืองและการสั่งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคทั้งคณะหรือบางคนพ้นจากตำแหน่ง61 การเรียกคืนเงินสนับสนุน

 59 ร.ธ.น., ม. 65 วรรคสี่ และ พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 33 ตัวอย่างเช่น คดีงูเห่าพรรคประชากร

ไทย ศร. ที่ 1/2542 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 [รจ. ล. 116 ต.17ก (16 มีนาคม 2542) น. 1 – 145]; และ

โปรดดู ร.ธ.น., ม. 122, ม. 126 วรรคห้า และ ม. 162 วรรคสอง ซึ่งเกี่ยวกับ “หลักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชน

โดยอิสระปลอดจากการครอบงำใดๆ” (Free Mandate) ประกอบ. 

 60 ร.ธ.น., ม. 68 วรรคสอง แต่ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยืนยันไว้แล้วว่า ศาลมีอำนาจสั่งให้  

ยุบพรรคการเมืองได้โดยไม่จำต้องสั่งให้เลิกกระทำดังกล่าวเสียก่อนแต่อย่างใด โปรดดู บทที่ 7 ปัญหาการ  

ยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ในหน้า 248. 

 61 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 31; อนึ่ง เป็นที่น่าเสียดายว่า ในคดียุบพรรคการเมืองหลายคดีที่ข้อเท็จ

จริงชัดเจนว่า เป็นกระทำผิดของหัวหน้า หรือกรรมการบริหารพรรคเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน แต่กลับไม่มีการ

เลือกใช้มาตรการนี้ 
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พรรคการเมืองพร้อมดอกเบี้ย62 โทษปรับและค่าปรับทางปกครองเป็นรายวัน63 การ

ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด64 

  นอกจากนี้ ในต่างประเทศเช่น ประเทศเยอรมนี มีการใช้โทษปรับทาง

ปกครองแก่พรรคการเมืองที่กระทำผิดในเรื่องเงิน โดยปรับเป็นจำนวน 3 เท่าของ  

ยอดเงินหรือร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด65 ประเทศจอร์เจีย

มีมาตรการในการเรียกเงินในส่วนนั้นคืนหรือเรียกเงินคืนพร้อมค่าปรับทางปกครอง และ

การตัดสิทธิมิให้ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดในปีต่อไป66 ประเทศเกาหลีใต้มีการปรับลด

เงินที่พึงได้รับตามปกติลงบางส่วน67 ประเทศรัสเซียมีมาตรการระงับการดำเนินกิจการ

ของพรรคเป็นเวลา 6 เดือน หากยังคงไม่ยอมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะยุบ

พรรคเป็นลำดับถัดไป68 

  มาตรการเหล่านี้ เห็นได้ชัดว่า มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง และสิทธิ

เสรีภาพของกรรมการบริหารพรรคการเมือง น้อยกว่าการยุบพรรคการเมืองและการ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ โดยรัฐอาจเลือกใช้มาตรการให้

เหมาะสมและได้สัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของพฤติการณ์การกระทำความผิดกับ  

ผลกระทบของมาตรการที่มีต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะ  

อย่างยิ่ง ต้องเป็นการใช้บังคับกฎหมายที่มีผลเฉพาะต่อตัวผู้กระทำผิด หรือตัวบุคคล  

ที่เป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองต้องรับผิดเท่านั้น 

  จริงอยู่ ตามกฎหมายไทย มาตรการต่างๆ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีเงื่อนไข

หลักเกณฑ์กำกับการใช้อำนาจเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะ และมิอาจนำมาใช้แทนที่การ  

 62 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 83, ม. 84, และ ม. 86. 

 63 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 122 – 132. 

 64 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 2550, ม. 105 – 121. 

 65 PartG, §§ 31a – 31c. 

 66 Jordan: Organic Law on Political Associations Of Citizens, art. 32 และ art. 34.  

 67 P.F.A., art. 29 – การไม่ส่งรายงานการเงินภายในกำหนดเวลา ให้หักลดเงินสนับสนุนที่พรรคการเมือง

นั้นพึงได้รับการจัดสรรลง ร้อยละ 25.  

 68 Russia: Federal Law No. 95-FZ of July 11, 2001 on Political Parties, art. 27. 1. b., art. 34, 

art. 40 and art. 41. 
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ยุบพรรคการเมืองได้ทุกกรณีไป แต่นี่ก็คือข้อจำกัดในแง่ตัวบทกฎหมาย ซึ่งสมควรจะ

ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันต่อไป  

  แต่กระนั้นก็ดี สถิติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดียุบพรรคที่ผ่านมา โดย

เฉพาะการยุบพรรคด้วยเหตุเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการดำเนินกิจการพรรคการเมือง

และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ล้วนแล้วแต่บ่งชี้ว่า การบังคับใช้

กฎหมายของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ มีลักษณะเคร่งครัดจนเกินไป 

และนำมาซึ่งปัญหาหลายประการในระบบพรรคการเมืองและการเมืองไทยดังได้

จาระไนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

 3.2การขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะทำให้การยุบ
  พรรคการเมืองเกิดสภาพบังคับอย่างแท้จริง

  ในกฎหมายพรรคการเมอืงของตา่งประเทศ เชน่ เยอรมน ีและสเปน ตา่งกม็ ี

มาตรการที่ทำให้การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการดำรงอยู่ของรัฐ ต่อระบอบ

ประชาธิปไตย ต่อความเป็นสาธารณรัฐ ฯลฯ มีสภาพบังคับอย่างแท้จริง อาทิ การห้ามมิ

ให้มีการจัดตั้งองค์กรแทนที่พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป การห้ามมิให้มีการดำเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้นอีก การห้ามมิให้โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้น 

และในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีพรรคการเมืองอื่นมาแทนที่พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป ศาล

รัฐธรรมนูญหรือศาลอื่นที่มีอำนาจยุบพรรคการเมืองก็จะพิจารณาโครงสร้างองค์กร 

บุคคลที่มีอำนาจบริหาร แหล่งเงินทุน ฯลฯ ของพรรคการเมืองอื่นนั้น ทั้งที่เป็นพรรคซึ่ง

จัดตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นการสวมพรรคเดิมซึ่งมักเป็นพรรคเล็กๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านั้น 

และพิเคราะห์ว่า ใครคือผู้มีอำนาจครอบงำพรรค (Shadow Leader/ Director) ที่แท้

จริง เพื่อประเมินว่า พรรคการเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นองค์กรแทนที่พรรคที่ถูกยุบไป

จริงหรือไม่ และหากพบว่า เป็นองค์กรแทนที่จริง ศาลก็จะสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น69 

  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมการเมืองไทยในระยะสามปีมานี้ ชี้ชัดแล้วว่า 

การยุบพรรคการเมืองมิได้ส่งผลในทางปฏิบัติสมดังเจตนาของ “ผู้มีอำนาจ” ที่ต้องการ

สลายขั้วพรรคการเมืองเดิมที่เป็นปฏิปักษ์เลย หัวหน้าเงาของพรรคการเมืองยังคงสั่งการ 

 69 Germany: BVerfGG, §46 (3); PartG, §33 (2); StGB, §84. [Strafgesetzbuch–Section 84 of the 

Criminal Code]; ส่วนคดีเช่น พรรค KPS - BVerfGE 6, 300 (306 – 309); พรรค FAP; Spain: L.O.R.E.G., 

art. 44 และ art. 47; ส่วนคดีก็เช่น  S.T.C. (II) Oct. 10, 2003 (No. 176/2003); S.T.C. (I) Feb. 12, 2009 

(No. 44/2009); S.T.C. (II) May 21, 2009 (No. 126/2009); โปรดดูในบทที่ 3 และบทที่ 4 กฎหมายเยอรมนี

และกฎหมายสเปน โดยลำดับ. 
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ตัดสินใจว่าพรรคจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ กำหนดตัวบุคคลที่จะ

เป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของพรรค แม้ว่าผู้วิจัยจะ

ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองแทบทุกคดีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่ว่าเจตนาของผู้มี

อำนาจดังกล่าวจะถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและครรลองประชาธิปไตยหรือไม่ แต่  

ผู้วิจัยก็ตระหนักดีว่า สภาพข้อเท็จจริงเช่นนี้สะท้อนรูรั่ว-ช่องโหว่ของกฎหมาย  

เหตุผลก็คือ ลองสมมุติข้อเท็จจริงว่า มีพรรคการเมืองที่มุ่งสร้างระบอบเผด็จการ

ขวาจัด ทำนองเดียวกับพรรคนาซีเกิดขึ้นในวงการเมืองไทย และได้ถูกศาลสั่งยุบไป หาก

ต่อมา แกนนำพรรคการเมืองดังกล่าวยังคงมีอำนาจในการครอบงำกิจการบ้านเมืองผ่าน

พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ เช่นนี้ ย่อมเป็นตัวอย่างที่บ่งชี้ถึงการขาดไร้มาตรการที่ทำให้

การยุบพรรคการเมืองเกิดสภาพบังคับที่แท้จริงในกฎหมายไทย แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความ

ว่า ผู้วิจัยเสนอให้มีการจำกัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองในประการอื่นๆ เช่น 

เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของบรรดาผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันเป็น  

ผลสืบเนื่องจากการยุบพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นในชั้นต้นว่า สมควรศึกษาแนวทางการนำ

มาตรการห้ามองค์กรแทนที่มาบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองของ

ไทยด้วย แต่ก็ควรจำกัดไว้แต่เฉพาะกรณีพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยจริงๆ เท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้พร่ำเพรื่อ ดังเช่นเหตุ  

ยุบพรรคการเมืองของไทยที่กำหนดไว้อย่างกว้างขวางเกินสมควร เพราะมิเช่นนั้นแล้ว 

มาตรการห้ามมีองค์กรแทนที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายพรรคการเมือง และทำร้าย

ระบบพรรคการเมืองและระบบการเมืองไทยในระยะยาวจนยากเกินเยียวยาก็เป็นได้ 
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1.ข้อมูลพื้นฐาน

 1.1โครงสร้างทางการเมือง

  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรัฐรวม ประกอบด้วย 16 มลรัฐ (Länder–  

State)1 โดยมีสหพันธ์ (Bund – Federal) เป็นรัฐที่มีอำนาจเหนือมลรัฐ (Oberstaat)2 

การปกครองของสหพันธ์มีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary System)3 

บทบาทหน้าที่สำคัญในทางบริหารจึงตกเป็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ นายกรัฐมนตรี 

(Bundeskanzler - Federal Chancellor) ส่วนประธานาธิบดี (Bundespräsident - 

Federal President) ซึ่งเป็นประมุขแห่งสหพันธ์รัฐมีบทบาทหน้าที่หลักหนักไปในทาง

พิธีการเท่านั้น4 รัฐบาลของสหพันธ์ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับเลือกจากสภาผู้

แทนราษฎรแห่งสหพันธ์โดยคำแนะนำของประธานาธิบดี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย

ทางการเมืองและเป็นผู้ รับผิดชอบทางการเมือง 5 และรัฐมนตรีของสหพันธ์ 

(Bundesminister- Federal Minister) ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดีตาม

คำแนะนำของนายกรัฐมนตรี มีอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่  

 1 จำแนกย่อยได้เป็น 3 นครรัฐ (Stadtstaaten– City-states) และ 13 มลรัฐ (Flächenländer– Area   

states) 

 2 GG, §24 และ §79 [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland–Articles 24 and   

79 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany] ซึ่งหากแปลตามรูปศัพท์จะได้ความหมายว่า 

“กฎหมายพื้นฐาน” (Basic Law) แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้จะเรียก Basic Law ว่า “รัฐธรรมนูญ” เป็นหลัก โปรดดู   

บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน, (กรุงเทพฯ: 

เรือนแก้วการพิมพ์, 2535), น. 174 – 184. 

 3 GG, §63, §67, §68, และ §39; เรื่องเดียวกัน, น. 112. 

 4 GG, §54 และ §59; ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมแห่งสหพันธ์ (Bundesversamml

ung – Federal Convention) ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์ (Bundestag) และสมาชิกอื่น

ในจำนวนที่เท่ากันซึ่งเลือกตั้งโดยรัฐสภาของมลรัฐ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และอาจดำรงตำแหน่งใหม่

ได้อีก 1 วาระ; โปรดดู บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม, น. 72 – 76. 

 5 GG, §62, §63, และ §65. 
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ของตนและภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง6 

  ฝ่ายนิติบัญญัติระดับสหพันธ์ ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ 

(Bundestag – Federal Parliament) และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat – 

Council of States) ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 69 คน7 มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล

มลรัฐๆ ละอย่างน้อย 3 คน แต่สูงสุดไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ ตามเกณฑ์จำนวนประชากรที่

อาศัยอยู่ในเขตมลรัฐนั้นๆ โดยปกติ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษานี้จะเป็น

ประธานรัฐมนตรี (Ministerpräsident – Minister-President) ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับ  

ผู้ว่าการรัฐในสหรัฐอเมริกา หรือรัฐมนตรีอื่นของรัฐบาลมลรัฐเท่านั้น หรือในกรณีนครรฐั 

ทัง้ 3 แหง่อนัไดแ้ก ่Berlin Bremen และ Hamburg  นายกเทศมนตร ี(Bürgermeister 

– Mayor) และเทศมนตรีอื่นจะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษา8 สมาชิกภาพของ

สภาที่ปรึกษานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกผู้นั้นพ้นจากการร่วมรัฐบาลของมลรัฐหรือถูก

รัฐบาลมลรัฐถอดถอนออกจากตำแหน่ง9 

  ส่วนสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐนั้น กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มี

สมาชิกจำนวน 656 คน10  แต่ ณ ปัจจุบันมีสมาชิกเพียง 622 คน11 มีอายุสภา 4 ปี 

และมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน12 ในระบบผสมแบบสัดส่วน (Mixed 

Members Proportional – MMP) กล่าวคือ สมาชิกครึ่งหนึ่งจำนวน 328 คนมาจาก

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง – เขตเดียวคนเดียวโดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด

 6 GG, §64 และ §65; โปรดดู กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน พื้นฐาน

ความรู้ทั่วไป, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2537), น. 4. 

 7  โปรดดู เว็บไซต์สภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี [www.bundesrat.de/EN] <http://

www.bundesrat.de/cln_152/nn_11006/EN/organisation-en/stimmenverteilung-en/

stimmenverteilung-en-node.html?__nnn=true> 

 8 <http://www.bundesrat.de/cln_152/nn_11006/EN/organisation-en/mitglieder-en/

mitglieder-en-node.html?__nnn=true> 

 9 GG, §51; ผู้สนใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา โปรดดู บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม,   

น. 177 – 178. 

 10  ทั้งนี้ ภายใต้การปรับเปลี่ยนจำนวนตัวเลข ส.ส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง; BWG, 

§1 (1) [Bundewahlgesetz–Section 1 paragraph 1 of the Federal Electoral Law].  

 11 ข้อมูลจากเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ <http://www.bundestag.de/htdocs_e/

index.html> ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553. 

 12 GG, §§ 38 – 39. 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

��

จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง (First Pass the Post – FPTP)13 และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งมา

จากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional Representation) คิดคำนวนโดยใช้  

วิธีการของ Sainte-Laguë/Schepers14 ในการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งจะมี  

สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 2 เสียง เสียงแรกเลือกผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของตน และเสียงที่

สองเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองซึ่งจะเป็นบัญชีรายชื่อผู้สมัครระดับมลรัฐ แต่

ไม่มีบัญชีรายชื่อผู้สมัครระดับสหพันธรัฐ ข้อสำคัญก็คือ คะแนนเสียงที่สองนี้จะเป็นตัว

กำกับจำนวน ส.ส. ทั้งหมดที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ พึงมีในสภา15 แต่พรรคการเมืองใดได้

คะแนนเสียงที่สองรวมแล้วไม่ถึงร้อยละ 5 หรือมี ส.ส. แบบแบ่งเขตไม่ถึง 3 คนจะไม่ได้

รับพิจารณาจัดสรรที่นั่ง ส.ส. ในแบบสัดส่วน16      

 13 BWG, §5. 

 14 BWG, §6 (2) last amended by Article 1 of 17 G. March 2008 (Federal Law Gazette I, น. 39

4) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2008 ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการคำนวณแบบ Sainte-Laguë/Schepers <http://  

www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elections/electionresults/17thbundestag.html> 

       ก่อนหน้านั้น ประเทศเยอรมนีใช้วิธีการคำนวณแบบ d’Hondt และต่อมาในปี ค.ศ. 1985 เปลี่ยนไปใช้

แบบ Hare/Niemeyer โปรดดู บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม, น. 105 – 109. 

 15 เบื้องต้น จะใช้คะแนนเสียงที่สองที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ ได้รับจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน คิดคำนวณ

ตัวเลขจำนวน ส.ส. ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีอยู่ในสภา จากนั้นนำมาลบออกด้วยจำนวน ส.ส. แบบ  

แบ่งเขตที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว จำนวนที่เหลือคือตัวเลขที่นั่งที่พรรคการเมือง

นั้นจะได้รับจากระบบสัดส่วน ตัวอย่างเช่น  

  กรณีแรก พรรค A ได้คะแนนเสียงที่สองคิดเป็น 25 % ของคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด เท่ากับพรรค A 

จะมี ส.ส. ในสภา 164 คน พรรค A ได้ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 130 คน เช่นนี้ พรรค A จะได้ ส.ส. จาก

ระบบสัดส่วนอีกเพียง 34 คน มิใช่ พรรค A จะได้ ส.ส. จากระบบสัดส่วนอีก 25 % ของจำนวน ส.ส. แบบสัดส่วน

ทั้งหมดคือ 328 ที่นั่งหรือเท่ากับ 82 คนแต่อย่างใด  

  กรณีที่สอง พรรค B ได้คะแนนเสียงที่สองคิดเป็น 12.5 % เท่ากับพรรค B จะมี ส.ส. ทั้งหมดในสภาที่   

82 คน หากพรรค B มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเพียง 15 คน เช่นนี้ พรรค B จะได้รับจัดสรร ส.ส. จากแบบสัดส่วนเพิ่ม

อีก 67 คน 

  อย่างไรก็ดี หากพรรคการเมืองใดได้ที่นั่ง ส.ส. จากระบบแบ่งเขตมากกว่าจำนวน ส.ส. ที่พรรคการเมือง

นั้นพึงมีในสภา กฎหมายเลือกตั้งก็มิได้ไปลิดรอนสถานะผู้ ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนของ ส.ส. ของ

พรรคการเมืองนั้น แต่อย่างใด และในกรณีเช่นนี้ จะส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐมีจำนวน ส.ส. 

ทัง้หมดมากกวา่จำนวนทีก่ฎหมายกำหนด (Überhangmandat – Overhang Mandate) โปรดด ูBWG, §6; และ  

บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม, น. 102 – 110.  

 16  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยในประเทศ แม้ตกอยู่ภายใต้เกณฑ์ข้างต้น ก็จะได้รับ

จัดสรร ส.ส.แบบสัดส่วน [BWG, §6 (6)] ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเคยวินิจฉัยว่า คะแนนขั้นต่ำ  

ร้อยละ 7.5 เป็นตัวเลขที่สูงเกินไป [BVerfGE1, 208, (241-260)] แต่ศาลยอมรับตัวเลขที่ร้อยละ 5 นี้ [BVerfGE4, 

31 (40)] โปรดดู David P. Currie, The Constitution of the Federal Republic of Germany, 

(Chicago: University of Chicago Press, 1994), น. 108 – 109. 
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 1.2ระบบพรรคการเมือง

  ระบบพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนีจัดว่าอยู่ในระบบหลายพรรค17 

(Multi-party System) หากจำแนกตามจำนวนพรรคที่แข่งขันในสนามการเมือง  

โดยอาศัยเกณฑ์การจัดกลุ่มของ Maurice Duverger18 และใกล้เคียงกับระบบหลาย

พรรคสองขั้วการเมือง (Bipolarized Multi-party System) หากพิเคราะห์จากสภาพ

การแข่งขันและการจับกลุ่มทางการเมืองตามแนวทางของ Giovanni Sartori19 ในสภา  

ผู้แทนราษฎรปัจจุบันอันเป็นชุดที่ 17 พรรคการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาคือ 

กลุ่มพรรคคริสเตียนประชาธิปไตย (Christlich - Demokratische Union – Christian 

Democratic Parties) ใช้ชื่อย่อว่า CDU/CSU อันประกอบด้วยพรรคคริสเตียน

ประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี (Christian Democratic Union of Germany – CDU) 

และพรรคคริสเตียนประชาธิปไตยแห่งบาวาเรีย (Christian Social Union of Bavaria 

– CSU) มีจำนวน ส.ส. 239 ที่นั่ง และเมื่อร่วมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย (Free 

Democratic Party – FDP) ที่มี ส.ส. 93 ที่นั่ง จึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมสองพรรค

โดยมี Angela Merkel ประธานพรรค CDU ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในขณะที่

พรรคสั งคมประชาธิปไตยแห่ ง เยอรมนี (Soz ia ldemokrat i sche Par te i 

Deutschlands - Social Democratic Party of Germany หรือ SPD) อันเป็น

พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐสภาเยอรมันและเป็นพรรคคู่แข่งกับพรรค CDU/CSU 

นั้น ได้ ส.ส. เพียง 146 ที่นั่ ง นอกจากนี้ ในสภายังมี ส.ส. จากพรรคฝ่ายซ้าย 

(Linkspartei – The Left Party) 76 ที่นั่ง และพรรคพันธมิตร 90/เขียว (Bündnis 90/ 

 17 นับการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1949 ประเทศเยอรมันมีรัฐบาลผสม

มาโดยตลอด ไม่เว้นแม้แต่ในช่วงที่พรรค CDU/CSU ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ โปรดดู 

Helmut Steinberger, “Political Representation in Germany,”ใน Paul Kirchhof and Donald P. 

Kommers, Germany and Its Basic Law, (Badan-Badan: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993), น. 139. 

 18  Maurice Duverger, แปลโดย Barbara and Robert North, Political Parties: Their 

Organization and Activity in the Modern State, (London: Methuen & Co.Ltd., 3rd edition, 

1967), น. 206–280. 

 19  Giovanni Sartori, Parties and Party System: A Framework for Analysis, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976), น. 35 – 45 และ 116 – 128; Manfred G. Schmidt อธิบายว่า เดิม

เยอรมนี (ตะวันตก) เป็นระบบหลายพรรคสายกลาง (Moderate Pluralism) แต่หลังจากการรวมเยอรมันตะวัน

ออกเข้ากับตะวันตกแล้ว ระบบพรรคการเมืองกำลังมุ่งเข้าใกล้ระบบหลายพรรคสองขั้วการเมือง (Polarized 

Pluralism) โปรดดู Manfred G. Schmidt, Political Institutions in the Federal Republic of 

Germany, (New York: Oxford University Press, 2003), น. 137-138. 
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Die Grünen–Alliance’90/The Greens) อีก 68 ที่นั่ง20 

  เยอรมนีเป็นเช่นเดียวกับทุกประเทศประชาธิปไตยอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง

หลายที่เผชิญกับปัญหาความโปร่งใสในเรื่องการเงินของพรรคการเมือง จนต้องมีการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด21 แม้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันที่

จัดว่าก้าวหน้ามาก ก็ยังมีข้อบกพร่องดังที่นักวิชาการหลายท่านเสนอความเห็นไว้ อาทิ 

การไม่จำกัดวงเงินบริจาคซึ่ งอาจทำให้ผู้บริจาคเงินรายใหญ่มีอิทธิพลเหนือ

พรรคการเมือง มาตรการหลายอย่างที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกี่ยวกับการ

เงินของพรรคการเมืองยังขาดสภาพบังคับ การหลีกเลี่ยงมาตรการให้เปิดเผยการบริจาค

แก่พรรคการเมืองต่อสาธารณะโดยบริจาคให้แก่ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

แทน ฯลฯ22 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เป็นต้นว่า 

สมาชิกธรรมดาของพรรคการเมืองไม่ได้มีบทบาทในการกำหนดตัวผู้สมัคร ส.ส. ในนาม

ของพรรคมากเท่าที่ควร23 

  ปัญหาสำคัญของระบบพรรคการเมืองเยอรมัน ณ ปัจจุบันซึ่งที่เกี่ยวพัน

โดยตรงกับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ความพยายามกลับเข้าสู่สนามการเมืองของกลุ่มขวาจัด

และกลุ่มนาซีใหม่ (neo-Nazi) โดยอาศัยเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการ

จัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นเกราะป้องกันการปราบปราม

จากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคหลังจากการรวมประเทศเยอรมัน (German 

reunification) ในป ีค.ศ. 1990 กลุม่นาซใีหมก่ลบัมาไดร้บัความนยิมมากขึน้ โดยเฉพาะ 

ในหมู่วัยรุ่นในเขตอดีตเยอรมันตะวันออก24 แม้ว่าพรรคสังคมนิยมชาติเยอรมัน หรือ

 20 <http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elections/results/index.html> ผู้สนใจ

เกี่ยวกับพัฒนาการพรรคการเมืองในเยอรมนี โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง:   

บทเรียนจากเยอรมัน, (กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, 2542), น. 46 – 57.  

 21 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “การอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยรัฐและการควบคุมเงินบริจาค: การ

ปรับปรุงระบบของ ประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศเยอรมัน,” วารสารนิติศาสตร์, ฉบับ

ที่ 34 เล่มที่ 3 (กันยายน, 2547), น. 417; และ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 74 – 87. 

 22 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เรื่องเดิม, น. 419, 420 – 422; และ Martin Morlok and Thilo Streit, 

“Germany,” ใน Thomas D. Grant (ed.), Lobbying, Government Relations And Campaign 

Finance Worldwide, (USA, Oxford University Press, 2005), น. 138 – 140. 

 23 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 35.  

 24  อาชญากรรมและเหตุรุนแรงต่อผู้อพยพและชาวต่างชาติหลายสิบครั้งนั้น ทางการเยอรมันสรุปว่าเป็น

ฝีมือของกลุ่มนาซีใหม่ เช่น ในช่วงทศวรรษที่ 1990 มีการโจมตีค่ายผู้อพยพและแรงงานต่างด้าวในเมือง 

Hoyerswerda การฆ่าเด็กหญิงชาวตุรกี 3 คนและการวางเพลิงที่เมือง Mölln การเผาบ้านชาวตุรกีที่เมือง   
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พรรค SRP (Sozialistische Reichspartei Deutschlands – Socialist Reich Party 

of Germany) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1949 ทดแทนพรรคนาซีดั้งเดิม (Nazi Party) ของฮิต

เล่อร์ที่มีชื่อเรียกตามทางการว่า พรรคกรรมการเยอรมันแนวชาติสังคมนิยม 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei –The National Socialist 

German Workers’ Party - NSDAP) จะถูกศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ประกาศในปี 

ค.ศ. 1952 ว่าเป็นพรรคการเมืองที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สั่งให้ยุบพรรค และห้ามมิให้

มีพรรคการเมืองอื่นดำเนินการแทนที่พรรค SRP โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดอาญา25 แต่

กระบวนการที่จะยุบพรรคที่มีอุดมการณ์แนวนาซีใหม่ที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ 

พรรคชาติประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีหรือ NPD (National demokratische Partei 

Deutschlands – The National Democratic Party of Germany) ก็ยังไม่ประสบ

ผลสำเร็จ แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามดำเนินการเพื่อยุบพรรคดังกล่าวของตามข้อเรียกร้อง

ของประชาชนแล้ว26 ดังจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป  

 1.3กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

  ด้วยความที่รัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับก่อนๆ ไม่ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับ

พรรคการเมืองเลย ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองมีบทบาทในระบบการเมืองเยอรมันอย่าง

มาก27 ทั้งในด้านการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน ความมีเสถียรภาพของ

Solingen โปรดดู John Leslie, “Unification and Parties of the Far Right,” ใน Christopher Allen (ed.), 

Transformation of the German Political Party System, (Washington DC: Berghahn Book, 

1999), น. 118-132; และ Report on Ongoing and Planned Measures and Activities of the 

Federal Government Aimed at Combating Right-wing Extremism, Xenophobia, Anti-

Semitism and Violence pursuant to Subpara. 21 of the Resolution by the German 

Bundestag of 30 March 2001 (Doc.No. 14/5456), น. 61 – 66 และ 74 – 77; โปรดดู เว็บไซต์กระทรวง

มหาดไทยรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ <http://www.en.bmi.bund.de/> 

 25 BVerfGE 2, 1; โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2 และ 5.6 (ถัดไป) 

 26 BVerfGE 107, 339; Markus Thiel, “Germany,”ใน Markus Thiel (ed.), The ‘Militant 

Democracy’ Principle in Modern Democracies, (Surrey: Ashgate, 2009) น. 122 และโปรดดู  

รายละเอียดในหัวข้อ 4.6 (ถัดไป) 

 27 Carl J. Schneider, “Political Parties and The German Basic Law of 1949,” The Western 

Political Quarterly, (Vol. 10, No. 3, Sep., 1957) น. 527 – 528; ยกเว้นรัฐธรรมนูญ ฉบับไวมาร์ (Die 

Verfassung des Deutschen Reichs - Weimar Imperial Constitution of 1919) ที่มีมาตรา 130 วรรคหนึ่ง

บัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองในเชิงปฏิเสธว่า“ข้าราชการเป็นข้าราชการของประชาชนทั้งปวง ไม่ใช่ของ

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง”; โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65; Helmut 

Steinberger, เรื่องเดิม, น. 155; และ Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the 

Federal Republic of Germany, (Durham: Duke University Press, 2nded, 1997), น. 200 – 201.  
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รัฐบาล และความอยู่รอดของระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับการจำกัดเสรีภาพใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองโดยระบบใบอนุญาตในช่วงที่เยอรมนีอยู่ภายใต้การปกครอง

ของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับ

ปัจจุบันเห็นพ้องต้องกันในการประกันเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อปฏิเสธ  

มิให้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะต้องขออนุญาตจากทางการก่อนดำเนินการในฐานะ

พรรคการเมือง28 ดังความปรากฏในรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 21 ว่า 

 “(1)  พรรคการเมืองเข้าร่วมในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของ

ประชาชน พรรคการเมืองย่อมถูกจัดตั้งได้โดยเสรี โครงสร้างภายใน

พรรคการ เมื อ งต้ อ งสอดคล้ อ งกั บหลั กประชาธิ ป ไตย และ

พรรคการเมืองต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนและการใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สินต่อสาธารณะ 

 (2)  พรรคการเมืองที่มีเป้าหมายหรือที่สมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าว

มีพฤติการณ์ มุ่งที่จะลิดรอนหรือล้มล้างหลักการพื้นฐานของการ

ปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการดำรงอยู่

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็นพรรคการเมืองที่มิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดถึง

ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

 (3)  รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของสหพันธ์” 

  ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองในเยอรมันจึงไม่ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือ

จดแจ้งใดๆ กับภาครัฐ ลำพังเพียงแค่การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐก็เพียงพอที่จะเป็น

พรรคการเมืองได้แล้ว29 อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการจัดการ

ทรัพย์สิน พรรคการเมืองขนาดใหญ่จึงมักจะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อให้มี

 28 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65; รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ

ก่อนการที่พรรคการเมืองจะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ดี นักวิชาการบางท่าน เช่น Herman von 

Mangoldt เห็นว่า รัฐอาจห้ามพรรคการเมืองที่พยายามจะทำลายหรือล้มล้างประชาธิปไตยมิให้ดำเนินกิจกรรม

ใดๆ ทางการเมือง ตั้งแต่เริ่มแรกได้; โปรดดู Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 530. 

 29 PartG, §2 [Gesetzüber die politischen Parteien (Parteiengesetz) – Section 2 of the Political   

Party Act]; แต่กระนั้นก็ดี พรรคการเมืองยังคงมีหน้าที่ที่จะจัดส่งเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย ข้อบังคับพรรค 

นโยบายและโครงการของพรรค และรายชื่อกรรมการบริหารพรรคทั้งระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐให้แก่  

เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งแห่งสหพันธ์ (Der Bundeswahlleiter–The Federal Returning Officer); โปรดดู 

PartG, §6 (3). 
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สถานะเป็นนิติบุคคล30 

  ดังนั้น พรรคการเมืองในเยอรมนีจึงอาจจำแนกคร่าวๆ ได้เป็นสองกลุ่ม

ได้แก่ พรรคการเมืองที่เป็นสมาคมจดทะเบียน (Registered Association) ซึ่งเป็น

นิติบุคคล และพรรคการเมืองที่ เป็นการรวมกลุ่ม (สมาคม) ที่ ไม่จดทะเบียน 

(Unregistered Association) ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคล แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าพรรคการเมืองจะเป็น

นิติบุคคลหรือไม่ พรรคการเมืองต่างก็มีสิทธิฟ้องร้อง ถูกฟ้องร้อง และดำเนินกระบวน

พิจารณาคดีในชั้นศาลได้ตามที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติรับรองไว้เป็นการเฉพาะ31 

และยังต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (BGB) ว่าด้วยสมาคม  

อีกด้วย32 

  ส่วนกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันฉบับปัจจุบันนั้น (Parteiengesetz – 

PartG) ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมา โดยได้รับการ

ปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1994 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี ค.ศ. 2004 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หมวด อันได้แก่ หมวดทั่วไปบัญญัติเกี่ยวกับสถานะและหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง บทนิยามพรรคการเมือง สิทธิในการฟ้องคดีของ

พรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง และความเสมอภาคของพรรคการเมือง หมวดที่สอง

ว่าด้วยโครงสร้างภายในของพรรคการเมืองโดยมุ่งเน้นให้กระบวนการตัดสินใจต่างๆ 

ภายในพรรคสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง (Intra-party 

Democracy) หมวดสามเป็นเรื่องการเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการเมือง หมวดสี่

เกี่ยวกับการอุดหนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ หมวดห้าว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

เงินของพรรคการเมือง หมวดหกกำหนดกระบวนการในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ

ของบัญชีการเงินของพรรคการเมือง หมวดเจ็ดบัญญัติไว้เฉพาะในเรื่องการบังคับให้เป็น

ไปตามคำวินิจฉัยที่ประกาศให้พรรคการเมืองมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และหมวดแปดบท

ส่งท้ายเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บทเฉพาะกาล และวันที่

กฎหมายมีผลใช้บังคับ  

 30 BGB, §21 [Bürgerliches Gesetzbuch–Section 21 of the Civil Code] และ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ,   

เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 33. 

 31 PartG, §3. 

 32 <ht tp : / /www.bundeswahl le i te r .de/en/europawahlen/ rechtsg rundlagen/

parteiengesetz.html> ยกเว้นมาตรา 54 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพ่ง; PartG, §37; อย่างไรก็ดี   

แม้ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อธิบายไว้ว่า พรรคการเมืองเยอรมัน “ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสมาคม” แต่ผู้วิจัยเข้าใจว่า ท่านหมายความถึงกฎหมายว่าด้วยสมาคม 

(Vereinsgesetz) หาใช่ประมวลกฎหมายแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสมาคมไม่ โปรดเทียบ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ,   

เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65.  
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  อนึ่ง นอกเหนือจากกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว ยังมีกฎหมายเลือกตั้งแห่ง

สหพันธ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ส. ในนามของพรรคการเมือง33 และมี

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อีกนับสิบฉบับที่วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับ

พรรคการเมืองไว้ อาทิ สิทธิขั้นพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง ความเสมอ

ภาคทางโอกาสของพรรคการเมือง การเงินของพรรคการเมือง การอุดหนุนพรรค 

การเมือง ฯลฯ34 

 

2. บทนิยามเอกสิทธิ์และการสิ้นสุดสถานะ
 “พรรคการเมือง”

ในบรรดาการรวมกลุ่มทางการเมืองทั้งหลาย ทั้งที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม

และที่ไม่เป็นสมาคม ไม่ว่าจะเรียกชื่อกลุ่มของตนว่า “พรรค” (Partei) หรือไม่ก็ตาม 

เฉพาะแต่การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะต้องด้วยบทนิยามคำว่า “พรรคการเมือง” 

ที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองเท่านั้นจึงจะมีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในแง่ที่ว่า

จะถูกยุบเลิกได้ก็แต่โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น35 องค์กรอื่น

ไม่อาจสั่งยุบพรรคการเมืองได้ 36 ฉะนั้น ในชั้นนี้ จึงจำเป็นต้องศึกษาบทนิยาม

พรรคการเมืองดังกล่าวเสียก่อน       

 33 BWG, §21; EuWG, §§ 8 – 9 [Europawahlgesetz–Section 8 and 9 of the European   

Elections Act] 

 34 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 69 – 87. และ Jörn Ipsen, “Political Parties and C

onstitutional Institutions”, ใน Christian Starck (ed.), Studies in German Constitutionalism, 

(Munich: NomosVerl.-Ges., 1995), น. 205 – 213. 

 35 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65; Paul Franz, “Unconstitutional and 

Outlawed Political Parties: A German – American Comparison,” Boston College International 

and Comparative Law Review, Vol. 5 No. 1 (1982), น. 63 – 66; Dan Gordon, “Limits on 

Extremist Political Parties: A Comparison of Israeli Jurisprudence with that of the United States 

and West Germany,” Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 10 (1986 – 

1987) น. 374; นอกจากนี้ เดิม ศาลรัฐธรรมนูญเคยถือว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เสนอคำร้อง

เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดียวกัน, น. 63 – 64, 69;   

Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 200, 211 – 213; และ Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 201.  

 36 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65; Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 62 – 64; และ Dan 

Gordon, เรื่องเดิม, น. 374. 
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 2.1บทนิยามพรรคการเมือง

  ประโยคแรกของมาตรา 2 (1) แห่งกฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ว่า 

“พรรคการเมือง คือ การรวมกลุ่มของพลเมืองอย่างถาวรหรือเป็นระยะเวลานานๆ 

เพื่อเข้าไปมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตจำนงทางการเมือง ไม่ว่าจะดำเนินการในระดับ

สหพันธ์หรือในระดับมลรัฐ และประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาผู้แทนราษฎร

แห่งสหพันธ์ หรือสภาแห่งมลรัฐ หากว่าเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมตามสภาพความ

เป็นจริงทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่จำนวนสมาชิก และในแง่การปรากฏตัวต่อ

สาธารณชนแล้วชี้ชัดว่าการรวมกลุ่มนี้มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้า

หมายที่ได้วางไว้”37 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยรับรองแล้วว่า บทนิยาม

ดังกล่าวสอดคล้องกับความในมาตรา 21 (1) ของรัฐธรรมนูญที่รับรองสถานะ

พรรคการเมือง38  

  อนึ่ง จากบทนิยามดังกล่าวอาจจำแนกองค์ประกอบของความเป็น

พรรคการเมืองได้ 3 ข้อดังนี้39  

 (1)  พรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มของพลเมือง ซึ่งจำกัดไว้แต่เฉพาะ

บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้40 

 (2)  พรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มที่มีลักษณะถาวรหรือเป็นระยะเวลา

นานๆ โดยพิจารณาจากการจัดองค์กร กล่าวคือ ต้องมีคณะกรรมการ

บริหารพรรค มีข้อบังคับพรรค มีสาขาพรรค โดยในแต่ละสาขาก็ต้อง

มีกรรมการบริหารสาขา เพื่อประกันการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน

และเป็นรากฐานในการชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกพรรค41 

 37 คำแปลนี้นำมาจาก บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 66; ผู้สนใจเหตุผลว่าทำไมเฉพาะแต่

บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ โปรดดู ณรงค์เดช สรุโฆษิต, “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

บทนิยามพรรคการเมือง”, เว็บไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย [www.pub-law.net] วันอาทิตย์ที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2553. 

 38 BVerfGE 24, 260 (263), อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 201. 

 39 อนึ่ง การมีอุดมการณ์และนโยบายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ มิใช่องค์ประกอบของความเป็น

พรรคการเมือง หากแต่เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ประกาศว่าพรรคการเมืองดังกล่าวไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคได้ โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 66. 

 40 PartG, §2 (1). 

 41 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 68; PartG, §§ 6 – 16. 
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 (3)  พรรคการเมืองต้องมีความตั้งใจจริงในอันที่จะดำเนินการให้บรรลุ  

เป้าหมายทางการเมือง อันได้แก่ การมีส่วนในการสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของปวงชนอย่างต่อเนื่อง และการเข้าสู่อำนาจรัฐด้วย

การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์หรือสภามลรัฐ 

 2.2เอกสิทธิ์ของพรรคการเมือง

  การรวมกลุ่มทางการเมืองใดเข้าด้วยองค์ประกอบทั้งสามประการตามบท

นิยามพรรคการเมืองดังกล่าวแล้ว ย่อมถือเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย

พรรคการเมือง และได้รับเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม  

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความที่รัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์แก่พรรคการเมือง  

ในแง่ที่ว่าจะถูกยุบเลิกได้ก็แต่โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น  

ฝ่ายปกครอง42 หรือแม้แต่ศาลอื่นๆ ก็ไม่อาจประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

พรรคการเมืองและสั่งยุบพรรคการเมืองได้43 และตราบใดที่ยังมิได้มีคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองใด รัฐจะแทรกแซง

หรือเลือกปฏิบัติแก่การกระทำหรือการใช้สิทธิประโยชน์โดยชอบของพรรคการเมือง 

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของพรรคโดยเฉพาะที่กระทำในนามของพรรค 

การเมืองนั้นมิได้44 เช่น สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐจะเลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมือง

ที่ผู้บริหารของสถานีกังวลว่าอาจเป็นภยันตรายมิได้45 อย่างไรก็ตาม ลำพังแค่การระบุไว้

ในรายงานของกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ์ว่าพรรค NPD อาจเป็นภัยคุกคามต่อ

หลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ เพียงเท่านี้ ยังไม่ถือ

เป็นการดำเนินการที่ละเมิดเอกสิทธิ์ของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ เพราะรายงาน

ดังกล่าวมิได้มีผลทางกฎหมาย (Rechtlich–no legal effect) ต่อพรรคการเมือง  

 42  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 529 – 530; Karl Doehring, “The Special Character of the 

Constitution of the Federal Republic of Germany as a Free Democratic Basic Order,” ใน Ulrich 

Karpen (ed.), The Constitution of the Federal Republic of Germany, (Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 1988), น. 40. 

 43 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 65; Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 62 – 64; และ Dan 

Gordon, เรื่องเดิม, น. 374. 

 44 BVerfGE 13, 46 (52); BVerfGE 41, 399; BVerfGE 6, 84; อา้งถงึใน Paul Franz, เรือ่งเดมิ, น. 63 – 65. 

 45 BVerfGE 7, 99 (107) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 64; และ BVerfGE 47, 198 อ้างถึงใน 

Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 224 – 227. 
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ดังกล่าว แต่ประการใด46 

  นอกจากนี้ ในคดีหนึ่งเกี่ยวกับความผิดอาญาในฐานองค์กรที่มิชอบด้วย

กฎหมาย ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า เป้าหมายและกิจกรรมของพรรคการเมืองหนึ่งเป็น

ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ และตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

กลับวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลใช้บังคับแก่คดีขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 

21 (2) ที่รับรองเอกสิทธิ์ของพรรคการเมือง ถึงแม้ในกฎหมายดังกล่าวจะมีบทบัญญัติ

ระบุว่า หากองค์กรที่ศาลได้วินิจฉัยไปนั้นคือ “พรรคการเมือง” จะดำเนินการลงโทษ  

ผู้กระทำความผิดได้ ก็ต่อเมื่อหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ประกาศความ  

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองนั้นแล้วก็ตาม ก็ย่อมถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกัน เนื่องจากศาลชั้นต้นได้ตัดสินความผิดและพิพากษาให้ลงโทษไปแล้วก่อน

วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย สมมุติว่าแม้ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่า

พรรคการเมืองดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กรณีเช่นนี้ก็เท่ากับว่า มีการใช้

บงัคบั กฎหมายยอ้นหลงัเพือ่เอาผดิในทางอาญา (ex post facto criminal law) นัน่เอง47 

  ในทางตรงกันข้าม หากเป็นความผิดอาญาในฐานที่มีองค์ประกอบความผิด

ครบถ้วนในตัวเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การประกาศว่าพรรคการเมืองมิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญมิใช่เงื่อนไขหรือองค์ประกอบความผิด เช่น ความผิดฐานกบฏ (Treason) 

เช่นนี้ อาจมีการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดได้ แม้ว่าการกระทำความผิด  

ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกก็ตาม และ  

ไม่ต้องคำนึงว่าได้มีการดำเนินคดีเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สั่งยุบพรรค 

การเมืองนั้นหรือไม่48 เช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางปกครองบางอย่างเช่น การรับ

บุคคลเข้าเป็นข้ารัฐการ อาจนำสถานะความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหัวรุนแรง  

มาประกอบการพจิารณารบัเขา้ทำงานได ้แม้ศาลจะยังมไิด้ประกาศให้พรรคการเมอืงนัน้  

มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม49          

 46 BVerfGE 40, 287 (292 – 293); BVerfGE 39, 357 (360) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 64 – 

65; และ Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 224.  
 47 BVerfGE 12, 296; อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 65 – 66. 
 48 BVerfGE 9, 162 (164 – 166) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 65 และ David P. Currie,   

เรื่องเดิม, น. 219 ในเชิงอรรถที่ 204. 
 49 BVerfGE 39, 359 อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 65; อย่างไรก็ดี แม้มีข้อโต้แย้งว่า การนำสถานะ

สมาชิกพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียวมาถือเป็นเหตุตัดสิทธิ์ผู้สมัครเป็นข้ารัฐการถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์ของ

พรรคการเมืองในลักษณะหนึ่งแต่ศาลก็เห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 33 (2) เปิดช่องให้รัฐพิจารณารับ-ไม่รับบุคคล

เข้าดำรงตำแหน่งสาธารณะ โดยการประเมินทัศนคติ (Attitude) ของบุคคลนั้นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ

สมัครใจของบุคคลนั้นๆ ที่จะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ; โปรดดู Karl Doehring, เรื่องเดิม, น. 42 – 43. 
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 2.3เหตุแห่งการสิ้นสุดสถานะพรรคการเมือง

  เมื่อใดก็ตามที่พรรคการเมืองขาดคุณลักษณะประการหนึ่งประการใดตาม

ข้อ 2.1 และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ การรวมกลุ่มดังกล่าวย่อมสูญสิ้นสถานะ

พรรคการเมืองไป และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง รวมทั้งไม่อยู่ในเขตอำนาจ

ศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่งยุบการรวมกลุ่ม (พรรค) ดังกล่าวอีกต่อไป 

  2.3.1  ไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร

ของสหพันธ์และของมลรัฐเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน 

    พรรคการเมืองต้องเสนอบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือส่งคนลง

สมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์ (Bundestag) หรือของมลรัฐ

ใดมลรัฐหนึ่ง (Landtag) ภายใน 6 ปี50 มิเช่นนั้น ย่อมสูญสิ้นสถานะ “พรรคการเมือง” 

โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้ยืนยันแล้วว่า “หลักเกณฑ์ข้อนี้สอดคล้องและยัง

สามารถอนุมานได้จากความในมาตรา 21 (1) ของรัฐธรรมนูญ”51 อย่างไรก็ดี   

ผลสำเร็จของการเลือกตั้งและการมีที่นั่งในสภานั้นมิใช่ตัวชี้วัดสถานะความเป็น

พรรคการเมืองแต่อย่างใด52 แม้พรรคการเมืองนั้นจะไม่มีผู้สมัครชนะการเลือกตั้งเลย

แม้แต่คนเดียว แต่ลำพังเพียงการส่งคนลงสมัครก็ถือว่าได้แสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงใน

การเข้าสู่องค์กรการเมืองที่เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐแล้ว  

    อนึ่ง สำหรับพรรคการเมืองที่มิได้ส่งสมาชิกลงสมัคร ส.ส. ใน

ระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐตลอด 6 ปี แต่ส่งสมาชิกลงแข่งขันในการเลือกตั้งท้องถิ่น

หรือสมาชิกรัฐสภายุโรปเท่านั้น ก็ย่อมสิ้นสถานะพรรคการเมืองเช่นกัน ดังที่ศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยไว้ว่า “กลุ่มการเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคนเข้า

สมัครรับเลือกตั้งเฉพาะในการเลือกตั้งองค์กรปกครองตนเองในระดับจังหวัดเท่านั้น 

ไม่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยไม่ต้องพิจารณาถึง

สภาพของกลุ่มนั้นๆ ว่ามีการจัดองค์กรอย่างไรหรือไม่ หรือมีบทบาทมากน้อย  

เพียงใด”53 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงองค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร 

การลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมิใช่การมุ่งเข้าสู่องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจ

 50 PartG, §2 (2); องค์กรนิติบัญญัติในแต่ละมลรัฐเป็นแบบสภาเดียว (Unicameral Assembly). 

 51 BVerfGE 3, 383 (403); BVerfGE 24, 260 (265) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 201-202. 

 52 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 67-68. 

 53 BVerfGE 2, 1 (76) อ้างถึงใน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 68. 
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สูงสุดในรัฐ และโดยตรรกะเดียวกัน กลุ่มการเมืองที่มุ่งส่งคนลงสมัครในการเลือกตั้ง

ระดับเหนือรัฐ (Supra-national Level) เช่น การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรป 

(European Parliament) เท่านั้น ก็ไม่จัดว่าเป็นพรรคการเมืองตามบทนิยามกฎหมาย

พรรคการเมืองเยอรมัน54 ตัวอย่างเช่น พรรคแรงงานเยอรมันเสรี หรือ FAP 

(Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei– The Free German Workers Party) 

แม้ได้มีการทำกิจกรรมทางการเมืองหลายอย่างเช่น ออกวารสาร หาสมาชิกเข้าพรรค 

และส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปและสมาชิกสภาท้องถิ่นในหลาย

มลรัฐ แต่เมื่อมิได้เข้าสู่การเลือกตั้ง ส.ส. ระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐนับแต่ปี ค.ศ. 

1980 ก็ย่อมสูญสิ้นสถานะพรรคการเมืองไป55 

  2.3.2 กรรมการบริหารหรือสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นคน

ต่างด้าว 

    กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันมิได้ห้ามคนต่างด้าวหรือชาว  

ต่างชาติ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือแม้แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง อีกทั้งคนต่างด้าวยังอาจบริจาคให้แก่พรรคการเมืองได้ไม่เกิน 1,000   

ยูโรด้วย อย่างไรก็ดี พรรคการเมืองใดที่มีกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือสมาชิก

พรรคเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว การรวมกลุ่มทางการเมือง-พรรคการเมืองดังกล่าว

ย่อมไม่ถือเป็น “พรรคการเมือง” ตามบทนิยาม56 

  2.3.3  ไม่มีที่ตั้งสำนักงานของพรรคการเมืองอยู่ ในเขตประเทศ

เยอรมนี 

    อันที่จริง กฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 2 วรรคสาม อนุมาตรา

สองบัญญัติว่า “การรวมกลุ่มทางการเมืองย่อมไม่ถือว่าเป็นพรรคการเมือง หาก ...  
 54 โปรดดู Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 202. อย่างไรก็ดี ผู้เขียนบทความนี้ได้โต้แย้งแนวการวินิจฉัยของ  

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ใช้ระดับการเลือกตั้งมาเป็นฐานในการจำแนกพรรคการเมืองออกจากกลุ่มการเมืองอื่นๆ 

ดังกล่าวด้วย  

 55 BVerfGE 91, 276; และเมื่อมิได้มีสถานะ “พรรคการเมือง” ตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว พรรค 

FAP จึงถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ์ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม (Vereinsgesetz- 

Act on Associations) สั่งยุบพรรคดังกล่าวเมื่อปี ค.ศ. 1995; GG, §9 (2) และ VereinsG, §§ 2 – 3; โปรดดู   

Judith Wise, “Dissent and the Militant Democracy: the German Constitution and the Banning of 

the Free German Worker Party,” University of Chicago Law School Roundtable, Vol.5, 1998, 

น. 312 – 316. 

 56 GG, §116 (1); PartG, §2 (3) No. 1; AuslG, §1 (2) [Ausländergesetz– Section 1 paragraph 2   

of the Aliens Act]  
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ที่ตั้งสำนักงานที่จดทะเบียนหรือสำนักงานบริหารของพรรคการเมืองดังกล่าวอยู่

ภายนอกขอบเขตดินแดนของการบังคับใช้กฎหมายนี้” หมายความว่า หาก

พรรคการเมืองไม่มีสาขาใดๆ ในเขตประเทศเยอรมนี อันทำให้ไม่อาจบังคับใช้กฎหมาย

พรรคการเมืองแก่พรรคการเมืองดังกล่าวได้เลย การรวมกลุ่มทางการเมืองดังกล่าว  

ย่อมไม่ถือเป็น “พรรคการเมือง” ตามบทนิยาม57 

 2.4ขั้นตอนการพิจารณาสถานะพรรคการเมือง

  กฎหมายพรรคการเมืองมิได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาว่า การรวมกลุ่ม

ทางการเมืองใดมีสถานะเป็น “พรรคการเมือง” หรือไม่ หรือพรรคการเมืองใดสิ้นสุด

สถานะ “พรรคการเมือง” แล้วหรือไม่ ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงเป็นอำนาจหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นๆ ที่จะนำบทนิยามตามมาตรา 2 (1) และเหตุ

สิ้นสุดสถานะตามมาตรา 2 (2) และ (3) ของกฎหมายพรรคการเมืองมาใช้พิจารณา  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางการเมืองหรือพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อประโยชน์ใน

การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นรายกรณีๆ ไป เป็นต้นว่า  

  -  ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์จะพิจารณาในเบื้องต้นว่า กลุ่มการเมืองหนึ่งๆ เป็นพรรคการเมืองที่

มีสิทธิรับเงินอุดหนุนหรือไม่58 

  -  ในการเลือกตั้งระดับสหพันธ์นั้น หากพรรคการเมืองใดมี ส.ส. ในสภา  

ผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์หรือของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งไม่ถึง 5 คน พรรคการเมืองนั้นจะ

สง่ผูส้มคัรในนาม “พรรคการเมอืง” ได ้กต็อ่เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธ์ 

(Bundeswahlausschuß – Federal Electoral Committee) ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  

กลุ่มการเมืองดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็น “พรรคการเมือง” 59 

  -  ในการพิจารณาคำร้องของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธ์ขอให้ประกาศว่า พรรค FAP ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและขอให้สั่งยุบพรรค 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เพราะเหตุว่า ขณะที่รัฐบาลแห่ง

สหพันธ์ยื่นคำร้องนั้น พรรค FAP มิได้มีสถานะเป็น “พรรคการเมือง” อีกต่อไปแล้ว60 

 57 PartG, §2 (3) No. 2. 

 58 PartG, §19, §19a, และ §21; และ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, เรื่องเดิม, น. 417 – 148. 

 59 โปรดดู BWG, §18 (2); และ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 68 – 69; Carl J.   

Schneider, เรื่องเดิม, น. 532. 

 60 BVerfGE 91, 276; เมื่อมิใช่พรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ก็ย่อมไม่มีอำนาจประกาศ  

ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบการรวมกลุ่มดังกล่าว; Judith Wise, เรื่องเดิม, น. 316; และ Donald P. 

Kommers, เรื่องเดิม, น. 236. 
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 2.5ผลของการสิ้นสุดสถานะ“พรรคการเมือง”

  การรวมกลุ่มทางการเมืองใดมิได้มีสถานะเป็น “พรรคการเมือง” หรือ

พรรคการเมืองใดสิ้นสุดสถานะ “พรรคการเมือง” ตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว 

ย่อมไม่มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง61 และที่สำคัญการสิ้นสุดสถานะ 

“พรรคการเมือง” ย่อมทำให้ไม่มีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะถูกยุบเลิกได้ก็แต่โดยคำ

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น หากแต่กรณีดังกล่าวย่อมตกอยู่ภายใต้

บังคับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 9 (2) ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ดังที่

บัญญัติว่า  

  “การรวมกลุ่มหรือสมาคมใดมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมขัดต่อกฎหมาย

อาญาหรือมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการทางรัฐธรรมนูญหรือหลักการที่สากลยอมรับ 

ถือเป็นการรวมกลุ่มหรือสมาคมที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ”  

  ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยของมลรัฐมีอำนาจประกาศว่า สมาคมใดๆ ที่มิใช่

พรรคการเมืองเป็นสมาคมที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 9 (2) ของ

รัฐธรรมนูญได้ เพราะมาตราดังกล่าวมิได้บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ที่จะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวแต่เพียงองค์กรเดียว ดังเช่นกรณีพรรคการเมืองตาม

มาตรา 21 (2) ของรัฐธรรมนูญ”62 ดังนั้น หากกลุ่มทางการเมืองใดที่มีสถานะเป็น 

“สมาคม” ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม (Vereinsgesetz–Act on Associations) มี

พฤติการณ์ในลักษณะต้องห้ามข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ์

หรือของมลรัฐอันเป็นที่ตั้งของสมาคม แล้วแต่กรณี ย่อมมีอำนาจสั่งยุบสมาคม  

ดังกล่าวได้63 

 61 อาทิ สิทธิในการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ สิทธิที่จะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคโดย

ไม่จำเป็นต้องมีประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ลงชื่อรับรอง ฯลฯ 

 62 BVerfGE 13, 174 (176-177) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 220. 

 63 VereinsG, §§ 2 – 3; รัฐมนตรีมหาดไทยของมลรัฐจะมีอำนาจสั่งยุบสมาคมเฉพาะแต่ในเขต  

มลรัฐของตนเท่านั้น บางครั้ง หากสมาคมดำเนินการในเขตพื้นที่ตั้งแต่สองมลรัฐขึ้นไป จะมีการใช้อำนาจสั่งยุบ  

โดยทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยแห่งสหพันธ์และของมลรัฐนั้นๆ โปรดดู Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 236; 

Karl Doehring, เรื่องเดิม, น. 41; และ Markus Thiel, เรื่องเดิม, น. 121 – 122; แต่สมาคมที่ถูกสั่งยุบไป  

ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้; Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 530. 
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3.เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

จุดอ่อนประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญไวมาร์ (Weimar Constitution) คือ มิได้

กำหนดเกี่ยวกับการยุบเลิกพรรคการเมืองไว้64 ส่งผลให้รัฐจะยุบเลิกพรรคการเมืองได้  

ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นกระทำผิดกฎหมายอาญาโดยการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจรัฐ

เท่านั้น อันเป็นช่องทางให้ระบอบเผด็จการซึ่งแฝงตัวในคราบพรรคการเมืองใช้

กระบวนการตามรฐัธรรมนญู คอื การเลอืกตัง้เปน็ทางผา่นเขา้สูก่ลไกอำนาจรฐั65 จากนัน้ 

จึงใช้อำนาจรัฐทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยยุบเลิกพรรคการเมืองอื่นๆ และลิดรอน

สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน จนสถาปนาระบอบเผด็จการได้สำเร็จ เฉกเช่นที่พรรคนาซี 

(NSDAP – Nazi Party) ภายใต้การนำของอด๊อฟ ฮิตเล่อร์ (Adolf Hitler) เคยทำสำเร็จ

มาแล้วในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง66 ดังนั้น  รัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับปัจจุบัน  

จึงกำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา 21 (2)67 โดยมี  

รายละเอียดต่อไปนี้  

 64  Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 218; อย่างไรก็ดี มีผู้โต้แย้งว่า ที่จริงแล้ว รัฐธรรมนูญไวมาร์มี

บทบัญญัติว่าด้วยอำนาจของประธานาธิบดีในกรณีฉุกเฉินซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือแม้แต่ยุบเลิก

พรรคการเมืองได้ โปรดดู Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 372 ในเชิงอรรถที่ 175; ปัญหาที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญ  

ไวมาร์ก็คือไม่อาจตอบสนองต่อภัยคุกคามระบอบรัฐธรรมนูญที่แฝงตัวมาในรูปแบบที่ชอบด้วยกระบวนการ

ประชาธิปไตยต่างหาก; John Finn, “Electoral Regimes and the Proscription of Anti-Democratic 

Parties,” ใน David C. Rapoport และ Leonard Weinberg (ed.), The Democratic Experience and 

Political Violence, (London: Frank Cass, 2001) น. 63.  

 65 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 90; และ Thilo Rensmann, “Procedural Fairness 

in a Militant Democracy: The “Uprising of the Decent” Fails Before the Federal Constitutional 

Court,” GLJ, Vol. 4 Issue 11 (November, 2003), น. 1117.  

 66 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น.55 – 56; อนึ่ง แท้ที่จริง พรรค Nazi ของฮิตเล่อร์เคยถูก

สั่งห้ามและยุบไปแล้วในหลายมลรัฐในช่วงปี ค.ศ. 1922 – 1923 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังความพยายาม

ก่อการรัฐประหารโดยกองกำลังนาซี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 1923 และศาลก็ได้พิพากษาจำคุกฮิตเล่อร์ แต่

เนื่องจากรัฐสภาแห่งสหพันธ์ (Reichstag) ผ่านมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1924 ให้ยกเลิกคำสั่งห้ามและยุบ

พรรคนาซี และต่อมามีการปล่อยตัวฮิตเล่อร์ ในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน พรรคนาซีและฮิตเล่อร์จึงกลับเข้าสู่

วงจรการเมืองอีกครั้ง โปรดดู David Jablonsky, The Nazi Party in Dissolution: Hitler and the 

Verbotzeit 1923-1925, (Exeter: Frank Cass and Company, 1989), น.4, 7 – 10, และ 109. 

 67  มาตรา 21 (2) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกลับคืนมาของพรรคนาซีใหม่ โปรดดู Markus Thiel, เรื่อง

เดิม, น. 121; นอกจากนั้นผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังมุ่งหมายให้มาตรานี้เป็นเครื่องมือสกัดกั้นการรุกรานของรัฐบาล

พรรคคอมมิวนิสต์ในเยอรมันตะวันออก โปรดดู Peter Niesen, “Anti-Extremism, Negative Republicanism, 

Civic Society: Three Paradigms for Banning Political Parties - Part I,” GLJ, Vol. 3 No. 7 (July 2002), 

น. 7; อย่างไรก็ดี มีผู้โต้แย้งว่า เนื้อความในมาตราดังกล่าวมีลักษณะไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ต้องวินิจฉัย “ทางการเมือง” มิใช่ “ทางตุลาการ (กฎหมาย)” ในการปรับใช้ตัวบทดังกล่าวต่อคดีเป็นการเฉพาะ

เจาะจง; Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 533. 
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 3.1เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบเสรี
  ประชาธิปไตย

  หลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย (Die Freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung – Free Democratic Basic Order) ตามแนว

บรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์นั้น ได้แก่ “หลกัการเคารพสทิธมินษุยชน

ตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในชีวิตและการพัฒนาตนเอง

อย่างเสรีของปัจเจกชน หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักการแบ่งแยก

อำนาจ หลักความรับผิดชอบของรัฐบาล หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย

ปกครอง หลักความเป็นอิสระของตุลาการ และหลักระบบหลายพรรคการเมือง 

(Multi-party System) ซึ่งพรรคการเมืองทั้งหลายต่างมีโอกาสในการแข่งขันอย่าง

เทา่เทยีมรวมทัง้สทิธทิีจ่ะจดัตัง้และแสดงออกซึง่การคดัคา้นตามวถิทีางรฐัธรรมนญู”68 

นี่คือ “เนื้อหาที่ เป็นกฎเกณฑ์” (Normative order) ของรัฐประชาธิปไตย 

(Democracy) อันเป็น “ระบบกฎหมายที่ปฏิเสธรัฐที่ใช้ความรุนแรงหรือที่ใช้อำนาจ

ตามอำเภอใจ ยึดถือหลักนิติรัฐบนพื้นฐานของหลักการกำหนดชะตาอนาคตของ

ประชาชนด้วยตนเอง (The Principle of Self-determination of the 

people) ดำเนินการตามหลักเสียงข้างมากอย่างเป็นประชาธิปไตย และคุ้มครอง

เสรีภาพและความเสมอภาค” 69 การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงมิได้หมายถงึ

แตเ่ฉพาะ “กระบวนการ” (Process) หากแตม่ ี“เนือ้หาสาระ” (Substances) ที่เป็น

องค์ประกอบพื้นฐานอยู่ด้วย70 และยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างของรัฐและระบบกฎหมายที่

ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเหล่านี้ ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้กรอบของ

รฐัธรรมนญู71 ดงันัน้ ความพยายามใดๆ ทีจ่ะลม้ลา้งการปกครองระบอบเสรปีระชาธปิไตย 

 68 BVerfGE 2, 1 (13) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 57; และ Helmut Steinberger, เรื่องเดิม,   

น. 137 – 138. 

 69 BVerfGE 2, 1 (12), BVerfGE 5, 85 (139) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 234; 

 70 Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 537 – 538; ในคดียุบพรรค SRP พรรคผู้ถูกร้องได้แย้งว่า “หลักการ

พื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย” ตามมาตรา 21 (2) ของรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเพียงแบบต้นร่าง (Blueprint) 

ของโครงสร้างการปกครองรัฐเท่านั้น และสิ่งที่พรรค SRP เสนอต่อประชาชนก็เป็นแบบต้นร่างทางเลือกอีกทาง

หนึ่งซึ่งหากประชาชนส่วนมากเห็นชอบด้วยตามวิถีทางประชาธิปไตย ก็ย่อมเป็นความจริงขึ้นมาได้” กล่าวอีกนัย

หนึ่ง พรรค SRP อ้างกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การปกครองตามรูปแบบที่พรรคเสนอ แต่ศาล

รัฐธรรมนูญปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง; โปรดดู Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 57 

 71 GG, §79 (3), และ §20; บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 2, น. 23 – 24, 28; และ   

David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 10–26. 
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ลงทั้งหมด หรือทำลายหลักการพื้นฐานดังกล่าวแต่เพียงข้อหนึ่งข้อใดย่อมถือเป็นการ

กระทำที่เป็นปฏิปักษ์และอาจถือเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองนั้น

มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคได้72 

  อนึ่ง แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา 21 (1) จะกำหนดให้โครงสร้างภายในของ

พรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย แต่ลำพังเพียงการฝ่าฝืนมิได้จัด

โครงสร้างภายในให้เป็นประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะถือเป็นเหตุ

ให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้ 73 

 3.2เป็นภัยคุกคามการดำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐ
  เยอรมนี

  หลักสหพันธรัฐ (Bundesstaat – Federation) และหลักสาธารณรัฐ 

(Republik – Republic) เป็นหลักการพื้นฐานที่ไม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แม้โดยการ

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็มิอาจกระทำได้ การจะยกเลิกหลักการดังกล่าวกระทำ

ไดเ้พยีงวธิกีารเดยีวคอื ยกเลกิหรอืลม้ลา้งรฐัธรรมนญูเดมิทัง้ฉบบัและจดัทำรฐัธรรมนญูใหม่74 

  หลักสหพันธรัฐนั้น เบื้องต้นคือ ต้องมีรูปของรัฐเป็นแบบรัฐรวม โดยมี

โครงสร้างของรัฐสองระดับได้แก่ สหพันธ์และมลรัฐ และมลรัฐต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมใน

กระบวนการออกกฎหมายของสหพันธ์ผ่านสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์75 (Bundesrat) 

ส่วนหลักสาธารณรัฐนั้น คือ มีประมุขแห่งรัฐเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งตาม

วาระ มิได้สืบทอดตำแหน่งโดยสายโลหิตหรือตามความประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่ง ณ 

ขณะนัน้76 และตอ้งเปน็ระบอบประชาธปิไตยแบบผูแ้ทน (Representative Democracy) 

มิใช่ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)77 

 72 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 234. 

 73 BVerfGE 2, 1 (14) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 216. 

 74 GG , §79 (3 ) , และ §20 ; BVer fGE 30 , 1 (24 – 26 ) อ้ า งถึ ง ใน Donald P . Kommers ,   

“Germany: Balancing Rights and Duties,” in Jeffrey Goldsworthy (ed.), Interpreting Constitutions: 

A Comparative Study, (New York: Oxford University Press, 2007), น.172, 167 – 168, และ 171 – 

172; Samuel Issacharoff, “Fragile Democracies,” Harvard Law Review, Vol. 120 No. 6 (April 

2007), น. 1429 – 1430. 

 75 บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 2, น. 174 – 184. 

 76 บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 2, น. 71 – 76. 

 77  David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 102. 
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      อนึ่ง ภัยคุกคามการดำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น อาจจะมา

จากปัจจัยภายในประเทศ เช่น พรรคการเมืองที่มีเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนหรือ

สถาปนาระบอบกษัตริย ์หรือจากภายนอกประเทศ เช่น พรรคการเมืองที่มุ่งสนับสนุนให ้

ต่างชาติเข้ายึดครองประเทศ78 โดยในเรื่องนี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า หลักการข้อนี้

มุ่งที่จะคุ้มครองบูรณภาพแห่งดินแดน (Territorial Integrity) หรืออาณาเขตของ

ประเทศเป็นหลัก เนื่องจากหลักการปลีกย่อยของหลักสหพันธรัฐก็ดี หรือหลัก

สาธารณรัฐก็ดี ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความหมายของคำว่า “หลักการพื้นฐานของ

ระบอบเสรีประชาธิปไตย” ตามข้อ 3.1 อยู่แล้ว79 

 3.3การประเมนิเหตยุบุพรรคการเมอืงตามขอ้3.1และ3.2

  ในการวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองใดสมควรถูกประกาศให้มิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและสั่งยุบไปหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์จะพิเคราะห์และ

ประเมินเหตุยุบพรรคตามข้อ 3.1 และ 3.2 จากอุดมการณ์และเป้าหมายของพรรค และ

ที่สำคัญ พฤติกรรมทั้งปวงของบรรดาสมาชิกทั้งหลายของพรรคการเมืองนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อ

พิเคราะห์ข้อเท็จจริงในคดีพรรคนาซีใหม่หรือ SRP และคดีพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ KPD 

ซึ่งศาลพิพากษาว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรค  

ไปแล้ว80 ทำให้พอที่จะประมวลหลักเกณฑ์การประเมินเหตุยุบพรรคได้ดังนี้ 

  3.3.1  อุดมการณ์ของพรรคการเมืองขัดต่อหลักการพื้นฐาน  

    แม้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยในคดียุบพรรค SRP ว่า 

หลักเสรีประชาธิปไตยและหลักสหพันธ์สาธารณรัฐตามข้อ 3.1 และ 3.2 คือ “เงื่อนไข

เบื้องต้น (Prerequisite) ในการที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ จะเข้าร่วมในกระบวนการ

สร้างเจตจำนงร่วมกันของปวงชน”81 แต่ลำพังเพียงแค่พรรคการเมืองใดยึดถือ

อุดมการณ์ที่แตกต่างจากหลักการพื้นฐานดังกล่าวก็หาเพียงพอให้ถือเป็นเหตุยุบ

พรรคการเมืองนั้นไม่82 ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายไว้ในคดียุบพรรคคอมมิวนิสต์

 78  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 537: เน้นที่บูรณภาพแห่งดินแดน (Territorial Integrity) และความ

เป็นเอกราชของรัฐเยอรมัน (Independence of the present German state). 

 79 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 234. 

 80 BVerfGE 2, 1[SRP – Decision of Oct. 23, 1952] และ BVerfGE5, 85 [KPD – Decision onAug. 

17, 1956] 

 81 BVerfGE 2, 1 (73) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 57. 

 82 BVerfGE 5, 85 (105, 134) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 59 และ 62. 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

��

แห่งประเทศเยอรมนี (Kommunistische Partei Deutschlands–The Communist 

Party of Germany) หรือพรรค KPD ซึ่งตัดสินใน 5 ปีต่อมาว่า “แม้พรรคการเมืองใด

จะมีความเชื่อในทฤษฎีมาร์กซิสต์และเลนินนิสต์83 (Marxism and Leninism) ซึ่ง

เป็นทฤษฎีที่ปฏิเสธระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี้ แต่มิได้หมายความว่า

พรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตราบจนกระทั่งพรรคการเมือง

ดังกล่าวลงมือใช้กำลังเข้าต่อสู้ หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการ

ปกครองที่เป็นอยู่ จึงจะถือว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”84 

    ตัวอย่างเช่น พรรค SPD อันเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน

สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์และเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบันนั้น ในช่วง

เวลาเริ่มต้นก่อตั้งพรรคขึ้นมานั้นก็ได้ยึดถืออุดมการณ์มาร์กซิสต์85 เช่นเดียวกับพรรค

คอมมิวนิสต์เยอรมัน หรือ DKP (Deutsche  Kommunistische Partei – German 

Communist Party)86 และพรรคแห่งสังคมประชาธิปไตย หรือ PDS (Partei des 

Demokratischen Sozialismus – The Party of Democratic Socialism) ที่กลาย

มาเป็นพรรคฝ่ายซ้าย (Linkspartei – The Left Party) ในปัจจุบัน พรรคการเมือง

เหล่านี้มิได้ถูกยุบไปเพราะเหตุที่เคยยึดถืออุดมการณ์มาร์กซิสต์แต่อย่างใด ถึงแม้ศาล

รัฐธรรมนูญเคยสั่งยุบพรรค KPD ซึ่งยึดถืออุดมการณ์เดียวกันไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม 

เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการของพรรคให้สอดคล้องใกล้เคียงกับ

หลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยมากขึ้น อีกทั้งสมาชิกพรรคก็มิได้มี

พฤติกรรมในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักประชาธิปไตยแต่อย่างใด87 

 83 อาทิ การยกเลิกการแบ่งแยกชนชั้น การสร้างสังคมใหม่ที่ปลดปล่อยผู้ใช้แรงงานจากการกดขี่ของนายทุน 

ชุมชน (Commune) เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ฯลฯ ผู้สนใจโปรดดู ธานินทร์  กรัยวิเชียร, การใช้กฎหมาย

ป้องกันคอมมิวนิสต์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2517), น. 6 – 21; และ ชาญชัย แสวงศักดิ์, 

กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), น. 172-179. 

 84 BVerfGE5, 85 (141) อ้างถึงใน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 91; และ Paul Franz, 

เรื่องเดิม, น. 59. 

 85  Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, Comparative Constitutional Law: Cases and 

Commentaries, (New York: St. Martin’s Press, 1977), น. 621; หนังสือเล่มนี้แปลบางส่วนของคำวินิจฉัย

คดียุบพรรค SRP และพรรค KPD เป็นภาษาอังกฤษ. 

 86  Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 63 ในเชิงอรรถที่ 68; Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 375 – 376, และ Walter 

F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 626. 

 87 หรือแม้แต่มีพฤติกรรมในทางที่เป็นปฎิปักษ์แต่มิได้อยู่ในระดับร้ายแรง โปรดดู Dan Gordon, เรื่องเดิม, 

น. 376 – 377; Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น.621; และSamuel  Issacharoff, 

เรื่องเดิม, น. 1433 - 1435. 
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  3.3.2  เป้าหมายของพรรคการเมืองขัดต่อหลักการพื้นฐาน  

    การที่พรรคการเมืองมีเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบางมาตราหรือแม้แต่หลายสิบมาตราเพียง

เท่านี้ จะถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญมิได้88 มิเช่นนั้นแล้ว 

มาตรการยุบพรรคการเมืองจะกลายเป็นเครื่องมือในการปิดบังครอบงำความเห็นแย้งที่

มีเหตุผลและชอบธรรม (Legitimate dissent) ไป89 หากแต่เฉพาะพรรคการเมืองที่มี

เป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐถึงระดับหลักการพื้นฐานตามข้อ 3.1 และ 

3.2 เท่านั้นที่อาจถือว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ90 โดยไม่ต้องคำนึงว่า เป้าหมายดังกล่าว

เป็นเป้าหมายปัจจุบัน ระยะสั้น หรือระยะยาว91 หรือแม้แต่เป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสที่

จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ก็ไม่สำคัญ92 

    เป้าหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เคยวินิจฉัยว่าเป็นปฏิปักษ์

ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยนั้น ได้แก่ การสร้างระบอบเผด็จการ

ชนชั้นกรรมาชีพ (Dictatorship of the Proletariat) ซึ่งจำเป็นต้องล้มล้างระบอบเสรี

ประชาธิปไตยลงเสียก่อน93 การสถาปนาระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว94 อันจะ
 88 BVerfGE 2, 1 (12) อ้างถึงใน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 20, น. 91 – 92. 
 89 BVerfGE 2, 1 (10 – 12) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 220. 
 90 BVerfGE 2, 1 (12 – 13) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 216. 

 91 BVerfGE 5, 85 (235 – 236) อ้างถึงใน Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 375 ในเชิงอรรถที่ 195; และ

BVerfGE5, 85 (143, 235) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 233. 
 92 BVerfGE 5, 85 อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 57; และ Walter F. Murphy and Joseph 

Tanenhaus, เรื่องเดิม, น.624 – 625; อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากว่า ศาลควรต้องพิจารณาความ

น่าจะเป็นของภยันตรายที่แท้จริง (the likelihood of any real danger) บางท่านเสนอว่า ต้องเป็นภยันตราย  

ที่ชัดเจนและใกล้จะถึง (Clear and present danger) ภยันตรายที่เป็นรูปธรรม (Concrete Danger) หรือ   

ภัยคุกคามต่อเสรีภาพ ณ ขณะปัจจุบัน (Immediate threat to Freedom) โปรดดู Dan Gordon, เรื่องเดิม,   

น. 373–375 และ 376 ในเชิงอรรถที่ 198; แต่ทั้งนี้ ต้องเข้าใจบริบทการเมืองในช่วงทศวรรษ 1950 ที่ศาลมีคำ

วินิจฉัยดังกล่าวด้วยว่า เป็นช่วงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการล่มสลายของพรรคนาซี ประกอบกับ

สถานการณ์ภัยคุกคามของระบอบคอมมิวนิสต์โซเวียตที่ครอบครองพื้นที่ เยอรมันตะวันออก โปรดดู 

“Government Commits to Seeking a Ban of the Extreme Right-Wing National Democratic Party 

of Germany (NPD),” GLJ, Vol. 1 Issue 2 (November,2000), น. 5 – 7. 
 93 BVerfGE 5, 85 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น.621 – 624; 

David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 218; และ Walter F. Murphy, “Excluding Political Parties: Problems for 

Democratic and Constitutional Theory,” Germany and Its Basic Law, (Badan-Badan: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 1993), น. 181 – 182. 
 94 BVerfGE 2, 1 (60 – 62) อ้างถึงใน Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 372 – 373, 375; David P. Currie, 

เรื่องเดิม, น. 216 – 217; และ BVerfGE 5, 85 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus,   

เรื่องเดิม, น. 623. 
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เป็นการทำลายระบบหลายพรรคการเมือง – หัวใจของระบอบเสรีประชาธิปไตย95 และ

นำไปสู่ระบอบเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์96 หรือระบอบเผด็จการระบอบฟาสซิสต์/  

นาซิสต์ (Fascism/Nazism) ในท้ายที่สุด97 นโยบายกดขี่-ประหัตประหารชาวยิว (Anti-

Semitism) ซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง98 ทั้งนี้ ไม่ว่าเป้าหมาย

ดังกล่าวจะเปิดเผยปรากฏชัดในเอกสารทางการของพรรค หรือเป็นเป้าหมายลับลวง

พรางที่จำเป็นต้องพิเคราะห์พฤติการณ์ต่างๆ ของสมาชิกพรรคโดยละเอียดอีกชั้นหนึ่ง99 

  3.3.3  ปัจจัยชี้ขาด: พฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมือง 

    เบื้องต้น การจะพิสูจน์ได้ว่า พรรคการเมืองใดยึดถืออุดมการณ์ที่

เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย หรือมีเป้าหมายที่จะ  

ล้มล้างหรือคุกคามหลักการพื้นฐานดังกล่าวตลอดจนการดำรงอยู่ของสหพันธ์

สาธารณรัฐหรือไม่ จำเป็นต้องพิจารณาจากพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

พฤติการณ์ของสมาชิกพรรคการเมือง100 และแม้ว่าพรรคการเมืองจะยึดถืออุดมการณ์

หรือมีเป้าหมายดังกล่าวจริง แต่หากปราศจากการกระทำของบรรดาสมาชิกทั้งหลาย

ของพรรคการเมืองเพื่อให้บรรลุซึ่งอุดมการณ์หรือเป้าหมายนั้นๆ เสียแล้ว ก็ย่อมไม่อาจ

วินิจฉัยได้ว่า พรรคการเมืองดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้101 

    (ก) การจัดโครงสร้างและการบริหารงานภายในพรรคการเมือง 

      โดยหลัก การที่พรรคการเมืองจัดโครงสร้างและมีระบบการ

บริหารงานภายในพรรคไม่เป็นประชาธิปไตยเพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะให้ถือเป็น
 95  Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 606; และ Samuel  Issacharoff,   

เรื่องเดิม, น. 1434 - 1435. 

 96 เป็นการประยุกต์แนวคิดมาร์กซิสต์โดยเลนิน เพราะเชื่อว่า สภาพสังคมภายหลังการปฏิวัติ ชนชั้น

กรรมาชีพยังขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง จึงต้องอาศัยการชี้นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ก่อนจะเข้าสู่สังคมใน

อุดมคติ (Utopia) ที่ปราศจากการแบ่งชนชั้น โดยรัฐหมดความจำเป็นและสลายตัวไปในที่สุด โปรดดู ธานินทร์  

กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 6 – 21; และ ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, น. 174 – 178.  

 97 เป็นระบอบอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จ มิได้มีรากฐานวิชาการ หากแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า สังคมจะเข็มแข็ง

เจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งและชี้นำโดยกลุ่มชนที่มีสติปัญญาและชาติพันธุ์แห่งความเป็นผู้นำเพื่อก่อให้

เกิดความเป็นเอกฉันท์ในสังคม โปรดดู  ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, น. 214 – 222.  

 98 BVerfGE 2, 1 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 606; 

 99 BVerfGE 5, 85 (144, 336) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 233. 

 100  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 538. 

 101 BVerfGE 5, 85 (142) อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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เหตุยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้102 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาประกอบกับอุดมการณ์

และเป้าหมายของพรรคการเมืองนั้นๆ แล้ว โครงสร้างภายในที่มิได้เปิดให้สมาชิกพรรค

มีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตำแหน่งหนึ่ง

ตำแหน่งใดในพรรค ก็สะท้อนลักษณะอำนาจนิยมที่ปกคลุมพรรคการเมือง อันนำไปสู่

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า พรรคการเมืองดังกล่าวมุ่งที่จะนำโครงสร้างแบบอำนาจนิยมนี้

ไปใช้ในโครงสร้างการบริหารรัฐด้วย103 ตัวอย่างเช่น พรรค SRP ทั้งตามข้อบังคับพรรค

และในทางปฏิบัติ การตัดสินใจต่างๆ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-down) และตั้งอยู่บน

หลักการเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างถึงที่สุด (Absolute Obedience)104 สมาชิกไม่มี

สิทธิคัดค้านหรือปฏิเสธ คล้ายๆ กับเป็นสายการบังคับบัญชาของทหาร อีกทั้งยังมีการ

จัดตั้งกองกำลังของพรรคในทำนองเดียวกับ SA หรือ SS ของพรรคนาซี ฯลฯ105 เช่นนี้ 

ย่อมเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญประกอบการพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมือง 

    (ข) บุคคลที่เป็นสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

      บุคคลที่เป็นสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำพรรค ไม่ว่าจะ

เป็นแกนนำหรือสมาชิกอย่างเปิดเผยเป็นทางการ106 หรือเป็นแบบลับๆ107 ก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญนำมาใช้ประเมินเหตุยุบพรรค ตัวอย่างเช่น แกนนำพรรค

ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตสมาชิกกองกำลัง SS และ SA ข้อบังคับพรรคระบุว่า บุคคลที่จะ

เป็นสมาชิกพรรค SRP ได้นั้นต้องสาบานตนว่าจะต่อสู้เพื่อพรรคและสงวนไว้แต่เฉพาะ  

ผู้ที่จงรักภักดีต่อแนวชาติสังคมนิยมของฮิตเล่อร์เท่านั้น หรือความพยายามติดต่อ

 102 BVerfGE 2, 1 (14) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 216; Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, 

น.536. 

 103 BVerfGE 2, 1 (14) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 216; และ Walter F. Murphy and 

Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 603; Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น.535 –536. 

 104  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 536. 

 105  SS (Schutzstaffel) และ SA (Sturmabteilung) เป็นชื่อเรียกกองกำลังและสมาชิกของกองกำลังของ

พรรคนาซี; นอกจากนี้ แม้ข้อบังคับพรรคระบุถึงกระบวนการไล่สมาชิกออกจากพรรคโดยสภากิตติมศักดิ์ของ

พรรค แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่ยืนยันได้ว่าการไล่สมาชิกออกจากพรรคตลอดมาเคยปฏิบัติตามกระบวนการ  

ดังกล่าว; BVerfGE 2, 1 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 604; และ 

Walter F. Murphy, เรื่องเดิม, น. 181. 

 106 ศาลตีความว่ารวมถึงผู้ที่ประกาศตัวว่าเห็นพ้องกับเป้าหมายของพรรคการเมืองและให้การสนับสนุนแก่

พรรคการเมืองนั้นอย่างแข็งขัน (Active) ด้วย แม้ว่าบุคคลนั้นจะมิได้มีชื่อเป็นสมาชิกพรรคก็ตาม; Carl J. 

Schneider, เรื่องเดิม, น. 538. 

 107 BVerfGE 2, 1 (22) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 217. 
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ชักชวนอดีตสมาชิกพรรคนาซีให้เข้าร่วมงานกับพรรค ฯลฯ108 

       (ค) กิจกรรมของพรรคและพฤติการณ์อื่นๆ ของสมาชิกพรรค 

         เครื่องแบบ สัญลักษณ์ คำพูด คำปราศรัย หรือข้อความที่

สื่อสารผ่านหนังสือเชิญชวน หนังสือพิมพ์ของพรรค แถลงการณ์ จดหมายข่าว โปสเตอร์ 

ใบปลิว การปาฐกถา การอภิปรายในสภา การประชุม งานหาทุน งานแถลงข่าว ฯลฯ 

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยพรรคการเมืองทั้งที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่สงวนไว้ภายใน

พรรคล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์นำไปใช้เป็นพยานหลักฐาน

ประกอบการประเมินเหตุยุบพรรค ตัวอย่างเช่น การเรียกอาชญากรต่อมวลมนุษยชาติ 

(Criminals Against Humanities) ในจดหมายข่าวว่าสหาย (Comrades) และเขียน

สนับสนุนการต่อสู้คดีของอาชญากรสงครามในศาลอาชญากรสงคราม ณ เมือง 

Nuremburg ใช้สโลแกน “เพื่อความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเยอรมัน” (Supremacy 

of German Reich – Empire) เขียนข้อความที่มีเนื้อหาเหยียดหยามรัฐบาล เรียก

ร้องให้ประชาชนไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ให้แข็งข้อต่อสถาบันของรัฐ เหยียดหยามชาว

ยิวและชาวต่างชาติ ฯลฯ 109 การโฆษณาชวนเชื่อถึงความเท่าเทียมของชนชั้นกรรมาชีพ 

ยั่วยุให้โกรธแค้นชนชั้นนายทุน เหยียดหยามรัฐบาลและผู้นำรัฐบาล กล่าวหารัฐบาลว่า

ปกครองแบบฮิตเล่อร์ หรือฟาสซิสต์ (Fascism) รัฐบาลกำลังทรยศต่อชาติ (Treason) 

วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ว่าเป็นองค์กรที่ตัดสินตามอำเภอใจและมุ่งทำลาย

ล้าง (Terroristic) เพื่อประโยชน์ของชนชั้นปกครอง ยุยงให้มีการใช้กำลังล้มล้างการ

ปกครองหรือประท้วงรัฐบาลโดยใช้ความรุนแรง วิจารณ์การออกกฎหมายโดยมุ่งเน้น

ประณามองค์กรแต่มิได้กล่าวถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหากฎหมายเลยแม้แต่น้อย110 

ข้อความที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้เห็นได้ชัดว่ามุ่งเป็นปฏิปักษ์และทำลายคุณค่าของหลัก

การพื้นฐานเสรีประชาธิปไตย111 โดยศาลจะพิจารณาจากการกระทำหลายๆ อย่างของ

แกนนำและสมาชิกพรรคหลายๆ คนประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งต่างๆ ที่กระทำ

ลงไปในนามของพรรค112 

 108 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

 109 BVerfGE 2, 1 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 604 – 607; 

 110 BVerfGE 5, 85 อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 624 – 627; 

 111  Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 62. 

 112 BVerfGE 2, 1 (22) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 217. 
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4.ขั้นตอนการพิจารณายุบพรรคการเมือง

การประกาศว่าพรรคการเมืองใดมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคการเมือง

เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Bundesverfassungsgericht) เท่านั้น113 

ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้ดังนี้  

 4.1การริเริ่มคดียุบพรรคการเมือง

  สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ สภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ หรือรัฐบาลแห่ง

สหพันธ์ต่างมีอำนาจร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประกาศว่าพรรคการเมืองใดมิชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญและสั่ งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ โดยต้องไม่คำนึงถึงเขตพื้นที่  

ที่พรรคการเมืองดังกล่าวดำเนินการ ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลของมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง

จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองดังกล่าวดำเนินกิจกรรมของพรรค

เฉพาะแต่ในเขตมลรัฐนั้นๆ เท่านั้น114 คำว่ารัฐบาลของมลรัฐ ณ ที่นี้ หมายความรวมถึง 

รัฐสภาของมลรัฐด้วย115 ส่วนบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้  

 113 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (Verfassungsorgan) และเป็นศาลแห่งสหพันธ์

ที่มีความเป็นอิสระ แบ่งเป็นสององค์คณะแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่ละองค์คณะมีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน 

ประกอบด้วยตุลาการ 8 ท่าน รวมสององค์คณะเท่ากับ 16 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 12 ปีและดำรงตำแหน่งได้

เพียงวาระเดียว; BVerfGG, §§ 1 – 4. [Bundesverfassungsgerichts-Gesetz– Sections 1 to 4 of the   

Federal Constitutional Court Act] ผู้สนใจโปรดดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: 

ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), 

น. 21 – 27; และ บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), น. 

72 – 89.  

 114 BVerfGE, § 43; อนึ่ง กฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “organization” หรือ “องค์กร” แต่มีผู้อธิบายว่าคือ   

“activities” หรือ “กิจกรรม” โปรดดู Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 235.  

  นอกจากนี้ เคยมีนักกฎหมายไทยเขียนอธิบายว่า “ในบางกรณีการริเริ่มคดียุบพรรคการเมืองเป็นของ

รัฐบาลมลรัฐเท่านั้น” ด้วยความเคารพต่อท่านผู้เขียน ผู้วิจัยกลับเห็นไปในทางตรงกันข้ามเนื่องจากเมื่อพิจารณา

บทบัญญัติมาตรา 43 ของกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ประกอบกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีพรรค 

KPS [BVerfGE 6, 300] ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตมลรัฐ Saarland เท่านั้นแต่กลับถูกรัฐบาลแห่งสหพันธ์เป็นผู้เสนอ  

คำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ แสดงให้เห็นได้ชัดว่า โดยหลักแล้ว รัฐบาลแห่งสหพันธ์ สภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์ และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ มีอำนาจเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ส่วนอำนาจของ

รัฐบาลมลรัฐนั้นถือเป็นข้อยกเว้น โปรดดู หัวข้อ 5.2 (ถัดไป) และโปรดดู สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, “ทฤษฎี

กฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง,” หนังสือพิมพ์ประชาไท วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เทียบ Carl 

J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 539. 

 115  Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 376; ตัวอย่างเช่น สภาแห่งนครรัฐ Hamburg เคยเสนอคำร้องขอให้ยุบ

พรรค Nationale Liste (NL) ซึ่งเป็นพรรคนาซีใหม่ที่ดำเนินการในเขต Hamburg แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
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ไม่สามารถเสนอคำร้องได้116 นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่องค์กรต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์กรกลุ่ม 

(Collective/Collegial Body) การเสนอคำร้องจึงต้องกระทำในรูปมติ (Resolution) 

ขององค์กร117 โดยคำร้องต้องทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุแห่งการร้อง และพยานหลักฐานที่

อ้างอิงในคดี118 เช่นในคดีล่าสุดที่มีการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี ค.ศ. 2001 

กรณีพรรคชาติประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีหรือ NPD นั้น รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร 

และสภาที่ปรึกษาของสหพันธ์ต่างก็ได้ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ119 

  ปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณาในชั้นนี้ก็คือ การจะยื่นคำร้องว่า พรรค 

การเมืองไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น เป็นอำนาจผูกพัน/หน้าที่ (Mandatory 

Power/ Duty) หรือเป็นดุลพินิจ (Ermessen – Discretion) ขององค์กรต่างๆ ดังกล่าว

ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็น “ดุลพินิจทางการเมือง” 

(Political Discretion) ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งศาลจะไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบ120 

สหพันธ์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เพราะเหตุว่า พรรคดังกล่าวมิใช่ “พรรคการเมือง” ตามบทนิยามในกฎหมาย

พรรคการเมือง; BVerfGE 91, 262; โปรดดู Donald P. Kommers, เรื่องเดิมในเชิงอรรถที่ 27, น. 236; และ 

Hans-Heinrich VOGEL, “Prohibition of Political Parties in Germany,” เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง 

“CONSTITUTIONAL RESTRICTIONS ON FREEDOM OF ASSOCIATION” BELGRADE, SERBIA, 2 JUNE 

2009 โดยคณะกรรมาธิการเวนิส รหัสเอกสาร  CDL-JU(2009)052 Engl. Only<http://www.venice.coe.int/

docs/2009/CDL-JU%282009%29052-e.asp> 

 116 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 45 – 46.  

 117 Report on Ongoing and Planned Measures and Activit ies of the Federal 

Government Aimed at Combating Right-wing Extremism, Xenophobia, Anti-Semitism and 

Violence pursuant to Subpara. 21 of the Resolution by the German Bundestag of 30 

March 2001 (Doc.No. 14/5456), น. 76. 

 118 BVerfGG, § 23 (1). 

 119 แต่เนื้อหาในคำร้องทั้ง 3 ฉบับ และพยานหลักฐานที่อ้างอิงใกล้เคียงกันมาก โปรดดู “Federal 

Constitutional Court Issues Temporary Injunction in the NPD Party Ban Case,” GLJ, Vol. 2 Issue 

13 (August, 2001). โปรดดู เว็บไซต์วารสารกฎหมายเยอรมัน <http://www.germanlawjournal.com> 

 120 BVerfGE 39, 334 (359); และ BVerfGE 40, 287 (291); อ้างถึงใน Karl Doehring, เรื่องเดิม, น. 41;   

Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 235; Eckart Klein และ Thomas Giegerich, “The Parliamentary Democracy,”   

ใน Ulrich Karpen (ed.), The Constitution of the Federal Republic of Germany, (Baden-Baden: 

Nomos Verlagsgesellschaft, 1988), น. 162; การตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปตามปัจจัยทางการเมือง 

ตัวอย่างเช่น หลังจากเกิดเหตุระเบิดสังหารหมู่ชาวยิวที่เมือง Düsseldorf และอาชญากรรมเพราะความเกลียดชัง   

(Hate Crime) อื่นๆ ต่อชาวต่างชาติซึ่งพัวพันกับกลุ่มนาซีใหม่ (neo-Nazi group) ในอีกหลายๆ เมืองตลอดช่วงปี 

ค.ศ. 2000 รัฐบาลพรรคสังคมประชาธิปไตยนำโดยนายกรัฐมนตรีเกอฮาร์ด ชโรเดอร์ จึงพยายามที่จะหาเสียง

สนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอคำร้องกรณีพรรค NPD ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นกลุ่มการเมือง
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อย่างไรก็ดี นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง กลับเห็นว่า องค์กรที่มีสิทธิริเริ่มคดี โดยเฉพาะ

รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่อพฤติการณ์ชัดแจ้งว่าพรรคการเมืองนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญและมีพยานหลักฐานแน่น

หนาเพียงพอ มิเช่นนั้นแล้ว พรรคการเมืองดังกล่าวย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและอาจใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐเพื่อการทำลายคุณค่าพื้นฐานของ

รัฐธรรมนูญนั้นเสียเอง121 

 4.2การพิจารณารับคำร้อง

  การดำเนินคดีเพื่อประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง

หรือคดียุบพรรคนี้อยู่ในอำนาจขององค์คณะที่สองของศาลรัฐธรรมนูญ (Second 

Senate) ประกอบด้วยตุลาการ 8 ท่าน โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุม122 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องแล้ว ศาลต้องแจ้งบุคคลซึ่งเป็นผู้แทน

พรรคการเมืองที่ถูกร้องให้ทราบถึงเหตุแห่งการร้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคล  

ดังกล่าวยื่นคำคัดค้านภายในเวลาที่ศาลกำหนดโดยปกติ ผู้แทนพรรคการเมืองนี้ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารพรรค ประธานพรรค หรือบุคคลอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ

พรรค ในกรณีที่ไม่อาจระบุตัวบุคคลผู้รับผิดชอบได้ บุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือละทิ้งพรรค

หลังจากที่ได้รับสำเนาคำร้องจากศาลแล้ว ให้บุคคลใดๆ ก็ตามที่ดูแลบริหารงานของ

พรรคตามความเป็นจริง ณ ขณะเวลานั้น ทำหน้าที่ผู้แทนพรรคการเมืองดังกล่าวได้123 

  ในชั้นนี้ ศาลอาจสั่งให้มีการค้นตัวบุคคลหรือเคหสถาน หรือแม้แต่จับกุม

บุคคล ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิพากษาคดีตามหลัก

ในสภาผู้แทนราษฎร (Fraction) ของพรรคคริสเตียนประชาธิปไตยหรือ CDU ประกาศจะคัดค้านญัตติดังกล่าว 

แต่หลังจากที่มีประชาชนกว่า 200,000 คนเดินขบวนในกรุงเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เพื่อรำลึกและ

ไว้อาลัยต่อการประหัตประหารชาวยิวของพรรคนาซีเมื่อปี ค.ศ. 1938 และกระแสสังคมได้เรียกร้องให้มี  

การดำเนินการกับพรรค NPD จนในที่สุด ส.ส. พรรค CDU ก็ได้ร่วมโหวตผ่านมติให้มีการเสนอคำร้องในนาม  

สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ โปรดดู “Government Commits to Seeking a Ban of the 

Extreme Right-Wing National Democratic Party of Germany (NPD),” GLJ, Vol. 1 Issue 2 

(November,2000). และ Thilo Rensmann, เรื่องเดิม, น. 1120. 

 121 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 235 – 237. 

 122 BVerfGE, § 14 (2) และ § 15 (1); Decision of 15 November 1993 by the Plenum of the   

Federal Constitutional Court in accordance with Article 14 paragraph 4 of the Law on the 

Federal Constitutional Court โปรดดู เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ <http://www.bverfg.de/en/

organization/organization.html> 

 123 BVerfGE, §§ 44 – 45; และ PartG, § 11 (2). 
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เกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Strafprozeßordnung)   

ได้124 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเวลาที่ผู้แทนพรรคการเมืองได้รับแจ้งเหตุตามคำร้อง  

ดังกล่าว125 จากนั้น ศาลต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า จะรับคำร้องไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่ 

หากเห็นว่า คำร้องดังกล่าวไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (Inadmissible) เช่น ผู้ร้องมิใช่ผู้มี

สิทธิริ เริ่มคดี คำร้องดังกล่าวปราศจากเหตุผลอย่างสิ้น เชิ งหรือผู้ ถูกร้องมิ ใช่ 

“พรรคการเมือง” ในความหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง ดังเช่น

กรณีพรรค FAP ที่ศาลได้วินิจฉัยว่าสิ้นสุดสถานะ “พรรคการเมือง” ไปแล้วตั้งแต่ก่อน

วันที่รัฐบาลแห่งสหพันธ์เสนอคำร้อง126 ศาลจะสั่งปฏิเสธไม่พิจารณาคำร้องดังกล่าวก็ได้ 

แต่ทั้งนี้ ต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์127 

 4.3การสืบข้อเท็จจริงก่อนกระบวนพิจารณาหลัก

  เมื่อศาลสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ศาลอาจสั่งให้มีการสืบข้อเท็จจริงโดย

ตุลาการท่านหนึ่งก่อนที่องค์คณะจะเริ่มต้นดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา (Oral 

Hearing) ก็ได้ แต่ต้องกระทำโดยตุลาการที่มิได้อยู่ในองค์คณะที่สองซึ่งจะต้องทำการ

พิจารณาคดียุบพรรคต่อจากนั้นไป128 ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้การพิจารณาคดีเป็น

ไปแบบภาวะวิสัย (Objective) มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้129 

 124 BVerfGE, §§ 47, 38 (1); คดีพรรค SRP และคดีพรรค KPD ศาลรัฐธรรมนูญสั่งออกหมายค้นสำนักงาน  

พรรคและบ้านของแกนนำพรรค; BverfGE 2, 1 (30 – 38) และ BVerfGE 5, 85 อ้างถึงใน Walter F. Murphy 

and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 602 และ 621. 

 125 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 238. 

 126 ในปี ค.ศ. 1994 รัฐบาลแห่งสหพันธ์เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งยุบพรรค FAP เนื่องจากมี

อุดมการณ์และนโยบายคล้ายคลึงกับพรรค SRP ที่ศาลเคยประกาศแล้วไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรค  

ไปแล้ว แต่ด้วยเหตุที่พรรค FAP สิ้นสุดสถานะ “พรรคการเมือง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 21 (1) และตาม

กฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 2 (1) ไปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงชี้ขาดเบื้องต้น สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา; 

BVerfGE 91, 276; Judith Wise, เรื่องเดิม, น. 315 – 316; และ Markus Thiel, เรื่องเดิม, น. 121 – 122; 

และโปรดดู หัวข้อ 2.3.1 (ก่อนหน้านี้) 

 127 BVerfGG, § 24 และ § 45; ในคดีทั่วไปรวมทั้งคดียุบพรรคการเมืองเช่นนี้ การพิจารณารับหรือไม่รับ  

คำร้องไว้พิจารณาต้องกระทำโดยองค์คณะ (Senate) ต่างจากคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่การการพิจารณารับ/

ไม่รับคำร้องจะกระทำโดยองค์คณะย่อย (Chamber) ซึ่งมีตุลาการ 3 ท่าน; BVerfGG, § 93b และโปรดดู   

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 50 – 51; อนึ่ง เมื่อศาลสั่งรับคำร้องแล้ว อาจมีการถอนคำร้องได้ก่อนการดำเนิน

กระบวนพิจารณาหลัก โปรดดู Markus Thiel, เรื่องเดิม, น. 124 – 125. 

 128 BVerfGE, § 47 และ § 38 (2). 

 129 BVerfGE 2, 1 (7); BVerfGE 5,85 (107). อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 238. 
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 4.4การกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว

  ในช่วงเวลาใดๆ ก่อนหรือระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาหลัก เมื่อ  

คู่ความหรือผู้มีสิทธิเข้าร่วมในคดีมีคำขอ130 ศาลรัฐธรรมนูญอาจกำหนดวิธีการคุ้มครอง

ชั่วคราวให้ใช้บังคับได้ หากศาลเห็นว่า มีกรณีที่จำเป็นต้องกระทำอย่างเร่งด่วนเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่คู่ความหรือแก่สาธารณะ หรือ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างอื่น วิธีการคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลกำหนดนี้มีผลใช้บังคับ  

ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่จะมีการขยายเวลาออกไปอีกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ

องค์คณะ131 ตัวอย่างเช่น ในคดีพรรค SRP ศาลมีคำสั่งต่อเนื่องกันไปหลายครั้งห้ามมิให้

พรรค SRP ดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองตลอดการพิจารณาคดี132 หรือในคดีพรรค 

NPD ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้สำนักงานอัยการกรุงเบอร์ลินคืนคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่นาย Horst Mahler ทนายความที่แก้ต่างให้แก่พรรค NPD ซึ่งถูก

ศาลอาญาออกหมายจับในคดีละเมิดกฎหมายว่าด้วยการยุยงให้เกิดความเกลียดชัง 

(Hate Speech Law) เพื่อคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมของพรรค NPD133  

 4.5การดำเนินกระบวนพิจารณาหลัก

  ศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริงโดยการไต่สวน และเพื่อประโยชน์ในการค้นหา

ความจริงแห่งคดี ศาลมีอำนาจกำหนดว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใดควรนำเข้าสู่

การพิจารณา โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำร้องของผู้มีส่วนร่วมในคดี134 “นอกจากนี้   

ศาลรัฐธรรมนูญยังอาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามคำ  

พิพากษาถึงที่สุดของศาลอื่นได้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วดังกล่าวจะ

ต้องได้มาในกระบวนวิธีพิจารณาที่ศาลเป็นผู้ค้นหาความจริงตามหน้าที่ (von 

Amtswegen)”135 โดยศาลมีอำนาจระงับการดำเนินกระบวนพิจารณาเป็นการชั่วคราว

 130 BVerfGE 71, 350 (352) อ้างถึงใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 66. 

 131 BVerfGE, § 32 (1), (6). 

 132 BVerfGE 2, 1 (8) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 238. 

 133 “Federal Constitutional Court Issues Temporary Injunction in the NPD Party Ban Case,” 

GLJ, Vol. 2 Issue 13 (August, 2001). 

 134 เรียกว่า หลักการค้นหาความจริงโดยการไต่สวน (Untersuchungsgrundsatz – Inquisitorial system) 

ตรงกันข้ามกับวิธีพิจารณาในคดีแพ่งซึ่งเป็นหลักกล่าวหา (Beibringungsgrundsatz – Accusatory system) ที่

การวินิจฉัยคดีของศาลย่อมถูกจำกัดบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอต่อศาล โปรดดู 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 33 – 34; และ บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, น. 269 – 270. 

 135 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 34.  
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เพื่อรอคำพิพากษาของศาลอื่นซึ่งมีผลโดยตรงต่อการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้  

  อนึ่ง การที่ศาลต้องดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาเท่ากับเป็นการ

บังคับให้ศาลต้องออกนั่งพิจารณาคดี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในคดีสามารถให้การ

และแถลงข้อความต่างๆ ได้ เว้นแต่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะสละการดำเนินกระบวน

พจิารณาดว้ยวาจา136 อยา่งไรกด็ ีทางปฏบิตัทิีผ่า่นมา ยงัไมป่รากฏกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญู 

ถือตามข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วตามคำพิพากษาของศาลอื่นและนำมาใช้เป็นฐานในการ

วินิจฉัยยุบพรรคการเมือง137 และศาลก็ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาคดียุบพรรค

ทุกคดีที่ขึ้นสู่ศาล138 

 4.6การประชุมปรึกษาเพื่อลงมติและทำคำวินิจฉัย

  ในการประชุมปรึกษาเพื่อลงมติและทำคำวินิจฉัยนั้น ต้องมีตุลาการอย่าง

น้อย 6 ท่านจากตุลาการในองค์คณะที่มีทั้งหมด 8 ท่านมาประชุม จึงจะครบองค์

ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมได้139 ทั้งนี้ ต้องเป็นตุลาการที่ได้พิจารณาคดีดัง

กล่าวมาตั้งแต่ต้นจึงจะมีสิทธิอยู่ในที่ประชุม และด้วยเหตุที่คดีการประกาศความไม่ชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองหรือคดียุบพรรคที่เคยขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 3 คดี 

ล้วนแล้วแต่มีการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา ดังนั้น เฉพาะแต่ตุลาการท่านที่

ออกนั่งพิจารณาเท่านั้นที่จะมีสิทธิประชุมปรึกษาชี้ขาดคดี และในกรณีที่จำนวนตุลาการ

เหลืออยู่ไม่พอที่จะประชุม จะต้องเรียกตุลาการจากอีกองค์คณะหนึ่งมาเสริม และต้อง

ดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาย้อนหลังใหม่ตั้งแต่ต้น140 

 136 BVerfGG, § 25; และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 35 – 36. 

 137 ส่วนคดียุบพรรค KPS (Kommunistische Partei Saar – Saarland Communist Party) ซึ่งถือเป็น

พรรคการเมืองแทนที่พรรค KPD ที่ถูกยุบไปก่อนหน้านั้นไม่นานนัก ศาลรัฐธรรมนูญอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญเอง; BVerfGE 6, 300; อนึ่ง คำวินิจฉัยคดียุบพรรค SRP นั้นยาว 79 หน้า คดีพรรค KPD ยาว 308 

หน้า และคดีพรรค NPD ซึ่งแม้ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีแต่ก็ยาวถึง 59 หน้า ล้วนแล้วแต่มีส่วนที่เป็น

ข้อเท็จจริงกว่าร้อยละ 80 ของเนื้อหาคำวินิจฉัยทั้งหมดซึ่งมักจะได้มาจากการไต่สวนของศาล. 

 138 BVerfGE 2,1(7); BVerfGE 5,85 (107); BVerfGE 107, 339; นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า การพิจารณา

บางคดีใช้ระยะเวลายาวนานมาก เช่น คดีพรรค KPD มีการเสนอคำร้องโดยรัฐบาลแห่งสหพันธ์ของนายกรัฐมนตรี

คอนราด อเดนาว์ ในเวลาใกล้เคียงกับคำร้องคดีพรรค SRP ในปี ค.ศ. 1951 ซึ่งศาลก็ได้ตัดสินให้ยุบพรรคใน  

เดือนตุลาคมปีต่อมา แต่คดีพรรค KPD นั้นศาลตัดสินยุบพรรคในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1956. โปรดดู Felix 

Hanschmann, “Federal Constitutional Court To Review NPD Party Ban Motion,” GLJ, Vol. 2 Issue 

17 (November, 2001) 

 139 BVerfGG, § 15 (2). 

 140 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 60.  
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  ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มีหลายประเด็น การลงมติต้องกระทำไปทีละ

ประเด็นเป็นลำดับ โดยเริ่มจากประเด็นเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาเช่น คำร้องที่ยื่นมายัง

ศาลนั้นเสนอโดยผู้มีสิทธิริเริ่มคดีโดยถูกต้องหรือไม่ เป็นคดีที่มีการฟ้องซ้ำหรือไม่   

จากนั้น จึงจะวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี141 เริ่มต้นจาก 

 (ก)  ข้อเท็จจริงตามคำร้องและข้อเท็จจริงที่ได้ในทางพิจารณารับฟังได้เป็น

ที่ยุติเช่นไร ซึ่งอาจมีการลงมติวินิจฉัยประเด็นย่อยเป็นรายประเด็นไป 

 (ข)  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพรรคและพฤติการณ์หลายๆ อย่าง

ของบรรดาสมาชิกของพรรคการเมืองผู้ถูกร้องมีลักษณะเข้าข่ายการ

พยายามล้มล้างหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบเสรี

ประชาธิปไตย หรือเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีหรือไม่ 

 (ค)  หากศาลเห็นจริงเช่นนั้น ศาลต้องลงมติต่อไปว่าจะประกาศให้

พรรคการเมืองหรือเฉพาะแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของพรรคการเมืองนั้น  

มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ จำกัดไว้เฉพาะแต่กรณีที่ส่วนดังกล่าว

มีอิสระทั้ งในทางกฎหมายและในเชิงโครงสร้างแยกออกจาก

พรรคการเมืองนั้นได้เท่านั้น ในการนี้ ศาลต้องสั่งยุบพรรคการเมือง

หรือส่วนของพรรคการเมืองดังกล่าวด้วย142 

  จากนั้นท้ายที่สุด ศาลจะลงมติว่า (ง) จะให้ยึดทรัพย์สินของพรรคการเมือง

ดังกล่าวหรือไม่ พร้อมๆ กับการสั่งห้ามมิให้การจัดตั้งหรือการใช้พรรคการเมืองอื่น

ทดแทนพรรคที่ถูกยุบไปแล้วในคำวินิจฉัยของศาลด้วย143 

 141 เรื่องเดียวกัน, น. 62.   

 142 BVerfGG, § 46; “การสั่งยุบพรรคการเมืองเป็นผลตามธรรมชาติของการที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่  

ยุติแล้วว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” โปรดดู Donald P. Kommers, เรื่องเดิมในเชิงอรรถที่ 

27, น. 223. 

 143 BVerfGG, § 46; BVerfGE 2,1; BVerfGE 5,85; นอกจากนี้ ศาลยังอาจสั่งลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน  

ของกรรมการบริหารหรือสมาชิกพรรคการเมืองที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการ  

พื้นฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 18 ได้; BVerfGG, § 47   

และ § 39; โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.5 (ถัดไป) 
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  อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่า การลง

มติทุกขั้นตอนในการดำเนินคดียุบพรรคการเมือง144 หากเป็นวินิจฉัยชี้ขาดในลักษณะที่

มีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง มติดังกล่าวต้องอาศัยเสียงข้างมากพิเศษ 

(Qualified Majority) คือ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนตุลาการ

ทั้งหมดในองค์คณะ ซึ่งเท่ากับอย่างน้อยต้องได้ 6 เสียงจากทั้งหมด 8 เสียง เงื่อนไข

คะแนนเสียงข้อนี้ไม่จำกัดเฉพาะการลงมติในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีเท่านั้น หากแต่รวม

ถึงการลงมติในประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาด้วย ดังกรณีตัวอย่างล่าสุดคือ ในคดีพรรค 

NPD นั้น ตุลาการในองค์คณะมีฉันทามติร่วมกันว่า ในกรณีที่พบเหตุบกพร่องร้ายแรง

เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม145 และพรรคการเมืองผู้ถูกร้องมี

คำขอให้ยุติการพิจารณาคดี เช่นนี้ ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาคดียุบพรรคต่อไปได้ 

ก็ต่อเมื่อ มีคะแนนเสียงเห็นชอบสองในสามเท่านั้น146 

  ในคดีพรรค NPD นี้ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นำไปใช้เพื่อพิสูจน์เหตุยุบพรรค  

มาจากสายข่าว (V-Mann / V-Leute – Intelligent Sources) ซึ่งได้รับค่าตอบแทน

เป็นประจำเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรจากสำนักงานพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งระดับ

สหพันธรัฐและระดับมลรัฐ147 สายข่าวนี้มีหลายสิบคน คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคส่วนกลางระดับสหพันธรัฐและกรรมการบริหารสาขา

พรรคระดับมลรัฐจำนวน 16 แห่ง ส่งผลทำให้มีข้อบกพร่องในเชิงวิธีพิจารณาหลาย

ประการ148 ประการแรกคือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของวิธีการได้มาซึ่ง

พยานหลักฐานจากสายข่าวดังกล่าว ประการที่สอง เรื่องความเที่ยงธรรมในการดำเนิน

 144 BVerfGG, § 15 (4) และ § 13 (2); การวินิจฉัยชี้ขาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับคดีอาญา  

หรือมีลักษณะเป็นการตัดสิทธิของบุคคล อันได้แก่ การลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน การยุบพรรคการเมือง   

การถอดถอนประธานาธิบดี ผู้พิพากษา หรือตุลาการของสหพันธ์หรือของมลรัฐออกจากตำแหน่ง ล้วนแล้วแต่ต้อง

อาศัยคะแนนเสียงสองในสามของตุลาการในองค์คณะ  

 145 GG, § 103 (1). 

 146 BVerfGE 107, 339 (ย่อหน้าที่ 52– 63); Markus Thiel, เรื่องเดิม, น. 122 – 123; อย่างไรก็ดี   

มีผู้วิจารณ์ว่า การวินิจฉัยชี้ขาดกรณีข้างต้นนั้น แท้ที่จริงแล้ว ต้องอาศัยเพียงเสียงข้างมากปกติ (Simple Majority 

หรือ Plurality) หาใช่เสียงข้างมากพิเศษแต่อย่างใด โปรดดู Thilo Rensmann, เรื่องเดิม, น. 1122 – 1125. 

 147 Alexander Hanebeck, “FCC Suspends Hearing in NPD Party Ban Case,” GLJ, Vol. 3 Issue 2 

(February, 2002). 

 148 Felix Hanschmann, “Another Test in Proceduralizing Democracy: The Oral Proceedings 

in the NPD Party Ban Case before the Federal Constitutional Court,” GLJ, Vol. 3 Issue 11 

(November, 2002). 
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คดี กล่าวคือ แม้ภายหลังจากที่มีการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว สายข่าว  

ดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคและให้ข่าวแก่ทางการเรื่อยมา และมีความ

เป็นไปได้สูงที่จะมีการส่งข่าวเกี่ยวกับแนวทางในการต่อสู้คดีของพรรค NDP ให้รัฐบาล  

ผู้ร้องได้รับทราบ และประการต่อมาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพราะ

ไม่อาจจำแนกได้แน่ชัดว่า คำพูดหรือการกระทำของกรรมการบริหารพรรคที่ถูกกล่าว

อ้างเพื่อพิสูจน์เหตุยุบพรรคนั้น เป็นคำพูดหรือการกระทำของสายข่าวเองหรือไม่ หรือ

เป็นผลจากการยุยงของสายข่าวหรือไม่ พยานหลักฐานจึงน่าจะมีน้ำหนักอ่อนมาก และ

ประการสุดท้าย  ภาครัฐได้ปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยตัวตนของสายข่าว ซึ่งต้องด้วยข้อ

สงสัยว่าเท่ากับเป็นการปฏิเสธสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมด้วยหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ 

พรรค NPD ผู้ถูกร้องจึงได้ยื่นคำขอให้ศาลยุติการดำเนินกระบวนพิจารณา ในการนี้ 

ตุลาการเสียงข้างมาก 4 ท่านเห็นควรให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แต่ฝ่ายข้างน้อย 

3 ท่านเห็นควรให้ยุติการพิจารณา แต่ด้วยเงื่อนไขคะแนนเสียงสองในสาม การดำเนิน

คดีดังกล่าวจึงต้องยุติลง149 

 4.7การขอให้ศาลพิจารณาใหม่

  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลเป็นเด็ดขาดผูกพันองค์กรของรัฐทุก

องค์กรทั้งระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐ150 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยใน

เนื้อหาข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วจึงสั่งปฏิเสธไม่รับคำร้องไว้พิจารณา หรือรับคำร้องไว้

พิจารณาแต่กลับมิได้วินิจฉัยว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีเป้าหมายหรือการกระทำที่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นภัย

คุกคามการดำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหลัก ย่อมไม่อาจมีการเสนอ

คำร้องเพื่อให้ศาลพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองดังกล่าวนั้นอีกได้ เว้นแต่เป็นคำร้องที่ตั้ง

อยู่บนฐานแห่งข้อเท็จจริงใหม่151 

 149 Thilo Rensmann, เรื่องเดิม, น. 1122. 

 150 BVerfGE, § 31 (1); โดยหลักแล้ว “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ผูกพันบุคคลธรรมดาและ  

นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน” โปรดดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, น. 71; Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 63. 

 151 BVerfGE, § 47 และ § 41. 
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 4.8การบังคับตามคำวินิจฉัย152

  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า พรรคการเมืองหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ

พรรคการเมืองไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคหรือส่วนของพรรคดังกล่าวแล้ว 

เจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลมลรัฐต้องใช้มาตรการต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลและตามวิธีการที่ศาลรัฐธรรมนูญ

กำหนดเพิ่มเติม เพื่อการนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในมลรัฐ ซึ่งในกรณีเช่นนี้คือ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมลรัฐมีอำนาจเต็มที่ในการออกคำสั่งแก่หน่วย

งานและเจ้าหน้าที่มลรัฐผู้รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ของสาธารณะ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือส่วนของพรรคการเมืองดังกล่าวดำเนินการ

ในพื้นที่ที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งมลรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่ง

สหพันธ์กำหนดแนวทางปฏิบัติ (Directive) ใดๆ อันจำเป็นเพื่อให้การบังคับตามคำ

วินิจฉัยของศาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้หากศาลสั่งให้ยึดทรัพย์ของ

พรรคการเมืองด้วย ก็ให้นำบทบัญญัติมาตรา 10 ถึงมาตรา 13 ของกฎหมายว่าด้วย

สมาคม (Vereinsgesetz – Act on Associations) มาใช้บังคับโดยอนุโลม153 

  อย่างไรก็ดี เพราะเหตุที่มาตรการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทหนึ่งจึงอาจมีการร้องคัดค้านหรือฟ้องเพิก

ถอนการกำหนดมาตรการบังคับดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธ์จึงบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การกระทำดังกล่าวย่อมไม่มีผลเป็นการทุเลา

การบังคับ และในกรณีที่การพิจารณาของศาลปกครองเกี่ยวข้องกับประเด็นพื้นฐาน

สำคัญเพื่อการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลปกครองหยุด

การพจิารณาคดดีงักลา่ว และเสนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดเสยีกอ่น ในการนี ้

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติการณ์ของ

มาตรการบังคับพิเศษที่ศาลได้กำหนดไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติไป

พร้อมๆ กับการวินิจฉัยประเด็นที่มาจากศาลปกครองด้วย154 

 152  Susanne Walter, “The Execution of the decisions of the Federal Constitutional Court of 

Germany,”The Transcript of Seminar on “THE EFFICIENCY OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN A 

SOCIETY IN TRANSITION,” YEREVAN, ARMENIA, 6-7 OCTOBER 2000.  < http://www.venice.coe.int/

docs/2000/CDL-JU%282000%29041-e.asp> 

 153 PartG, § 32 (1), (2), (5). 

 154 PartG, § 32 (3), (4). 
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  อนึ่ง การฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลหรือมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อ

บังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลถือเป็นความผิดตามมาตรา 84 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch) 

 

5.ผลของการสั่งยุบพรรคการเมือง

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์พิพากษาว่า พรรคการเมืองมิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นแล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมส่งผลทางกฎหมาย

ดังนี้  

 5.1สถานะ“พรรคการเมือง”สิ้นสุดลง

  สถานะความเป็น “พรรคการเมือง” ของพรรคดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงโดย

ผลแห่งกฎหมาย (Gesetzeskraft / Ipso Jure – by statutory force) นับแต่เวลาที่

ศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ155 ซึ่งจะมาพร้อมกับการสั่งยุบ

พรรคการเมืองหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในพรรคการเมือง และการห้ามการจัดตั้งหรือใช้

องค์กรอื่นแทนที่พรรคหรือส่วนของพรรคที่ถูกยุบไป156 และโดยผลแห่งคำวินิจฉัย 

พรรคการเมืองดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐอีกต่อไป157 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินของพรรคการเมืองนั้นด้วย ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตก

เป็นของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ หรือหากพรรคการเมืองดังกล่าวดำเนินการในเขตมลรัฐใด

มลรัฐหนึ่งแต่เพียงมลรัฐเดียวย่อมตกเป็นของรัฐบาลแห่งมลรัฐนั้น โดยรัฐบาลที่

เกี่ยวข้องต้องนำทรัพย์สินที่ริบได้ไปใช้เพื่อการสาธารณกุศล158 

  อนึ่ง ในคดีพรรค SRP และ KPD ที่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่ามิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญนั้น ศาลได้สั่งยุบพรรคการเมืองและสาขาของพรรคดังกล่าวทั้งหมด และให้

ริบทรัพย์สินของพรรคตกเป็นของรัฐบาลแห่งสหพันธ์159 

 155 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 239; และ Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 63. 

 156  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 539. 

 157 PartG, § 18 (8). 

 158 BVerfGG, § 46 (3); PartG, § 33 (1). 

 159 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 239. 

 160 BVerfGG, § 46 (3); Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 232. 
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 5.2การห้ามมิให้มีพรรคการเมืองอื่นแทนที่พรรคที่ถูกยุบไป

  กฎหมายกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามมิให้มีการจัดตั้งหรือใช้องค์กร

อื่นแทนที่พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป160 โดยในการพิจารณาว่า พรรคการเมืองหรือ  

องค์กรอื่นใดมีลักษณะเป็นองค์กรแทนที่ (Ersatz - Substitute Organization) หรือไม่

นั้น จะพิเคราะห์จากอุดมการณ์ เป้าหมาย และกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือองค์กร

นั้นๆ และจากพฤติการณ์ต่างๆ ของสมาชิก  

  หากองค์กรแทนที่เป็นพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี

คำวินิจฉัยยุบพรรค หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร

แห่งสหพันธ์หรือในสภามลรัฐ กรณีดังกล่าวจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์ โดยจะนำกระบวนการยุบพรรคการเมืองในกรณีปกตินับแต่ขั้นตอนการริเริ่ม

เสนอคำร้องไปจนถึงขั้นตอนการบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลม161 ซึ่งที่ผ่านมามีเพียง

พรรคการเมืองเดียวคือ พรรค KPS (Kommunistische Partei Saar – Saarland 

Communist Party) ที่ถูกยุบตามกระบวนการนี้ เนื่องจากเป็นพรรคที่เข้ามาแทนที่

พรรค KPD ซึ่งถืออุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกัน แม้ว่า ณ ขณะเวลาที่ศาล

รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค KPD ไปนั้น ดินแดนมลรัฐ Saarland ที่พรรคดังกล่าวตั้งอยู่ยัง

ไม่ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเลยก็ตาม162 

     อย่างไรก็ดี หากเป็นพรรคการเมืองอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นหรือ

เป็นองค์กรอื่นที่อยู่ภายใต้บทนิยามคำว่า “สมาคม” ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม163   

อันได้แก่ (ก) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นภายหลังวันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค

ต้นแบบดั้งเดิม (Original Party) และมิได้มี ส.ส. ในสภา164 (ข) องค์กรอื่นๆ ที่ถือเป็น 
 161 PartG, § 33 (2); Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 232. 

 162 BVerfGE 6, 300 (306 – 309); พรรค KPS จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1946 และมี ส.ส. ในสภาของมลรัฐ 

Saarland 2 คน แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า นับแต่คดีพรรค KPS ในปี ค.ศ. 1957 เป็นต้นมา รัฐบาลแห่งสหพันธ์ไม่ได้

ดำเนินการใดๆ เพื่อยุบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในฐานะองค์กรแทนที่พรรค KDP อีกเลย ดังเช่น

พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมัน หรือ DKP (Deutsche Kommunistische Partei–German Communist Party) ที่

ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1698 ในทางตรงกันข้าม กลับมีความพยายามที่จะยุบองค์กรแทนที่พรรคนาซีมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดมา. โปรดดู Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 63 ในเชิงอรรถที่ 68; Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 375 – 376, 

และ Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 626. 

 163 BVerfGE 13, 174 (176-177) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 220. 

 164 ด้วยเหตุที่ พรรค NPD ซึ่งมีอุดมการณ์ในแนวเดียวกันกับพรรคนาซี ดังคำเรียก neo-Nazi ในบรรดา

สื่อมวลชน มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรระดับมลรัฐในหลายมลรัฐ อาทิ ในการเลือกตั้งสภาของมลรัฐ Saxony 

เมื่อปี ค.ศ. 2004 มี ส.ส. 8 ที่นั่ง เมื่อปี ค.ศ. 2009 ได้ ส.ส. 4 ที่นั่ง หรือในการเลือกตั้งสภาของมลรัฐ 

Mecklenburg - Vorpommern เมื่อปี ค.ศ. 2006 ได้ ส.ส. 6 ที่นั่ง ส่งผลทำให้ไม่อาจใช้กฎหมายว่าด้วยสมาคม

สั่งยุบพรรค NPD ได้ หากแต่จะต้องเสนอคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการยุบพรรคกรณีปกติเท่านั้น  
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“สมาคม” ตามกฎหมายสมาคม และ (ค) พรรคการเมืองที่สูญเสียสถานะความเป็น 

“พรรคการเมือง” ไปแล้ว165 แต่ยังมีลักษณะตามข้อ (ข) ก็จะนำกฎหมายว่าด้วยสมาคม

มาใช้บังคับกับการยุบพรรคการเมืองหรือองค์กรดังกล่าวโดยอนุโลม กรณีเช่นนี้เป็น

อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ์หรือมลรัฐ แล้วแต่

กรณี166 

 ตัวอย่างเช่น พรรคชาตินิยมหัวรุนแรง (Nationale Offensive – National 

Offensive) หรือพรรค NO ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคนาซีใหม่ (neo-Nazi) ตั้งขึ้นเมื่อเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (หลังวันยุบพรรคต้นแบบดั้งเดิม) มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพ 

เนรเทศคนตา่งดา้ว และสนบัสนนุแนวคดิเผา่พนัธุอ์ารยนัอนับรสิทุธิ ์(Pure Aryan Blood) 

ซึง่รงัเกยีจคนตา่งเผา่พนัธุ ์(Xenophobia) และการฆา่ลา้งเผา่พนัธุ ์(Genocide) มีหัวหน้า

พรรคและกรรมการพรรคหลายคนเป็นผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาการดำเนิน

การต่อไปซึ่งพรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แม้

พรรคได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งมลรัฐ Baden-Württemberg ใน  

ช่วงกลางปี ค.ศ. 1992 แต่ก็ไม่ได้ ส.ส. เพราะได้คะแนนเสียงเพียงร้อยกว่าเสียง (ไม่มี 

ส.ส. ในสภา) เช่นนี้ ถือว่ามีลักษณะตาม (ก) ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แห่งสหพันธ์จึงสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายสมาคมสั่งยุบพรรค NO ได้167 

 5.3สมาชกิภาพของส.ส.และสมาชกิสภาทกุระดบัทีส่งักดั
  พรรคการเมืองอาจสิ้นสุดลง

  ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วางบรรทัดฐานไว้ในคดียุบพรรค SRP168 

เมื่อปี ค.ศ. 1952 ว่า เมื่อศาลประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง

ใดแล้ว พรรคการเมืองนั้นย่อมสูญสิ้นอำนาจรัฐในรัฐสภาที่พรรคได้รับมาจากประชาชน 

 165 PartG, § 2 (2) และ § (3); ตัวอย่างเช่นพรรค FAP [BVerfGE 91, 276] นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ  

แห่งสหพันธ์ยังเคยวินิจฉัยว่า การที่องค์กรนิติบัญญัติของมลรัฐตัดสินว่า สมาคมการเมืองแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็น  

ผู้สืบทอดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ศาลเคยประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยที่ไม่ได้เสนอคำร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งนั้น ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โปรดดู BVerfGE 16, 4 อ้างถึงใน David Currie, เรื่องเดิม, 220. 

 166 PartG, § 33 (3); VereinsG, § 2 และ § 8 (2) และ Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 240. 

 167 “GERMANS BAN THIRD NEO-NAZI GROUP,” The Province (Vancouver, B.C.), Wednesday, 

Dec. 23, 1992 โปรดดู เว็บไซต์ United Press International <http://www.upi.com/> 

 168 Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 58; นอกจากนี้ ในคดีพรรค KPD ศาลก็ตัดสินตามแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้

สมาชิกพรรค KPD อาจสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์และของมลรัฐ โปรดดู Donald   

P. Kommers, เรื่องเดิมในเชิงอรรถที่ 27, น. 223. 
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(Parliamentary Mandate) กล่าวคือ ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นทั้งในสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์และในสภาของมลรัฐต้องสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ตามไปด้วย169 โดย

ศาลอธิบายว่า “ลำพังเพียงแค่การยุบพรรค แต่อุดมการณ์ของพรรคยังอยู่และ

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน

ได้ ย่อมมิใช่การบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงจำเป็น

ตอ้งขจดัอดุมการณด์งักลา่ว ออกจากกระบวนการสรา้งเจตจำนงทางการเมอืง”170 ดว้ย 

“มิเช่นนั้น พวกเขา [ส.ส.ของพรรคที่ถูกยุบไป – เพิ่มโดยผู้วิจัย] จะอยู่ในสถานะที่

สามารถทำงานต่อไปเพื่อทำให้เป้าหมายอันชั่วร้ายของพรรคให้กลับกลายเป็นความ

จริงขึ้นมาได้”171 และนี่คือเหตุผลในเชิงสิทธิป้องกันตนเองของระบอบประชาธิปไตย  

(Right to Democratic Self-defence)172 

  ส่วนข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักความเป็นผู้แทนของปวงชน (Repräsentation   

sprinzip –The Principle of Representation) ที่ว่า ส.ส. ได้รับเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งปวง และไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของ

ผู้ใด173 และเมื่อ ส.ส. ได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็ย่อมเป็นอิสระจากพรรคการเมืองที่ผู้นั้น

สังกัด174 กลับมิได้รับการยอมรับจากศาล ด้วยเหตุผลว่า หลักการดังกล่าวไม่รวมถึง  

ผู้แทนที่มาจากพรรคการเมืองที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคการเมืองดังกล่าว

ไม่มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนเข้าสู่การเลือกตั้งอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้น แม้ว่าประชาชนจะเลือกตั้ง

บุคคลนั้นๆ ให้เป็น ส.ส. ก็ตาม แต่การให้ ส.ส. ดังกล่าวพ้นสมาชิกภาพก็หาได้ละเมิด

สิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่เลือกบุคคลผู้นั้นไม่ เพราะแม้แต่ประชาชนเองก็มิอาจใช้

สิทธิเสรีภาพซึ่งรวมทั้งสิทธิเลือกตั้งในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของการ

ปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยได้175 ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติแห่ง

 169  Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 539. 

 170 BVerfGE 2, 1 (73) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 58; อนึ่ง ในขณะที่ศาลมีคำวินิจฉัยนั้น พรรค 

SRP มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ 2 คนได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเมือง Bonn และมี ส.ส. ในสภา

ของมลรัฐหลายแห่งอีกหลายสิบคน 

 171 BVerfGE 2, 1 (79) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 216. 

 172 Samuel  Issacharoff, เรื่องเดิม, น. 1450. 

 173 GG, § 38 (1); BVerfGE 2, 1 (75); และ Helmut Steinberger, เรื่องเดิม, น. 122 – 130. 

 174 แม้ว่า ส.ส. ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยการเสนอชื่อของพรรคการเมือง แต่ ส.ส. ที่ลาออกหรือถูก  

ขับออกจากพรรค ทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน ก็หาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. เพราะเหตุดังกล่าวไม่ 

โปรดดู BWG, § 46; และ Helmut Steinberger, เรื่องเดิม, น. 129, 155 – 156. 

 175 GG, § 18. 
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กฎหมายทั้งระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุ

ข้อนี้ไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่การสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. เพราะเหตุที่พรรคการเมืองที่  

ผู้นั้นสังกัดถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็อนุมานได้โดยตรงจากความในมาตรา 

21 (2) ของรัฐธรรมนูญที่ ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญประกาศความไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆ ได้176 

  ด้วยเหตุนี้ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งโดยการเสนอชื่อลงสมัครในนามของพรรค 

SRP จึงต้องพ้นจากตำแหน่ง และแม้ต่อมาได้ลาออกจากพรรค SRP แล้ว แต่เมื่อสถานะ

ความเป็นผู้แทนได้มาในนามของพรรค SRP สมาชิกภาพ ส.ส. ก็ไม่อาจมีอยู่ต่อไปได้

และยิ่งไปกว่านั้น สำหรับ ส.ส. ผู้ที่ ณ วันเลือกตั้งไม่ได้สังกัดพรรค SRP แต่ภายหลังได้

เข้าเป็นสมาชิกพรรค หากยังคงดำรงสถานะสมาชิกพรรคดังกล่าวอยู่จนถึงขณะเวลาที่มี

การเสนอคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งยุบ

พรรค ส.ส. ผู้นั้นก็ย่อมต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย177 

  อนึ่ง ผลที่ตามมาจากการยุบพรรคในข้อนี้มีลักษณะเป็นการทั่วไป   

ไม่เฉพาะเจาะจงกรณีหรือตัวบุคคล ดังนั้น การปรับใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ศาลกำหนดไว้

ข้างต้น ให้มีผลเป็นการเฉพาะรายกับ ส.ส. ผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวพันกับพรรค SRP จึงเป็น

เรื่องที่องค์กรผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะต้องไปพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเฉพาะ

รายอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายที่มีการลาออกก่อนศาลจะมีคำพิพากษา 

จะต้องพิเคราะห์ลักษณะความเกี่ยวพันของบุคคลนั้นกับพรรค SRP โดยละเอียด เพื่อ

ประเมนิวา่ การแสดงเจตนาลาออกดังกล่าวเป็นเพียงพฤติกรรมอำพรางหรือไม่178  

 อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่แนวการวินิจฉัยการสิ้นสุดสถานภาพ ส.ส. ที่สังกัด

พรรคการเมืองซึ่งถูกยุบไปดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ทั้งในแง่ที่กระทบต่อ

หลักความเป็นผู้แทนของปวงชนและในแง่ที่ศาลสร้างหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอันมีผล

เป็นการลิดรอนสถานะผู้แทนของปวงชน โดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับ

 176 BVerfGE 2, 1 (77) อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 239 – 240.  

 177 BVerfGE 2, 1 (71 - 72) อ้างถึงใน Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 607. 

 178 BVerfGE 2, 1 (78 - 79); อย่างไรก็ดี คดียุบพรรค KPD ใน 5 ปีต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า   

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอีก เนื่องจากพรรค KPD มี ส.ส. ในสภาของมลรัฐ Bremen 

และ Lower Saxony ซึ่งเป็นมลรัฐที่มีบทกฎหมายกำหนดให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่สังกัดพรรคที่ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะแล้ว โปรดดู BVerfGE 5, 85 (392). 

 179 Carl J. Schneider, เรื่องเดิม, น. 539 โดยเฉพาะในเชิงอรรถที่ 30. 
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อย่างขัดแย้ง ประกอบกับนักวิชาการส่วนหนึ่งเห็นว่า การอ้างอิงบทบัญญัติมาตรา 21 

(2) ของกฎหมายพื้นฐานนั้นไม่ถูกต้อง เพราะแท้ที่จริงควรจะเป็นมาตรา 18 เรื่องการ

เพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน (Verwirkung von Grundrechten–Forfeiture of Basic 

Rights) ซึ่งเป็นบทมาตราเฉพาะ179 ดังนั้น ต่อมาจึงได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งใน

กฎหมายเลือกตั้งสหพันธ์และกฎหมายเลือกตั้งยุโรปว่า การประกาศความไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและสั่งยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เป็นหนึ่งในเหตุที่

ทำให้สมาชิกภาพของ ส.ส. แห่งสหพันธ์ ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและที่มา

จากแบบสัดส่วน180 และสมาชิกรัฐสภายุโรปที่มาจากเขตเลือกตั้งในประเทศเยอรมนี181 

ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ เฉพาะแต่ ส.ส. ผู้ซึ่งมีสถานะสมาชิก

พรรคการเมืองนั้นอยู่ระหว่างเวลาที่มีการเสนอคำร้องให้ยุบพรรคไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

จนถึงเวลาที่ศาลอ่านคำพิพากษาให้ยุบพรรคเท่านั้น182 

 นอกจากนี้ ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน สมาชิกภาพของ ส.ส. ผู้หนึ่ง  

ผู้ใดจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวหรือไม่ คณะมนตรีอาวุโสประจำสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์ (Der Ältestenratausdem Bundestag –The Council of Elders of   

the Bundestag) จะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีๆ ไป183 ทั้งนี้ 

เมื่อคณะมนตรีอาวุโสตัดสินให้สมาชิกผู้ใดพ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แล้ว คำตัดสินดังกล่าว

ย่อมมีผลในทันที184 โดยที่สมาชิกผู้นั้นมีเวลา 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำตัดสินที่

 180 BWG, § 46 (1) 5; และAbgG, § 1 [Abgeordnetengesetz – Article 1 of the Members of the   

Bundestag Act]  

 181 EuAbgG, § 1 [Europaabgeordnetengesetz – Section 1 of the Members of the European   

Parliament Act] และ EuWG, § 22 (2) No. 5; อนึ่ง ในกรณีที่สมาคมการเมือง (ซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองตามบท  

นิยามของกฎหมายพรรคการเมือง) ที่สมาชิกรัฐสภายุโรปสังกัดถูกสั่งยุบไปตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม สมาชิก

ภาพของผู้นั้นจะสิ้นสุดลงด้วย หากยังคงเป็นสมาชิกสมาคมการเมืองดังกล่าวอยู่ ณ ขณะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยสหพันธ์สั่งยุบพรรค โปรดดู EuWG, § 22 (2) No. 6. 

 182 BWG, § 46 (4); EuWG, § 22 (4) (5). 

 183 BWG, § 47 (1) No. 2, (3); EuWG, § 23 (1) No. 2, (3); อนึ่ง ในการเลือกตั้งสมัยที่ 16 (ปัจจุบัน)   

คณะมนตรีอาวุโสประจำสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์มีสมาชิกจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรแห่งสหพันธ์ รองประธานสภาทั้ง 6 ท่าน และกรรมการอื่นอีก 23 ท่านซึ่งแต่งตั้งจากกลุ่ม ส.ส. ในสภา 

(parliamentary groups) <http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elders/function.html> 

 184 แต่ในกรณีของสมาชิกรัฐสภายุโรป คำตัดสินของคณะมนตรีอาวุโสจะมีผลทันทีที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง; EuWG, 

§ 23 (3). 
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จะรอ้งคดัคา้นตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรแหง่สหพนัธต์ามกระบวนการตรวจสอบการเลอืกตัง้185 

และยังอาจอุทธรณ์คำตัดสินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

ได้อีกชั้นหนึ่งด้วย186 

  ในส่วนของมลรัฐนั้น กฎหมายเลือกตั้งของมลรัฐทั้ง 16 แห่งล้วนแล้วแต่

บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันกับกฎหมายเลือกตั้งของสหพันธ์ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งในแง่

เนื้อหาและกระบวนการ เช่นเดียวกับสภาท้องถิ่นในมลรัฐต่างๆ ทั้งๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

เคยวินิจฉัยว่า สมาชิกพรรค SRP ที่เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พ้นจาก

ตำแหน่งโดยผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ187 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละมลรัฐ

ทั้ง 16 มลรัฐต่างก็เห็นพ้องว่า สมควรจะให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มิชอบด้วย

รัฐธรรมนูญพ้นจากการดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน188 

 5.4บัญชีรายชื่อและสถานะผู้สมัครเลือกตั้งของพรรค
  การเมืองย่อมสิ้นสุดลง

 เมื่อพรรคการเมืองใดถูกยุบไปโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว บัญชี

รายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองดังกล่าวย่อมสิ้นสภาพลงตามไปด้วยโดยปริยาย  

ทั้งระดับสหพันธ์และมลรัฐ สมาชิกรัฐสภายุโรป และสมาชิกสภาท้องถิ่น189 ดังนั้น แม้ 

ส.ส. สมาชิกสภามลรัฐ สมาชิกรัฐสภายุโรป และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ เคยสังกัด

พรรคการเมืองนั้นจะไม่สิ้นสมาชิกภาพไป แต่เมื่อผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งก็จะไม่มีการ

เลื่อนบุคคลในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน และโดยตรรกะเดียวกัน 

ผู้วิจัยเห็นว่า หากการยุบพรรคเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้สมัครของ

พรรคการเมืองและสถานะผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่เสนอชื่อโดยพรรคการเมืองนั้น 

 185 BWG, § 47 (3); และ WPrüfG, § § 1 – 2 [Wahlprüfungsgesetz–Section 1 and 2 of the Act   

on the Scrutiny of Elections] 

 186 GG, § 41; WPrüfG, § 16 (3) และ § 17; BVerfGG, § 13 (3) และ § 48. 

 187 BVerfGE 2, 1 (76); ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อธิบายว่า เฉพาะ ส.ส. ของสหพันธ์และมลรัฐเท่านั้น  

ที่สิ้นสมาชิกภาพโดยผลแห่งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเจตจำนงทาง  

การเมืองเกิดขึ้นเฉพาะองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ กำหนดนโยบายการบริหารประเทศ ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเพียงองค์กร  

ที่ใช้อำนาจทางบริหารเท่านั้น. 

 188 Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 240. 

 189 BWG, § 46 (4); EuWG, § 22 (4); และ BVerfGE 2,1(78) อ้างถึงในและ Jörn Ipsen, เรื่องเดิม,   

น. 240 – 241. 
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ก็ย่อมสิ้นสภาพลงไปด้วย190  

 5.5การยุบพรรคมิได้มีผลเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
  ทางการเมืองของกรรมการและสมาชิกพรรคการเมือง

  ในคดียุบพรรค SRP ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักไว้ว่า คำวินิจฉัยของศาลย่อม

มีผลกระทบกระเทือนอำนาจที่ผู้แทนได้รับมาจากประชาชน (Parliamentary 

Mandate) หรือสถานะของ ส.ส. ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเท่านั้น191 ส่วนจะมี

ผลทางกฎหมายอื่นเกิดขึ้นแก่บรรดากรรมการบริหารและสมาชิกพรรคการเมือง  

ดังกล่าวหรือไม่ ย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะไปกำหนด อีกทั้งยังอธิบาย

เปรียบเทียบการเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน (Verwirkung von Grundrechten –

Forfeiture of Basic Rights) ของบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเพื่อล้มล้างหลักการ

พื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญและมาตรา 39 

ของกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ด้วยว่า กรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถูกเพิกถอน

สิทธิขั้นพื้นฐานสูญเสียสิทธิเลือกตั้งและสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งตามไปด้วย192 แต่

สำหรับการสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. โดยผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลที่สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

หาได้มีผลเป็นการตัดสิทธิมิ ให้บุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้ งได้อีกไม่ 193   

ดังนั้น จึงต้องถือว่า การยุบพรรคมิได้มีผลเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของ

กรรมการและสมาชิกพรรคการเมืองนั้น 

 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งสหพันธ์กลับพบ  

ข้อยกเว้นหลักการข้างต้น กล่าวคือ บุคคลผู้ที่เคยเป็น ส.ส. ในนามของพรรคหรือเป็น  

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและต้องพ้นจาก

ตำแหน่งดังกล่าวไปตามคำตัดสินของคณะมนตรีอาวุโสประจำสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

 190 เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยที่สรุปตามสุภาษิตการตีความกฎหมายที่ว่า “ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น”  

(a fortiori) กล่าวคือ ก็ในเมื่อบัญชีรายชื่อที่พรรคได้รับเลือกตั้งและได้ ส.ส. จากบัญชีนั้นไปแล้วยังสิ้นสภาพเพราะ

การที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค แล้วเหตุใดบัญชีรายชื่อของพรรคที่เพิ่งจะยื่น และต่อมาถูกศาลสั่งยุบพรรคไป

ก่อนวันเลือกตั้ง จะไม่สิ้นสภาพตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยไม่พบบทบัญญัติกฎหมายรองรับข้อสรุปนี้ตรงๆ 

 191 BVerfGE 2, 1(78 – 79); Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 607. 

 192 GG. § 18; BVerfGG, § 13 (3) และ § 39; อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาบทบญัญตัดิงักลา่วแลว้ กลบัพบวา่  

มิใช่บทบังคับ หากแต่ศาลอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิในการเข้าสู่ตำแหน่ง

สาธารณะด้วยก็ได้. 

 193 BVerfGE 2, 1(78 – 79). 
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สหพันธ์ ย่อมไม่มีสิทธิลงสมัครเฉพาะในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ว่างลง   

อันเป็นผลสืบเนื่องจากการยุบพรรคการเมืองดังกล่าว194 

  นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่กรรมการหรือสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกศาลสั่ง

ยุบไป อาจถูกดำเนินคดีเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงสิทธิทางการเมืองต่างๆ ได้ 

โดยต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นแล้ว 

ในกรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิเคราะห์เฉพาะลักษณะพฤติการณ์และความร้ายแรง

ของการกระทำของกรรมการและสมาชิกพรรคผู้ถูกฟ้องเป็นการเฉพาะราย อาทิ การ

ฟ้องเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานของรองประธานพรรคนาซี SRP ในระหว่างที่ศาลกำลัง

พิจารณาคดียุบพรรคดังกล่าว ซึ่งหลายปีต่อมา ศาลก็ได้ตัดสินยกฟ้องเพราะพฤติการณ์

ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวยังคงใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในลักษณะที่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญต่อไปอีกหลังจากที่ศาลสั่งยุบพรรค SRP แล้ว195 เป็นต้น 

 5.6การห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับพรรค
  การเมืองที่ถูกยุบไป

  เมื่ อศาลรั ฐธรรมนูญประกาศความไม่ชอบด้ วยรั ฐธรรมนูญของ

พรรคการเมืองใดแล้วนับตั้งแต่ขณะเวลานั้นเป็นต้นไป บุคคลใดๆ ที่ยังคงข้องเกี่ยวกับ

การดำเนินการของพรรคการเมืองนั้นต่อไป196 ไม่ว่าจะในฐานะหัวหน้าสาย ผู้สนับสนุน 

หรือสมาชิกพรรคย่อมมีความผิดตามกฎหมาย เว้นแต่ได้ให้ความร่วมมือกับทางการใน

การยับยั้งการดำรงอยู่ต่อไปของพรรคการเมืองดังกล่าว197 เช่นที่เคยมีการดำเนินคดีแก่  

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์นับหมื่นคน

 194 กรณีสมาชิกรัฐสภายุโรป ไม่มีประเด็นข้อนี้ เนื่องจากเป็นระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนทั้งหมด; EuWG, § 2.   

ส่วนกรณี ส.ส. ในสภาของมลรัฐและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง จึงไม่อาจระบุได้ 

 195 BVerfGE 11, 282 อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 214; คดีนี้รัฐบาลแห่งสหพันธ์ฟ้องคดีขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานของรองประธานพรรค SRP ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1952 ก่อนที่ศาล  

จะตัดสินว่าพรรค SRP มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน 6 เดือนต่อมา แต่กว่าที่ศาลจะตัดสินยกฟ้องก็ล่วงไปถึง  

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1960 โปรดดู Jochen A. Frowein, “How to Save Democracy From Itself,” ใน 

YoramDinstein et al. (editors), Israel Yearbook on Human Rights: 1996 Volume 26, 

(Massachusetts: Kluwer Law International, 1997) น. 201 – 202. 

 196 BVerfGE 12, 296 อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 65 – 66.  

 197 StGB, § 84. [Strafgesetzbuch–Section 84 of the Criminal Code] ส่วนมาตรา 85 ห้ามในทำนอง  

เดียวกับมาตรา 84 สำหรับกรณีพรรคการเมืองและสมาคมที่ถูกยุบโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย เช่น พรรค FAP; Judith Wise, เรื่องเดิม, น. 325 – 326 
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หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค KPD ในปี ค.ศ. 1956198 ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมาย  

ยังห้ามบุคคลใดๆ มิให้โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ถูก  

ยุบไป199 โดยกฎหมายมุ่งเป้าไปที่พรรคนาซีโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า ส่งออก 

เก็บรักษา หรือแจกจ่ายเครื่องหมายของพรรคการเมืองนั้นๆ ให้แก่ผู้อื่น หรือใช้

เครื่องหมายดังกล่าวในการประชุมหรือในงานเขียน โดยห้ามเครื่องหมายทุกอย่าง ไม่ว่า

จะเป็นธง ตราสัญลักษณ์สวัสดิกะ ชุดเครื่องแบบ คำขวัญ คำทักทาย และสิ่งอื่นที่สื่อ

ความในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ความรู้แก่พลเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงเป้าหมาย  

อันมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านศิลปะ วิทยาศาสตร ์การวิจัย 

การสอน การรายงานขา่วสถานการณป์จัจบุนั หรอืเพือ่การอยา่งอืน่ในทำนองเดยีวกนั200 

 

6. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 ของการยุบพรรคการเมือง

แม้ว่าการยุบพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบเสรี

ประชาธิปไตย หรือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ เป็นหลักการที่รับรองไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 

21 (2) ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน แต่กระนั้น ก็ยังมีประเด็นโต้แย้งในคดียุบพรรค

คอมมิวนิสต์ KPD เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมี

ประเด็นน่าพิจารณาดังนี้ 

 6.1ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

  เคยมีข้อเสนอทางวิชาการและประเด็นโต้แย้งในคดีที่เสนอไปยังศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของ

รัฐธรรมนูญ (Fundamental Principles of the Constitution) ย่อมใช้บังคับมิได้201 

 198  Dan Gordon, เรื่องเดิม, น. 375. 

 199 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 – 1990 มีการยึดเอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ผลิตในเยอรมันตะวันตก   

นำเข้ามาจากเยอรมันตะวันออกและประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ หลายล้านชิ้นเลยทีเดียว โปรดดู Donald P. 

Kommers, เรื่องเดิมในเชิงอรรถที่ 27, น. 224. 

 200 StGB, §§ 86 – 86a. ผู้สนใจโปรดดู Andreas Stegbauer, “The Ban of Right-Wing Extremist   

Symbols According to Section 86a of the German Criminal Code,” GLJ, Vol. 8 No. 2 (2007)   

น. 173 – 184; และ Dieter Grimm, “The Holocaust Denial Decision of the Federal Constitutional 

Court of Germany,” ใน Ivan Hare และ James Weinstein (eds.) , Extreme Speech and 

Democracy, (New York: Oxford University Press, 2009) น. 557 – 561.. 
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และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะเพิกถอนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ล้ำเส้นขอบเขตแห่งหลัก

ความยุติธรรมตามกฎหมายที่สูงกว่า (the higher law principle of justice) โดย

อธิบายว่า เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่ว่าในส่วนที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง202 หรือ

โดยปริยาย ทำให้อนุมานได้ว่า ในบรรดาบทบัญญัติเหล่านั้นย่อมมีลำดับศักดิ์สูงต่ำไม่

เท่ากัน บทบัญญัติใดมีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมต้องตีความหรือบังคับใช้ให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่า203 ตัวอย่างเช่น ในบรรดาบทบัญญัติทั้ งหลาย 

บทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ย่อมมีคุณค่าทาง

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Value) สูงกว่าบทบัญญัติอื่นๆ ในฐานะที่เป็นหลักการ

พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญยอมรับนิติวิธีการตีความ

รัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ศาลก็ได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้ โดยให้เหตุผลว่า “...เป็นธรรมชาติ

ของอำนาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองที่จะกำหนดข้อยกเว้นสำหรับหลักการ

พื้นฐานของตัวรัฐธรรมนูญเอง...”204 

 6.2การยุบพรรคคอมมิวนิสต์KPDมิได้ละเมิดหลักการ
  รวมชาติเยอรมนี

  เหตุผลประการแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์ KPD กล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนข้อ  

โต้แย้งว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 21 (2) ขัดต่อหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ  

ก็คือ การยุบพรรค KPD นั้นละเมิดหลักการรวมชาติเยอรมัน (German Reunification) 

อันเป็นเป้าหมายหลักของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีชื่อเรียกตามรูปศัพท์ว่า “กฎหมายพื้นฐาน” 

(Grundgesetz)205 เนื่องจากพรรค KPD อาจทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับรัฐบาล

 201 BVerfGE 1, 14 (32 – 33) [ข้อโต้แย้งในคดีการรวม 3 มลรัฐเข้าเป็นมลรัฐ Baden-Württemberg]   

อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 219; บางท่านเรียกว่า “หลักการที่เหนือกว่าบทบัญญัติ” (Supra-

positive principles of law) โปรดดู Donald P. Kommers, “Germany: Balancing Rights and Duties,” 

เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 72, น. 189; หรือ “บรรทัดฐานที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญ” (Supra-constitutional Norms) 

โปรดดู Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 59 – 60; อย่างไรก็ดี แนวคิดดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนักนิติศาสตร์  

ที่ยึดถือสำนักความคิดปฏิฐานนิยมหรือสำนักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Legal Positivism) อย่างมาก โปรดดู Paul 

Franz, เรื่องเดิม, น. 59 และ 60 ในเชิงอรรถที่ 47. 

 202 GG, § 79 (3), § 1, และ § 20. 

 203  David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 218 – 219;  

 204 BVerfGE 1, 14 (32 – 33) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 219.  

 205 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมันปี ค.ศ. 1949 ตั้งใจเลือกใช้คำกลางๆ คือ “กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) 

เรียกกฎหมายสูงสุดของประเทศแทนคำว่า “รัฐธรรมนูญ” (Verfassung) ซึ่งฟังดูยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีกว่า 

เนื่องจากว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการเน้นย้ำลักษณะชั่วคราวในระยะเปลี่ยนผ่านของเยอรมันตะวันตก และ  



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

110

พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันตะวันออก การยุบพรรค KPD จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการ

รวมชาติ อย่างไรก็ดี จริงอยู่ ศาลยอมรับว่าหลักการรวมชาติเยอรมันเป็นคุณค่าพื้นฐาน

ทางรัฐธรรมนูญซึ่งอนุมานได้จากคำปรารภ206 มาตรา 23207 และมาตรา 146208 ของ

รัฐธรรมนูญ209 แต่ศาลกลับไม่พบความขัดแย้งในการปรับใช้มาตรา 21 (2) เพื่อยุบพรรค 

เป้าหมายการรวมชาติเยอรมันต่อไปในภายภาคหน้า โปรดดู Manfred G. Schmidt, เรื่องเดิม, น. 9 – 11; 

Donald P. Kommers, “Germany: Balancing Rights and Duties,” เรื่องเดิมในเชิงอรรถที่ 72, น. 161 – 

167; และ นรินทร์ อิธิสาร, “60 ปี กฎหมายพื้นฐาน – 60 Jahre Grundgesetz,” เว็บไซต์เครือข่ายกฎหมาย

มหาชนไทย, วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552. <http://www.pub-law.net/publaw/

View.asp?publawIDs=1362> 

 206 คำปรารภที่ปรากฏอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นผลจากการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสนธิสัญญารวมชาติเยอรมัน ลงวันที่ 

31 สิงหาคม ค.ศ. 1990 (Unification Treaty of August 31, 1990) และรัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์ลงวันที่ 23 

กันยายน ค.ศ. 1990 (BGBl. II S. 885) ส่วนคำปรารภเดิมนั้นมีเนื้อความในภาษาอังกฤษว่า 

  “Conscious of its responsibility before God and mankind, filled with the resolve to 

preserve its national and political unity and to serve world peace as an equal partner in a 

united Europe, the German peoplein the Laender Baden, Bavaria, Bremen, Hamburg, Hesse, 

Lower Saxony, North Rhine-Westphal ia, Rhineland-Palat inate, Schleswig-Holstein, 

Wuerttemberg-Baden and Wuerttemberg-Hohenzollernhas, by virtue of its constituent power, 

enacted this Basic Law of the Federal Republic of Germany to give a new order to political life 

for a transitional period. 

  It acted also on behalf of those Germans to whom participation was denied. 

  The entire German people is called upon to accomplish, by free self-determination, the 

unity and freedom of Germany.” [ส่วนที่ขีดเส้นใต้ – เน้นโดยผู้วิจัย] 

 207 มาตรา 23 ปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับสหภาพยุโรปนั้นมาจากการบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่โดยรัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์

ลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1992 (BGBl. I S. 2086) [BGBl = Bundesgesetzblatt – Official Publication of 

Federal Session Laws] ส่วนมาตรา 23 เดิมซึ่งถูกยกเลิกโดยเอกสารที่ระบุไว้ในเชิงอรรถที่แล้วนั้น มีเนื้อความ

ในภาษาอังกฤษดังนี้ 

  “For the time being, this Basic Law shall apply in the territory of the Laender Baden, 

Bavaria, Bremen, Greater Berlin, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, 

Rhineland-Palatinate, Schleswig-Holstein, Wuerttemberg-Baden and Wuerttemberg-

Hohenzollern. It shall be put into force for other parts of Germany on their accession.” [ส่วนที่

ขีดเส้นใต้ – เน้นโดยผู้วิจัย] 

 208 มาตรา 146 ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมโดยเอกสารที่ระบุในเชิงอรรถที่ 192 (ก่อนหน้านี้) มีเนื้อความในภาษา

อังกฤษดังนี้ 

  “This Basic Law shall become invalid on the day when a constitution adopted in a free 

decision by the German people comes into force.” [ส่วนที่ขีดเส้นใต้ – เน้นโดยผู้วิจัย] 

 209 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิมเชิงอรรถที่ 2, น.10 และ 7 – 20. 
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KPD กับเป้าหมายแห่งการรวมชาติเยอรมนี แต่อย่างใด โดยศาลให้เหตุผลว่า วิธีการที่

จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผล โดยหน่วยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การ

รวมชาติเยอรมัน การดำรงอยู่ต่อไปของพรรค KPD มิใช่เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการรวมชาติ 

และที่สำคัญกว่านั้น แม้ว่าการรวมชาติจะเป็นเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ หากแต่มิได้

สลักสำคัญยิ่งไปกว่าการคุ้มครองหลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย210 

 6.3มาตรการยุบพรรคการเมืองมิได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
  ขั้นพื้นฐาน

  พรรค KPD ชี้ประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรการยุบ

พรรคการเมือง โดยอ้างว่าละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เสรีภาพในการ

รวมกลุ่ม (Freedom of Association) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of 

Expression)211 อันเป็นหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่สูงกว่าบทบัญญัติมาตรา 21 

(2) แต่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์กลับมิได้เห็นพ้องด้วยเช่นนั้น เพราะศาลเห็นว่า 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 21 (2) มิได้ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานของเสรีภาพ

ทั้งสองประการดังกล่าว อีกทั้งยังมีสถานะและคุณค่าทางรัฐธรรมนูญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

กัน212 และที่สำคัญ หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนั้นจะดำรงอยู่ได้ก็แต่

โดยการจำกัดเสรีภาพของบรรดาผู้ที่จะทำลายมัน ความข้อนี้ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญ

มาตรา 9 (2) วรรคสองซึ่งห้ามการรวมกลุ่มที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและมาตรา 18 ซึ่งให้

อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการลิดรอนเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการ

 210 BVerfGE 5, 85 (125 - 132) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 61; Dan Gordon, เรื่องเดิม,   

น. 375 ในเชิงอรรถที่ 195; Walter F. Murphy and Joseph Tanenhaus, เรื่องเดิม, น. 626; และ Walter F. 

Murphy, เรื่องเดิม, น. 181. 

 211 GG, § 9, § 5; BVerfGE 5, 85 (125 – 137) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 59; หมวด 1 ว่าด้วย  

สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเยอรมันเริ่มตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 19 ส่วนมาตรา 21 ที่รับรองสถานะ

พรรคการเมืองอยู่ในหมวด 2 ว่าด้วยสหพันธรัฐและมลรัฐ; นอกจากนี้ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค KPD 

ไปแล้ว ก็ได้มีการเสนอคำร้องไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Commission on 

Human Rights) ว่า ได้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (ECHR) รับรองไว้หลาย

ประการ แต่คณะกรรมาธิการมีมติไม่รับคำร้องไว้พิจารณาด้วยเหตุว่า พฤติกรรมของพรรค KPD นั้นเข้าข่าย

เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ผิด จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามหลักการในมาตรา 17 (Abuse Clause) 

ของ ECHR; โปรดดู Application 250/57 v. FRG, YB 1, 222, อ้างถึงใน Eva Brems, “Freedom of 

Political Association and the Question of Party Closures,” ใน Wojciech Sadurski (ed.), Political 

Rights under Stress in 21st Century Europe, (Oxford: Oxford University Press, 2006), น. 135.  

 212 BVerfGE 5, 85 (137) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 62; 
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แสดงออก หากมีการใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยมิชอบและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐาน

ของระบอบเสรีประชาธิปไตย213 ยิ่งไปกว่านั้น ศาลยังได้อธิบายแนวทางการประสาน

ความสมดุลของเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก และการ

ธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย ดังความว่า 

 “ณ ขั้นต่ำที่สุด บรรดาผู้เข้าร่วมในการสร้างเจตจำนงร่วมกันของปวงชน

ต้องเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกันในการยืนยันคุณค่าพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนี้ แม้มีความ

เป็นไปได้ที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ ซึ่งปฏิเสธและต่อต้านหลักการพื้นฐานดังกล่าวอาจ

ดำรงอยู่ต่อไปและดำเนินการในฐานะที่เป็นกลุ่มสังคม-การเมือง (Sociopolitical 

group) แต่ไม่มีทางที่พรรคการเมืองนั้นๆ จะเข้าร่วมในกระบวนการสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของประชาชนโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้” 214 

 

7.มาตรการอื่นในการควบคุมพรรคการเมือง

มาตรการอื่นๆ ในการควบคุมพรรคการเมืองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

พรรคการเมืองเยอรมัน ได้แก่ การให้พรรคการเมืองต้องส่งคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับไป

เพราะความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณการจัดสรรเงิน หากบัญชี

การเงินพรรคการเมืองไม่ถูกต้อง พรรคการเมืองนั้นต้องถูกปรับสองเท่าของจำนวนเงินที่

ลงบัญชีไม่ถูกต้องหรือของจำนวนเงินบริจาคที่ไม่ลงบัญชี แต่ถ้าข้อมูลในบัญชีที่ไม่ถูก

ต้องนั้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นในบริษัท พรรคการเมืองต้องถูกปรับเป็นเงินใน

อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ส่วนการรับบริจาคโดยไม่ถูกต้องในกรณีอื่นๆ  

พรรคการเมืองต้องถูกปรับ 3 เท่าของเงินบริจาคนั้น215 นอกจากนี้ ยังมีการสั่งลงโทษ

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 250 – 1500 ยูโร 

หากไม่ดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด216 เหล่านี้คือ สภาพบังคับทางกฎหมาย

ที่ลงโทษพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ส่วนการกระทำความผิดกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นจะลงโทษ

เฉพาะผู้กระทำผิด ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนั้นๆ 

 213 GG, § 9 (2) และ § 18; BVerfGE 5, 85 (137 – 139) อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 219. 

 214 BVerfGE 5, 85 (134) อ้างถึงใน Paul Franz, เรื่องเดิม, น. 62; 

 215 PartG, §§ 31a – 31c. 

 216 PartG, § 38. 
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เป็นรายๆ ไป อันได้แก่ (1) ความผิดเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง เป็นต้นว่า 

ปกปิดแหล่งที่มาของเงินบริจาค ปกปิดการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฝ่าฝืนไม่เปิดเผยบัญชีการ

รับบริจาคต่อสาธารณะ ยื่นบัญชีและรายงานการเงินไม่ถูกต้อง แบ่งเงินรับบริจาคเป็น

ก้อนเล็กๆ เพื่อไม่ต้องลงบัญชี รับเงินบริจาคแล้วไม่เอาเข้าพรรคการเมือง เหล่านี้ต้อง

ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือต้องโทษปรับ217 และ (2) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ตัวอย่างเช่น ขัดขวางการเลือกตั้ง โกงผลการเลือกตั้ง ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย

ข้อความอันเป็นเท็จ ยินยอมให้มีการเสนอชื่อตนลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ทั้งรู้ว่าตนไม่มี

สิทธิสมัคร ละเมิดหลักการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยลับ (Secret Ballot) บังคับข่มขู่

หลอกลวงให้เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดหรือพรรคการเมืองใด ซื้อสิทธิขายเสียง การ

กระทำเหล่านี้ย่อมมีความผิดอาญาเสี่ยงต่อโทษปรับและจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี218 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลสั่งจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปในหลายๆ ฐานความผิดที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิที่จะดำรงตำแหน่งสาธารณะ สิทธิใน

การลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือแม้แต่สิทธิเลือกตั้งได้219 เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมันถือว่าการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเหล่านี้เป็น “ผลข้างเคียงของโทษทาง

อาญาหลัก” (Nebenfolgen – Collateral Consequences)220 ซึ่งหมายถึง “ผล

ในทางกฎหมายตามกฎหมายอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดอาญาที่ไม่ได้มี

ลักษณะของโทษทางอาญา ผลข้างเคียงอื่นๆ นี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับโทษทาง

อาญาข้างเคียงในแง่ที่ว่า จะลงโทษผลข้างเคียงอื่นๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีการลงโทษทาง

อาญาหลักด้วย”221 กล่าวโดยสรุป โดยทั่วไป ต้องถือว่าการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

ในประการต่างๆ ดังกล่าวในระบบกฎหมายเยอรมันมักจะเกิดขึ้นในการพิจารณา  

พิพากษาคดีอาญา  

 217 PartG, § 31d. 

 218 StGB §§ 107 – 108b. 

 219 StGB § 108c. 

 220 StGB § 45 (2), (5); อนึ่ง ผลข้างเคียงของโทษอาญา (Nebenfolgen) นั้นมิใช่ “โทษอาญาข้างเคียง”   

(Nebenstrafe) ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ณ ปัจจุบัน เหลืออยู่เพียงประการเดียว อันได้แก่ การห้าม

ขับขี่ยานพาหนะ ส่วนโทษอาญาหลัก (Hauptstrafe) มี 2 ประการคือ โทษจำคุกและโทษปรับ โปรดดู ณรงค์   

ใจหาญ และคณะ, รายงานสรุปโครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดชั้นโทษและการนำไปปรับ

ใช้ในประมวลกฎหมายอาญา,” ดุลพาห, เล่ม 2 ปีที ่53 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2549), น. 29 – 31; เปรียบเทียบ 

กับระบบกฎหมายไทย โปรดดู คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 3, 

2551), น. 381. 

 221 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, เรื่องเดิม, น. 31. 
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อนึ่ง นอกเหนือจากการพิจารณาคดีอาญาข้างต้น ยังมีอีกกรณีที่อาจมีการ  

เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของประชาชนได้ นั่นก็คือ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์  

พิพากษาเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ

หลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สิทธิในการลง

สมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิในการดำรงตำแหน่งสาธารณะด้วยก็ได้222 การพิจารณาคดี

เช่นนี้ ถือเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์แต่เพียงองค์กรเดียว โดยมีวิธี

พิจารณาคดีเป็นการเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์223 อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งในแง่องค์กร

และในแง่วิธีพิจารณาที่ไม่ย่อหย่อนไปกว่ามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิในคดีอาญาเลยที

เดียว ทั้งนี้ เท่าที่ผ่านมา เคยมีการฟ้องคดีการเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อศาล

รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เพียง 2 คดีเท่านั้น อันได้แก่ คดีรองประธานคนที่สองของพรรค 

SRP และคดีหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Deutsche Nationalseitung ซึ่งศาล  

ก็ยกฟ้องทั้งสองคดีเพราะเห็นว่าพฤติการณ์ยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ

ขั้นพื้นฐานในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ224 

 222 GG. § 18; BVerfGG, § 13 (3) และ § 39 (2).  

 223 BVerfGG, §§ 36 – 42; BVerfGE 11, 282 อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 214, 219 

 224 BVerfGE 11, 282 และ BVerfGE 38, 23 ตามลำดับ; โปรดดู Jochen A. Frowein, “How to Save 

Democracy From Itself,” เรื่องเดิม, น. 201 – 202; ทั้งนี้ เป็นข้อมูลถึง ค.ศ. 2004 โปรดดู Marten Burkens

แก้ไขเพิ่มเติมโดย Jan van Schagen และแปลโดย Kath Starsmore, “The Federal Republic of 

Germany,” ใน L. Prakke et. al., Constitutional Law of 15 EU member states, (Deventer: Kluwer 

Legal Publishers, 2004) น. 357.  
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1.ข้อมูลพื้นฐาน

 1.1โครงสร้างทางการเมือง

  ปัจจุบัน ราชอาณาจักรสเปนปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข1 เป็นรัฐเดี่ยวที่มีลักษณะพิเศษประกอบด้วย 17 เขต

ปกครองอิสระ2 (comunidades autónoma) และ 2 เมืองอิสระ (ciudades   

autónoma) ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลกลาง (gobierno central)   

สเปนมีระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary System) ที่ฝ่ายบริหารมาจากฝ่าย

นิติบัญญัติ และบริหารประเทศได้ด้วยความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี 

(Consejo de Ministros) ซึ่ งทำหน้าที่บริหารประกอบด้วยประธานรัฐบาล 

(Presidente del Gobierno) ซึ่งเทียบได้กับนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาอื่นๆ   

รองประธานรัฐบาล 3 คน และรัฐมนตรีอื่นซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ตามคำแนะนำของประธานรัฐบาล3 

  แม้สเปนจะเป็นรัฐเดี่ยวแต่เขตปกครองอิสระของสเปนก็มีอิสระในการใช้

อำนาจรัฐสูงมาก มีลักษณะคล้ายมลรัฐในรัฐรวม4 เพราะในแต่ละเขตปกครองอิสระ มี

 1 C.E., art. 1 (3) [Artículo 1 (3) de la Constitución Española de 1978] 

 2 C.E., art. 2 and art. 143 

 3 C.E., art. 98 – 100.   

 4 แม้ในทางทฤษฎี รัฐสภาสเปนอาจแก้ไขกฎบัตรจัดตั้งเขตปกครองอิสระ (Estatuto de Autonom ía–   

Statute of Autonomy) ของเขตปกครองอิสระเขตใดเขตหนึ่ง ซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญแต่สูงกว่ากฎหมายอื่น

รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Ley Orgánica) เพื่อลดทอนอำนาจในการปกครองตนเองของแต่ละเขต  

ปกครองอิสระหรือแม้แต่ยุบเลิกเขตปกครองอิสระนั้นๆ เมื่อใดก็ได้ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงทางการเมืองแล้ว 

แทบจะไม่มีความเป็นไปได้ ประกอบกับความที่เขตปกครองอิสระของสเปนมีอำนาจมากกว่ามลรัฐในรัฐรวม  

บางแห่งเสียอีก อาทิ เขตปกครอง Navarra หรือ แคว้น Basque มีอำนาจเต็มในการเก็บภาษีและการใช้จ่ายแต่

มีหน้าที่ในการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยให้แก่รัฐบาลกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมในด้านการทหาร ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในการดำเนินนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค ฯลฯ ความข้อนี้ทำให้นักวิชาการหลาย

ท่านวิเคราะห์ว่า สเปนเป็นรัฐรวมในทางความเป็นจริง (de facto Federation) หรือ “กึ่งรัฐรวม” (Semi-

federation); โปรดดู Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, Institutions of Modern Spain, 
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ประธานเขต (Presidente) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสภานิติบัญญัติ (Asamblea 

Legislativa) ทำหน้าที่ออกกฎหมายใช้บังคับภายในเขตปกครอง และมีศาลสูง 

(Tribunal Superior de Justicia) ทำหน้าที่เป็นศาลชั้นสูงสุดในเขตปกครอง5 ซึ่งอาจมี

การอุทธรณ์คดีบางอย่างต่อไปยังศาลฎีกาแห่งสเปนได้6 (Tribunal Supremo de   

España) นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอำนาจในแต่ละเขตปกครองอิสระให้แก่องค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนั้นๆ อีกด้วย7 

  รัฐสภาสเปนซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Las Cortes 

Generales (General Court) ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Congreso de los 

Diputados - Congress of Deputies) และวุฒิสภา (Senado - Senate) โดยทั้งสอง

สภามีอายุสภาเท่ากันคือ 4 ปี8 

  สภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีสมาชิก 350 คน9 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เสนอโดยพรรคการเมือง กลุ่ม

พรรคการเมือง หรือกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง10  ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน   

แบง่เปน็หลายเขตเลอืกตัง้ และใชว้ธิกีารคำนวนสดัสว่นทีน่ัง่แบบ D’Hondt ซึง่เอือ้ประโยชน ์

ให้แก่พรรคการเมืองขนาดใหญ่และเขตพื้นที่ชนบท11 จำนวน ส.ส.แบ่งสรรตามจำนวน

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), น. 117; ในกฎบัตรจัดตั้งเขตปกครองอิสระนั้น จะระบุข้อ

ห้ามหรือกรอบจำกัดอำนาจของรัฐบาลเขตปกครองอิสระไว้ซึ่งก็จำกัดไว้ไม่มาก ส่วนอื่นๆ นอกจากนั้นถือว่า เป็น

อำนาจสิทธิขาดของเขตปกครองอิสระซึ่ง “ไม่ต้องผูกพันตามกฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ผูกพันเฉพาะกฎหมาย

ของเขตตนเท่านั้น” โปรดดู Luís Lopez Guerra, “The Spanish Constitutional Court and Regional   

Autonomies in Spain,” ใน Antonio D’Atena (ed.), Federalism and Regionalism in Europe, 

(Napoli: Editoriale Scientifica, 1998) น. 260 – 261. 

 5 L.O.P.J., art. 70 – 79. [Artículos 70 al 79 de Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial] 

 6 L.O.P.J., art. 62 –  69.  

 7 ผู้สนใจ โปรดดู Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น.144-163. 

 8 C.E., art. 66 (1), art. 68 (4) and art. 69 (6). 

 9 เว็ปไซต์รัฐสภาสเปน http://narros.congreso.es/constitucion/elecciones/generales/2008.htm

รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 (1) กำหนดว่า สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 300 คนแต่ไม่เกิน 400 คน 

ตามสัดส่วนจำนวนประชากรที่กำหนดในกฎหมาย 

 10 อนึ่ง แม้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. สเปนจะใช้ระบบสัดส่วนทั้งหมด แต่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหนึ่ง  

ก็สามารถเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้ โปรดดู L.O.R.E.G., art. 44.1. 

 11 ระบบเลือกตั้งและวิธีการคำนวณคะแนนแบบนี้ใช้กับการเลือกตั้งรัฐสภาในเขตปกครองอิสระและ  

สภาท้องถิ่นด้วย โปรดดู Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 46. 
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ประชากรในแต่ละเขตปกครองอิสระ เขตปกครองอิสระขนาดเล็กมีประชากรน้อยจะใช้

เขตพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้ง ในขณะที่เขตปกครองอิสระขนาดใหญ่ที่มีประชากร

มาก จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายๆ เขตเลือกตั้ง ส่วน 2 เมืองอิสระอันได้แก่ Ceuta และ 

Melilla มี ส.ส. เขตละ 1 คน12 

  ส่วนวุฒิสภานั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 263 คน13 มีที่มาสองส่วน ส่วนแรก  

มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน 208 คน ใชจ้งัหวดั (Provincia) เปน็เขตเลอืกตัง้ 

จังหวัดที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร (provincias de la peninsula) ทั้ง 47 จังหวัด มีจำนวน

วุฒิสมาชิกเท่ากันจังหวัดละ 4 คน รวม 188 คน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนประชากร  

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆ ส่วนที่เหลืออีก 20 คน จัดสรรให้แก่จังหวัดที่เป็นเกาะหรอื

หมู่เกาะ (provincias ínsula) แต่ละเกาะจะม ีส.ว. เขตละ 1 - 3 คนตามที่กฎหมาย 

กำหนด ในการเลือกตั้งในเขตจังหวัดที่ตั้งบนคาบสมุทร พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะ

เสนอชื่อผู้สมัคร ส.ว. ได้ไม่เกิน 3 คน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีคะแนนเสียง   

3 เสียง ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด 4 คนแรกจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง14 ส่วนในเขต

จังหวัดที่เป็นเกาะ จำนวน ส.ว. ในแต่ละเขต จำนวนผู้สมัครที่พรรคการเมืองเสนอชื่อได้ 

และจำนวนคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนก็จะลดลงตามสัดส่วน ส่วนที่

สอง มาจากแต่งตั้งโดยรัฐสภาหรือฝ่ายบริหารสูงสุดของเขตปกครองอิสระ ซึ่งปัจจุบันมี

จำนวน 56 คน แต่ละเขตปกครองอิสระแต่งตั้ง ส.ว. ได ้1 คน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คน  

ต่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองอิสระทุกๆ 1 ล้านคน ส่วนกระบวนการ

แต่งตั้งจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของเขตปกครองอิสระนั้นๆ15      

 12 C.E., art. 68. 

 13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งๆ ที่จริงควรจะมี 264 คน แต่เนื่องจาก สว. เสียชีวิตไป 1 คน 

โปรดดู เว็ปไซต์วุฒิสภาสเปน http://www.senado.es/legis9/senadores/index.html 

 14  Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 47; อนึ่ง วิธีการเลือกตั้งแบบนี้ เป็นการ

เลือกตั้งที่เปิดช่องให้ประชาชนเลือกโดยอาศัยความนิยมในตัวผู้สมัครเป็นหลัก แตกต่างไปจากการเลือกตั้ง ส.ส. 

ของสเปนที่เป็นการเลือกพรรคการเมืองโดยแท้ และยังมีผลเท่ากับเป็นการประกันว่า ส.ว. ในจังหวัดหนึ่งๆ จะต้อง

มาจาก 2 พรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเป็นอย่างน้อย เพื่อประกันความหลากหลายทางการเมือง อันได้แก่   

รูปแบบแรก พรรค A 3 คน พรรค B 1 คน รูปแบบที่สอง พรรค A 2 คน พรรค B 2 คน และรูปแบบที่สาม   

พรรค A 2 คน พรรค B และ C พรรคละ 1 คน และรูปแบบที่สี่ พรรค A, B, C, D พรรคละ 1 คน แต่ทั้งนี้ ผลการ

เลือกตั้งที่ผ่านมา มักจะเป็นรูปแบบแรก และมีรูปแบบที่สองอยู่บ้าง ทำให้อนุมานได้ว่า ประชาชนสเปนเลือก ส.ว. 

ตามความนิยมที่มีต่อพรรคเป็นหลัก 

 15 C.E., art. 69.  
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 1.2ระบบพรรคการเมือง16

  ปัจจุบัน สเปนถือได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระบบสองพรรคการเมือง (Two-

party system)17 หรือโดยมีพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน (Partido Socialista 

Obrero Espanol – PSOE) และพรรคประชาชน (Partido Popular – PP) แข่งขัน

ผลัดเปลี่ยนกันเข้าบริหารประเทศ ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 

ทั้งสองพรรคได้ ส.ส. จำนวน 169 และ 154 ที่นั่งตามลำดับ18 ส่งผลให้ José Luis   

Rodr íguez Zapatero หัวหน้าพรรค PSOE ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธาน  

รัฐบาล19  พรรคแนวร่วมและสหภาพ (Convergència i Unió) ได้ 10 ที่นั่ง พรรค  

ชนชาติบาสก์ (Partido Nacionalista Vasco หรือ Euzko Alderdi Jeltzalea – ใน

ภาษาบาสก์) ได้ 6 ที่นั่ง ส่วนที่เหลืออีก 11 ที่นั่งกระจายไปในพรรคเล็กๆ 6 พรรค20 

 16 ศาสตราจารย์ Maurice Duverger จำแนกระบบพรรคการเมืองตามจำนวนพรรคออกเป็น 3 ระบบ   

อันได้แก่ (1) ระบบสองพรรค (Two –party System) คือ มีสองพรรคการเมืองแข่งขันผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็น

รัฐบาล และแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นๆ ลงแข่งขันเลือกตั้งด้วย แต่ก็มีความสำคัญน้อยมาก เช่น สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ จาไมก้า (2) ระบบหลายพรรค (Multi-partism) คือ มีหลายพรรคการเมืองประกอบกันขึ้นเป็นรัฐบาล 

เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ไทย และ (3) ระบบพรรคเดียว (Single Party) คือ มีพรรคการเมืองเดียว

เท่านั้นที่เป็นรัฐบาลและส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เช่น จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม คิวบา โปรดดู Maurice 

Duverger, translated by Barbara and Robert North, Political Parties: Their Organization and 

Activity in the Modern State, (London: Methuen &Co.Ltd., 3rd edition, 1967) น. 206–280.   

ในขณะที่ศาสตราจารย์ Giovanni Sartori จัดกลุ่มพรรคการเมืองในโลกออกเป็นระบบพรรคการเมืองที่มีการ  

แข่งขันและที่ไม่มีการแข่งขัน (Competitive and Non-competitive System) และในระบบที่มีการแข่งขัน

จำแนกย่อยได้เป็น ระบบพรรคเดียวเป็นหลัก (One-party Dominant System) ระบบสองพรรค (Two-party 

System) ระบบหลายพรรคสายกลาง (Moderate Multi-party System) และระบบหลายพรรคสองขั้วการเมือง 

(Bipolarized Multi-party System) โปรดดู Giovanni Sartori, Parties and Party System: A 

Framework for Analysis, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), น. 35–45. 

 17 หรือระบบสองพรรคบวก (Two-party-plus System) โปรดดู Richard Gunther and José Ramón   

Montero, The Politics of Spain, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), น. 116-121. 

 18  http://narros.congreso.es/constitucion/elecciones/generales/2008.htm 

 19  http://www.la-moncloa.es/Presidente/Biografia/default.htm  อนึ่ง ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ทางการเมืองสเปน หัวหน้าพรรคการเมืองชั้นนำสองพรรค จะลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. โดยปรากฏชื่อเป็นลำดับแรก

ในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ประจำเขตกรุงแมดดริด ประหนึ่งว่าเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานรัฐบาล/นายก

รัฐมนตรี ผู้สนใจ โปรดดู Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 74–75. 

 20 ระบบเลือกตั้งของสเปนยินยอมให้พรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมกันเป็นแนวร่วมในการเลือกตั้งและ  

นำคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับมาคำนวณรวมกัน มิเช่นนั้น พรรคเล็กๆ เหล่านี้อาจไม่มีที่นั่ง ส.ส. ในสภาซึ่งใช้ระบบ

เลือกตั้งบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วนเพียงอย่างเดียวเลย โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการคำนวณคะแนนแบบ D’Hondt   

ด้วยแล้ว พรรคการเมืองใหญ่ก็ยิ่งได้เปรียบ นอกจากนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆ ก็สามารถ
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  กฎหมายพรรคการเมืองสเปนกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนจัด

ตั้ งกับกระทรวงมหาดไทย (Min ister io del Inter ior ) จึ งจะเป็นนิติบุคคล 

“พรรคการเมือง” ตามกฎหมาย21 ปัจจุบัน มีพรรคการเมืองปรากฏชื่อในทะเบียน

พรรคการเมืองกว่า 1,200 พรรค22 อันอาจจำแนกได้เป็นพรรคการเมืองระดับชาติ  

ที่มุ่งเน้นแข่งขันในการเลือกตั้งระดับชาติ และพรรคการเมืองระดับภูมิภาค ซึ่งมุ่งเน้น  

การเลือกตั้งในเขตปกครองอิสระเขตใดเขตหนึ่งหรือหลายเขต ไม่ว่าจะส่งสมาชิก  

ลงเลือกตั้งระดับชาติในเขตปกครองอิสระที่พรรคการเมืองนั้นตั้งอยู่หรือไม่23 

  สเปนยุคใหม่ในช่วง ค.ศ. 1808 – 1936 มีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับ

มาระหว่างระบอบกษัตริย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย และสาธารณรัฐเผด็จการทหาร

หลายต่อหลายครั้ง24 ในยุคสาธารณรัฐที่สอง (ค.ศ. 1931 – 1936) ซึ่งปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ส.ส. ยุคนั้นกระจัดกระจายอยู่ตามพรรคการเมืองต่างๆ หลายสิบ

พรรค รวมกันจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง ส่งผลให้รัฐบาลไร้เสถียรภาพ

อย่างมาก รัฐบาลแต่ละชุดมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่ 101 วัน นอกจากนั้น ส.ส. จำนวนหนึ่ง

ยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Anti - 

system Party) เข้าสู่สภาตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อมุ่งทำลายประชาธิปไตย หรือไม่

ก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองกึ่งนิยมระบอบกษัตริย์ (Semi-loyal Party) ซึ่งมุ่งฟื้นฟู

อำนาจกษัตริย์และรักษาฐานอำนาจของชนชั้นสูง อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะจัดตั้ง

หรือฟื้นฟูเอกราชและความเป็นรัฐ (Statehood) ของแคว้นบาสก์ (Basque) และ

แคว้นคาตาลัน (Catalan) ส่งผลให้ระบบการเมืองและบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปน 

(Territorial Integrity) เปราะบางและวิกฤติอย่างมาก นำไปสู่การรัฐประหารโดยกลุ่ม

กองกำลังชาตินิยม (Nationalist Forces) เพื่อโค่นล้มรัฐบาลในขณะนั้น จนทำให้เกิด

สงครามกลางเมืองตลอดช่วงปี ค.ศ. 1936 – 1939 และต่อมาเมื่อนายพลฟรานซิสโก   

ฟรังโก้ (Generalísimo Francisco Franco) ขึ้นเป็นผู้นำ กลุ่มกองกำลังชาตินิยมจึงได้  

รวมกลุ่มกันลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แต่ที่ผ่านมา ไม่ประสบความสำเร็จ; โปรดดู L.O.R.E.G., art. 43 and art. 44. 

[Artículos 43 y 44 de Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General] http://www.mir.es/  

DGPI/Partidos_Politicos_y_Financiacion/Tipos_Formaciones_Politicas/infogral01.htm 

 21 พรรคการเมืองที่ไม่จดทะเบียนอาจมีได้ แต่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งในฐานะพรรคการเมืองไม่ได้ และก็จะไม่

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โปรดดู L.O.P.P., Art. 4 – Art. 5 [Artículos 4 y 5 de Ley Orgánica 6/2002  

de Partidos Poléticos] 

 22  http://servicio.mir.es/registro-partidos/index.htm 

 23 โปรดดู Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 186–211. 

 24 Richard Gunther and José Ramón Montero, เรื่องเดิม, น. 17. 
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ชัยชนะแบบเด็ดขาด แม้ชัยชนะดังกล่าวจะนำประเทศกลับเข้าสู่เสถียรภาพและความ

สงบ แต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร25 มีการใช้กำลังปราบปรามกดขี่ผู้ที่

เห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาล และยุบพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งหมดยกเว้นพรรคขบวนการ

ชาติ (Movimiento Nacional) ซึ่งเป็นแนวร่วมกับกองกำลังชาตินิยม26 ตราบจน

กระทั่งนายพลฟรังโก้เสียชีวิตใน ปี ค.ศ. 1975 สเปนจึงกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย 

โดยได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 

1978 และใช้บังคับมาจนปัจจุบัน 

  ด้วยเหตุที่ตลอด 37 ปีในการครองอำนาจของรัฐบาลทหารนายพลฟรังโก้ 

พรรคการเมืองทั้งหมดต่างถูกยุบไปและไม่มีกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในลักษณะที่  

แตกต่าง สวนทาง หรือเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล27 อันเป็นการทำลายความหลากหลาย

ทางการเมือง (Political Pluralism) ทำให้รัฐธรรมนูญสเปนฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ

กับหน้าที่ของพรรคการเมืองในการสร้างความหลากหลายทางการเมือง และแม้

กฎหมายพรรคการเมืองจะบังคับให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนจัดตั้งพรรค แต่ก็เป็น

ไปโดยง่าย และระบบเลือกตั้งก็ไม่ได้ปิดโอกาสกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองใดๆ ในการรวมตัวกันเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. หรือ 

ส.ว. นอกจากนี้ การมีพรรคการเมืองจำนวนมากในสเปนจึงเป็นเครื่องสะท้อนความ  

หลากหลายทางการเมืองตามเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญ28 และมิได้จัดว่าเป็นปัญหา

สำคัญต่อระบบการเมืองสเปนแต่อย่างใด 

  ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 พรรคการเมืองสเปน ไม่ว่าใหญ่หรือ

เล็ก ทั้งระดับชาติและภูมิภาค ต่างก็เผชิญกับปัญหาหนี้สินจากการใช้จ่ายในช่วงเลือกตั้ง 

ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1995 พรรคการเมืองหลักระดับชาติมีหนี้สินรวมกัน ประมาณ 

150 ล้านปอนด์ รัฐจึงต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ย

 25 เรื่องเดียวกัน, น. 97-98; “ตามข้อบังคับพรรค อำนาจทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่ ฟร้งโก้ ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบ

ต่อบุคคลใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าและประวัติศาสตร์” โปรดดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: 

แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), น. 221. 

 26 Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 186. 

 27 การกีดกันความแตกต่างหลากหลายทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาภายใต้การปกครองของนายพลฟรังโก้

ยังแบ่งได้เป็นหลายระดับ โปรดดู ชาญชัย แสวงศักดิ์, เรื่องเดิม, น. 221 – 222.  

 28  Leslie Turano, “Spain: Banning Political Parties As A Response to Basque Terrorism,”   

in International Journal of Constitutional Law, (Vol. 1 October, 2003), น. 732. 
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ต่ำและการให้เงินอุดหนุนเฉพาะแก่พรรคการเมืองที่มี ส.ส. และสมาชิกสภาเขตปกครอง

อิสระ29 แต่การให้เงินอุดหนุนดังกล่าวก็นำมาซึ่งปัญหาใหม่ อันได้แก่ การขาดความ

โปร่งใสและการทุจริตในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน30 ไม่เพียงเท่านั้น ระบบพรรคการเมือง

สเปนยังคงเผชิญกับปัญหาสมาชิกพรรคการเมืองมีจำนวนน้อย หรือแม้มีจำนวนมาก  

แต่ก็ไม่จริงจัง (inactive) กับกิจกรรมของพรรค ปัญหาการยึดโยงพรรคการเมืองกับ

ตัวผู้นำพรรค ทำให้การบริหารงานภายในพรรคขาดความโปร่งใสและไม่ เป็น

ประชาธิปไตย และที่มีแนวโน้มเพิ่มมากเรื่อยๆ ก็คือ พรรคการเมืองต่างๆ ไม่มี

อุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน31 

 แต่ทั้งนี้ ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในระบบพรรคการเมืองสเปน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา คือ การที่พรรคการเมืองส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน อันเป็นปัญหาเรื้อรังของการเมืองสเปนนับแต่การกลับคืนสู่

ระบอบประชาธิปไตย32 พรรคการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายหรือสร้างความ

ชอบธรรมทางการเมืองในเหตุก่อการร้ายและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสมาชิกแนวร่วมของ

กลุ่มก่อการร้ายหรือกองกำลังติดอาวุธ (Armed/ Underground Wings) ในขบวนการ  

แบ่งแยกดินแดนแฝงตัวเข้ามาเคลื่อนไหว “บนดิน” หรือ “หน้าฉาก” ในนามพรรค 

การเมือง ผู้บริหารพรรคหรือ ส.ส. ของพรรคเป็นแนวร่วมลับๆ กับขบวนการใต้ดิน และ

มักจะมีการอ้างความเป็นพรรคการเมือง เสนอข้อเรียกร้อง กดดัน หรือวิจารณ์  

การบริหารจัดการของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกดินแดน  

 1.3กลุ่มก่อการร้ายETAและพรรคBatasuna

  ปัญหาพรรคการเมืองสเปนส่วนหนึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มก่อการร้าย/

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผย “หน้าฉาก” และประสาน

ข้อเรียกร้องกับกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อเหตุรุนแรงอยู่ “หลังฉาก” นั้นรุนแรงมากในเขต

 29 Michael T. Newton and Peter J. Donaghy, เรื่องเดิม, น. 187–188. 

 30 Pual Heywood, The Government and Politics of Spain, (London: Macmillan Press, 

1995), น. 181–184. 

 31 เรื่องเดียวกัน, น. 189–193.  

 32  Thomas Ayres, “Batasuna Banned: The Dissolution of Political Parties Under The 

European Convention of Human Rights,” in Boston College International and Comparative 

Law Review, Vol. 27, Winter, 2004, น. 99; อันที่จริง ปัญหานี้เรื้อรังมานานกว่านั้น แต่ในช่วงที่ปกครองใน

ระบอบเผด็จการโดยนายพลฟรังโก้ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนถูกใช้กำลังปราบปรามอย่างหนัก จนแทบ  

ไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างโจ่งแจ้งได้เลย 
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ปกครองอิสระบาสก์ (Basque Country, País Vasco ในภาษาสเปน หรือ Euskadi   

ในภาษาบาสก์) ที่ประชากรมีเอกลักษณ์ทางเชื้อชาติภาษา และวัฒนธรรมสูงมาก   

บรรดาผู้มีอุดมการณ์ชาตินิยมบาสก์ (Basque Nationalists) ปรารถนาที่จะจัดตั้ง

ประเทศบาสก์ เป็นรัฐอิสระ โดยรวม 3 จังหวัดในแคว้นบาสก์ 1 จังหวัด (Navarre)   

ในแคว้นข้างเคียง และอีก 3 จังหวัดของประเทศฝรั่งเศสที่มีผู้คนชนชาติบาสก์อาศัย  

อยู่มาก ผนวกเข้ากันจัดตั้งเป็นประเทศใหม่ โดยมีประชากรประมาณ 3 ล้านคน33 

  ในช่วงที่สเปนปกครองในระบอบเผด็จการทหารภายใต้การนำของนาย

พลฟรังโก้นั้น ได้มีการกวดขันกวาดล้างผู้ฝักใฝ่อุดมการณ์สร้างชาติบาสก์อย่างรุนแรง 

ห้ามการเขียนและการสื่อสารด้วยภาษาบาสก์ในที่สาธารณะ ในปี ค.ศ. 1959 กลุ่ม  

ผู้ยึดถืออุดมการณ์สร้างชาติบาสก์จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

“มาตุภูมิและอิสรภาพแห่งชนชาติบาสก์” Euskadi Ta Askatasuna หรือ ETA 

(Basque Homeland and Liberty) ขึ้น เพื่อใช้ความรุนแรงต่อสู้กับระบอบฟรังโก้ 

และแม้ภายหลัง สเปนจะกลับคืนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง ในป ีค.ศ. 

1978 แต่กลุ่ม ETA ก็ยังคงก่อการร้ายสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน34 โดยเป็นผู้ก่อเหตุ

วินาศกรรม-ฆาตกรรมนับร้อยครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ รวมกันมากกว่า 

1,000 คน ตลอดเวลา 50 ปีที่จัดตั้งขึ้นมา35 

  ในขณะเดียวกัน กลุ่ม ETA ก็เพิ่มกลไกเคลื่อนไหวแบบเปิดเผยคู่ขนานไป

กับการใช้ความรุนแรง มีการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ Herri Batasuna ในปี ค.ศ. 1978 

ให้เป็น “ปีกทางการเมือง” ของกลุ่ม พรรค Herri Batasuna หรือที่มีชื่อล่าสุดว่า 

Batasuna36 ได้ เข้าร่วมการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค (เขตปกครองอิสระ) 

 33  José Martinez Soria, “Country Report on Spain,” ใน Christian Walter, et. al. (ed.),   

Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, 

(Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 2004) น. 522. 

 34 เรื่องเดียวกัน, น. 522 – 523; ทั้งๆ ที่ในช่วงปี ค.ศ. 1976 – 1977 ได้มีการนิรโทษกรรมให้แก่แนวร่วม

ของกลุ่ม ETA และรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1978 ก็ให้อิสระแก่แคว้นบาสก์อย่างมาก. 

 35 เช่น ในปี ค.ศ. 1973 ได้สังหารนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฟรังโก้ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ETA มุ่งสังหาร

นักการเมืองในแคว้นบาสก์ที่มิได้สังกัดพรรคที่ยึดถืออุดมการณ์ชาตินิยมบาสก์ เช่น พรรค PP และพรรค PSOE

โปรดดู Victor Ferreres Comella, “The New Regulation of Political Parties in Spain, and the 

Decision to Outlaw Batasuna,” ใน András Sajó, MILITANT DEMOCRACY, (Utrecht: Boom Eleven   

International, 2004) น. 134. 

 36 พรรค Herri Batasuna หรือ Popular Unity เปลี่ยนชื่อใหม่ในปี ค.ศ. 1998 เป็น Euskal Herritarok 

หรือ Basque Citizen และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี ค.ศ. 2001 ในนาม Batasuna หรือ Unity โปรดดู José   

Martinez Soria, เรื่องเดิม, น. 523. 
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เสมอมา แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเท่าใดนักคือ มี ส.ส. ในรัฐสภาสเปน

แต่ละชุดไม่เกินสามคน และในรัฐสภาแคว้นบาสก์ประมาณสิบคน (จาก ส.ส. ทั้งหมด 

75 คน) แต่ก็นับว่าพรรค Batasuna มีอิทธิพลทางการเมืองในระดับหนึ่ง37 

  อย่างไรก็ดี หลังจากกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว 

(29 มิถุนายน ค.ศ. 2002) วันที่ 4 สิงหาคม ของปีเดียวกัน กลุ่ม ETA ได้ก่อเหตุระเบิด

รถยนต์ที่เมือง Santa Pola จังหวัด Alicante ในเขตปกครองอิสระ Valencian ส่งผล

ให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน ในการนี้ พรรค Batasuna ปฏิเสธที่จะร่วมประณามการก่อเหตุ  

ดังกล่าว เป็นเหตุให้ในสองสัปดาห์ต่อมา รัฐสภาสเปนได้ผ่านมติเรียกร้องให้รัฐบาลริเริ่ม

ดำเนินคดียุบพรรค38 จนนำไปสู่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกพิเศษสั่งให้ยุบพรรค 

Batasuna39 

 1.4กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง40

  รัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 ถือความหลากหลายทางการเมืองเป็นหัวใจ

สำคัญ จึงได้บัญญัติรับรองสถานะของพรรคการเมืองและเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 6 ดังความว่า “พรรคการเมืองหลายๆ 

พรรค (Los partidos politicos) เป็นการสะท้อนความหลากหลายทางการเมือง

และเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชน เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชน การจัดตั้ งและการดำเนินกิจกรรมของ

พรรคการเมืองนั้นให้เป็นไปอย่างเสรี ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

หรือในกฎหมาย โครงสร้างและการดำเนินงานของพรรคการเมืองต้องเป็นไปตาม

หลักประชาธิปไตย”  

 37  Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น.134 – 135. 

 38  Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 730. 
 39 โปรดดู (1) J.T.S. (S.E.), Mar. 27, 2003 [Tribunal SupremoSala Especial Artículo 61   

LOPJ. Sentencia de 27 de marzo de 2003] – ศาลฎีกาสั่งยุบพรรค; (2) S.T.C., Jan. 15, 2004 (No. 5/

2004) [Tribunal Constitucional Sala Segunda. Sentencia 5/2004, de 16 de enero] – ศาลรัฐธรรมนูญ

ปฏิเสธการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ; (3) Herri Batasuna and Batasuna v. Spain (application nos. 

25803/04 and 25817/04) of The European Court of Human Rights – ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

วินิจฉัยอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การยุบพรรคการเมืองที่พัวพันกับการก่อการร้ายนั้นไม่ขัดต่อมาตรา 11 ว่าด้วย

เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป – คำพิพากษายังไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ในภาษาอังกฤษ 

โปรดดู Press release ลงวันที่ 30.06.2009  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&

portal=hbkm&action=html&highlight=25803/04&sessionid=48683652&skin=hudoc-pr-en 
 40 Víctor M. Pírez-Díaz, The Return of Civil Society: The Emergence of Democratic   

Spain, (Cambridge: Harvard University Press, 1993), น. 153–161. 
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  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 6/2002 ว่าด้วยพรรคการเมือง (Ley   

Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน   

ค.ศ. 2002 เป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน41 โดย

ยกเลิกกฎหมายเลขที่ 54/1978 ว่าด้วยพรรคการเมือง (Ley 54/1978 de Partidos 

Políticos) ที่มีเพียง 6 มาตราและกำหนดไว้แต่เฉพาะหลักเกณฑ์และกระบวนการใน  

การจัดตั้งพรรคการเมืองเท่านั้น42 กฎหมายฉบับใหม่นี้แบ่งเป็น 4 หมวด รวม 13 

มาตรา หมวดแรกว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง หมวดสองว่าด้วยโครงสร้างองค์กร 

การดำเนินการ และกิจกรรมของพรรคการเมือง หมวดสาม การสั่งห้าม ระงับ หรือยุบ

พรรคการเมืองโดยองค์กรตุลาการ หมวดสี่ว่าด้วยการเงินของพรรคการเมือง บทบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง43 และบทเฉพาะกาล  

  นอกจากนี้ การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองใน

สเปนยังถูกควบคุมโดยกฎหมายอีกสองฉบับ อันได้แก่ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 

8/2007 ว่าด้วยการเงินของพรรคการเมือง (Ley Orgánica 8/2007 sobre   

financiación de los partidos politicos) ซึ่งครอบคลุมประเด็นตั้งแต่แหล่งเงินทุนทั้ง  

จากภาครัฐและภาคเอกชน การยกเว้นภาษีของพรรคการเมืองและการหักลดหย่อน

ภาษีให้แก่ผู้บริจาคให้พรรค การบัญชี การสอบบัญชีทั้งจากภายในและภายนอกพรรค 

และการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 5/1985 ว่าด้วย

ระบบเลือกตั้ง (Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

กับผู้สมัครและการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง44 

 41 การปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเมื่อปี ค.ศ. 2000 ระหว่างพรรค

ประชาชน (Partido Popular – PP) กับพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน (Partido Socialista Obrero Espanol – 

PSOE) ซึ่งเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านในขณะนั้นโดยลำดับ ตกลงให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อจัดการกับพรรคการเมือง

ที่พัวพันกับการก่อการร้ายเป็นการเฉพาะ โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 133. 

 42 กฎหมายพรรคการเมืองสเปนฉบับเดิมจัดทำในรูปแบบกฎหมายธรรมดามิใช่กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ และก่อนหน้านั้นก็มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มทางการเมือง (Ley 21/1976 de 4 de 

Junio de Derecho de Associacián Politica) รับรองสถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง โปรดดู Leslie   

Turano, เรื่องเดิม, น. 732. 

 43 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 5/1985 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง (Ley Orgánica 5/1985 del Régimen   

Electoral) และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 6/1985 ว่าด้วยอำนาจตุลาการ (Ley Orgánica 6/1985   

del Poder Judicial). นอกจากนี้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญากำหนดความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเงิน

ของพรรคการเมือง โปรดดู Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 732. 

 44 ผู้สนใจเรื่องการควบคุมการเงินของพรรคการเมืองและการใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสเปนโดยเฉพาะ 

โปรดด ูYolanda Ferná Vivas, “Spain,” in Thomas D. Grant (ed.), Lobbying, Government Relations   

And Campaign Finance Worldwide, (USA, Oxford University Press; 2005), น. 449–477. 
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  อนึ่ง เพื่อเยียวยาพรรคการเมืองที่ถูกยุบและริบทรัพย์สินเข้าเป็นของรัฐใน

ช่วงต้นๆ ของการปกครองของรัฐบาลทหารนายพลฟรังโก้ ในปี ค.ศ. 1998 จึงมีการตรา

กฎหมายว่าด้วยการคืนสถานะหรือการเยียวยาทดแทนให้แก่พรรคการเมืองที่ถูกยึด

ทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบทางการเมืองในระหว่างปี 

ค.ศ. 1936-1939 ขึ้น เป็นการเฉพาะอีกด้วย45 

 

2.เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

หลักกฎหมายว่าด้วยเหตุยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายสเปนนั้น มีลักษณะ  

แตกต่างไปจากกฎหมายในเรื่องเดียวกันของประเทศที่มีแนวคิดระบอบประชาธิปไตยที่

พร้อมต่อสู้ป้องกันตนเอง (Militant Democracy) อื่นๆ46 เช่น เยอรมนี หรืออิตาล ีที่มี

มาตรการกฎหมายมุ่งหมายจะกำจัดอุดมการณ์ แนวความคิด หรือเป้าหมายของระบอบ

การปกครองแบบอื่นที่เป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย47 ในขณะที่รัฐธรรมนูญ

และกฎหมายพรรคการเมืองสเปนมิได้ถือว่าอุดมการณ์หรือเป้าหมายเหล่านั้นเป็น  

ศัตรูที่ต้องกำจัด ตราบเท่าที่ความพยายามทำให้อุดมการณ์หรือเป้าหมายดังกล่าว  

สัมฤทธิ์ผลยังคงอยู่ ในกรอบหรือครรลองประชาธิปไตย ยังคงใช้กระบวนการ

ประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญ

 45 Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos   

de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades   

políticas del período 1936-1939. 

 46 ฉันทามติข้อหนึ่งในการจัดทำรัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 คือ ยอมรับทุกฝ่าย ทุกอุดมการณ์ ทุกแนว

ความคิด เพื่อพรรคคอมมิวนิสต ์และพรรคฝ่ายซ้ายอื่นๆ ให้เข้าสู่ระบบการเมืองตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วง

เวลาก่อนหน้านั้น กลุ่ม/พรรคการเมืองทุกกลุ่มทุกพรรคล้วนแล้วแต่ถูกปราบปรามโดยนายพลฟรังโก้ โปรดดู 

Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 731 – 732; นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสเปนในคดี S.T.C., Mar. 12, 2003. (No. 

48/2003) ยังได้วิเคราะห์ว่า “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 6/2002 [ว่าด้วยพรรคการเมือง] ไม่ได้อยู่บนฐาน

ความคิดในเรื่อง Militant Democracy และก็รัฐธรรมนูญสเปนก็ไม่ได้ตั้งบนฐานคิดดังกล่าวเช่นกัน” อ้างถึงใน   

Mónica Montero-Elena, “Anti-Terrorist Measures in the Framework of Political Participation,” ใน   

Pablo Antonio Fernández-Sánchez (ed.), International Legal Dimension of Terrorism,   

(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009) น. 426 – 430 ดูที่ น. 429. 

 47 ผู้วิจัยเห็นพ้องกับการแบ่งกลุ่มของ Militant Democracy ในงานเขียนของ Gregory Fox และ Georg 

Nolte ออกเปน็ Procedural และ Substantive Militant Democracy โปรดด ูGregory H. Fox, and Georg Nolte, 

“Intolerant Democracies,” Harvard International Law Journal (Vol. 36 Winter, 1995) น. 1 – 70. 
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กำหนดไว้ เพื่อทำให้อุดมการณ์หรือเป้าหมายดังกล่าวเป็นความจริง48 

กลา่วอกีนยัหนึง่ กฎหมายสเปนจะกำจดัพรรคการเมอืงทีม่อีดุมการณไ์มส่อดคลอ้ง 

กับระบอบประชาธิปไตย ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้น “กระทำการ” หรือ “มีกิจกรรม” 

ที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ49 ด้วยเหตุนี้ การที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ   

เพียงแต่ยึดถือ “อุดมการณ์หรือเป้าหมายที่ขัดต่อประชาธิปไตย” และประกาศชัดว่า

เป็นอุดมการณ์ของพรรคเพียงเท่านี้ ยังไม่เพียงพอที่จะถือเป็นเหตุยุบพรรคการเมือง 

ตราบเท่าที่ยังไม่มี “การกระทำ” ที่ขัดต่อประชาธิปไตยหรือโดยวิธีการนอกครรลอง

ประชาธิปไตย เว้นเสียแต่ อุดมการณ์หรือเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิด

อาญาในตัวเอง เช่น มีอุดมการณ์สร้างประเทศที่มีเผ่าพันธุ์อันบริสุทธิ์เพียงหนึ่งเดียว 

และมีเป้าหมายประหัตประหารคนเชื้อชาติอื่นให้สิ้นไปจากประเทศ เช่นนี้แล้ว ก็อาจมี

การยุบพรรคบนฐาน “อุดมการณ์หรือเป้าหมาย” ดังกล่าวโดยลำพังก็ได้50 

เพื่อการนี้ กฎหมายพรรคการเมืองสเปนจึงได้กำหนด “การกระทำ” ที่เป็นเหตุ

ให้ศาลจะสั่งยุบพรรคการเมืองไว้ 3 เหตุใหญ่ๆ อันได้แก่ 

 48 โปรดดู C.E., art. (s) 167 –168 โดยเฉพาะ 168 “Total Revision”; จริงๆ แล้ว ระบอบประชาธิปไตย

ของสเปนก็จัดได้ว่าเป็น Militant Democracy อย่างหนึ่ง เพียงแต่เป็นรูปแบบที่พร้อมต่อสู้ป้องกันตนเองในเชิง

กระบวนการ (Militant Procedural Democracy – MPD) มิใช่ระบอบประชาธิปไตยที่พร้อมต่อสู้ป้องกันในเชิง

เนื้อหา (Militant Substantive Democracy – MSD) ดังเช่นกรณีเยอรมนีที่มีหลักรัฐธรรมนูญถาวรตลอดกาล 

(Eternity Principles) เช่น หลักประชาธิปไตย หลักสาธารณรัฐ หลักสหพันธรัฐที่ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 

โดยสภาพ MSD จะรวมกลไกป้องกันตนเองของ MPD อยู่แล้วในตัวเอง; โปรดดู Carlos Vidal Prado, “Spain,” 

ใน Markus Thiel (ed.), The ‘Militant Democracy’ Principle in Modern Democracies, (Surrey: 

ASHGATE Publishing Limited, 2009) น. 242 – 248; แต่ทั้งนี้ โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, 

น. 141 และ น. 144 - 146 ซึ่งวิจารณ์ว่า ระบบรัฐธรรมนูญของสเปนได้กลายเป็น Militant Democracy   

(ในแบบ MSD) โดยผลของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไปเสียแล้ว แต่เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญยังอ้างว่า มาตรการ

ยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองมิใช่ Militant Democracy ก็เพื่อหลบเลี่ยงมิให้ขัดแย้งกับฉันทามติอย่าง  

ชัดแจ้งในการจัดทำรัฐธรรมนูญเท่านั้น. 

 49 Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 429– 430 ซึ่งแปลเนื้อความในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

สเปนในคดี S.T.C., Mar. 12, 2003. (No. 48/2003) ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วย. 

 50 เรื่องเดียวกัน, น. 431; ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้วิจารณ์ว่า จริงๆ แล้ว ระบบรัฐธรรมนูญสเปนก็ไม่ยอมรับ

อุดมการณ์ที่ขัดต่อประชาธิปไตย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อพิจารณาเนื้อหาของเหตุยุบพรรคการเมืองในข้อต่างๆ   

ต่อไป เช่น มาตรา 9 (2) [โปรดดู หัวข้อ 2.3 ในหน้า 133 ประกอบ] จะอนุมานได้ว่า กฎหมายพรรคการเมืองของ

สเปนก็ยุบพรรคการเมืองที่อุดมการณ์เหมือนกัน หากมีการกระทำที่ยืนยันถึงอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 142 – 144. 
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 2.1กระทำความผิดอาญาฐานการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วย
  กฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม51
   (Asociacionesilícitas–CriminalAssociation)

  รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 22 ซึ่งรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มได้บัญญัติไว้

อย่างชัดเจนว่า “การรวมกลุ่มซึ่งมีเป้าหมายที่เป็นความผิดอาญาหรือใช้วิธีการที่เป็น

ความผิดอาญาย่อมถือว่าเป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมาย” และประมวล

กฎหมายอาญาสเปนมาตรา 515 ก็อนุวัติการโดยบัญญัติรองรับให้การกระทำต่อไปนี้

เป็นความผิดฐานการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม อันได้แก่  

 (1)  การรวมกลุ่มเพื่อก่ออาชญากรรม ใช้ จ้างวาน ยุยง ส่งเสริมให้มีการ

กระทำความผิดอาญา ในลักษณะที่เป็นระบบและต่อเนื่องซ้ำๆ  

 (2)  กลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้าย52 

 (3)  การใช้วิธีการรุนแรงเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน (ขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้

บุคคลนั้นจำต้องปฏิบัติตาม) แม้ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะชอบด้วย

กฎหมายก็ตาม  

 (4)  กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกองทหาร53 

 (5)  กลุ่มที่ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ การบ่มเพาะความเกลียดชังหรือการใช้

ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น กลุ่มหรือสมาคมอื่นๆ เพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างทางด้านอุดมการณ์ ศาสนา ความเชื่อ ชาติพันธุ์ เชื่อชาติ 

สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานะของครอบครัว ความพิการ 

ความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมุ่งยั่วยุให้มีการก่อเหตุดังกล่าว  

 51 น่าจะเทียบได้กับความผิดฐานอั้งยี่-ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209-210 ของไทย เพียง

แต่ลักษณะและพฤติการณ์ที่ประมวลกฎหมายอาญาสเปนกำหนดให้เป็นความผิดนั้นกว้างขวางกว่าของไทยมาก 

 52 ดู C.P., art. 576 – “Cooperation with Terrorism” ประกอบ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญสเปนวินิจฉัย (STC 

136/1999) แล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ; C.P., art. 578 – “Justifying Terrorism” และ C.P., art. 579 – 

“Proffering Terrorism”; โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 138; และ José Martinez Soria,   

เรื่องเดิม, น. 534 - 537. 

 53 โปรดดู C.E., art. 22 para. 5. 
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  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือองค์กรที่มีพฤติการณ์ข้างต้นไม่ว่าในฐานะหัวหน้า 

ผู้บริหาร หรือแม้แต่สมาชิกธรรมดาๆ ก็ย่อมมีความผิด มีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี และ

ห้ามเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเข้าสู่ตำแหน่งสาธารณะเป็นเวลา 15 ปี ทั้งนี้ ขึ้น

อยู่กับสถานะของบุคคลในกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ และพฤติการณ์และความร้ายแรงของ

การกระทำความผิดที่กำหนดไว้เฉพาะในแต่ละอนุมาตรา54 นอกจากนี้ ศาลยังมีอำนาจ

สั่งให้ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมาย สั่งห้ามดำเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดหรือห้าม

ดำเนินกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือแม้แต่สั่งสลายการรวมกลุ่มหรือยุบองค์กร  

ดังกล่าวก็ได้55 

  หากศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า พรรคการเมืองใดเป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วย

กฎหมายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรม ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ไม่ว่า

ศาลชั้นใดก็ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ อันเป็นข้อยกเว้นเขตอำนาจ

ทั่วไปของศาลฎีกาแผนกพิเศษ (Tribunal Supremo Sala Especial) ในการสั่งยุบ

พรรคการเมือง56 พรรคการเมืองที่เคยถูกยุบด้วยเหตุนี้ ได้แก่ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม

บาสก์57 (Koordinadora Abertzale Socialista – KAS) ซึ่งเป็นปีกทางการเมืองของ

ขบวนการปลดปล่อยชนชาติบาสก์ (Movimiento de Liberación Nacional Vasco,   

MLNV–The Basque National Liberation Movement) หนึ่งในกองกำลังติดอาวุธ

ของกลุ่ม Euskadi Ta Askatasuna (ETA) ซึ่งคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council 

of the European Union) ไดม้มีตใิหป้ระกาศเปน็องคก์รกอ่การรา้ยเมือ่ป ีค.ศ. 200658 

     อนึ่ง ด้วยเหตุที่การพิพากษาว่าพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วย

กฎหมายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรมนั้นกระทำได้ยาก เนื่องจากการพิสูจน์ความผิด

 54 C.P., art. 516 – 519. [Artículos 516 al 519 de Código Penal] 

 55 C.P., art.520 and art. 129. – ตัวอย่างองค์กรที่เคยถูกยุบตามมาตรานี้ ได้แก่ องค์การเยาวชน

สังคมนิยม “Jarrai”, “Haika,”และ “SEGI,” โปรดดู J.T.S. (II), Jan. 19, 2004 (No. 50/2007) [Tribunal 

Supremo Sala II de lo Penal. Sentencia 50/2007, de 19 de enero] โปรดดู Victor Ferreres 

Comella, เรื่องเดิม, น. 138; และโปรดเปรียบเทียบกับการยุบเลิกนิติบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมายของไทย เช่น 

การสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตาม ป.พ.พ. มาตรา 102 การที่ศาลสั่งเลิกมูลนิธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 131 

หรือการเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 56 L.O.P.P., art.10.2 and art. 10.4.  

 57  J.T.S. (II), May 22, 2009 (No. 480/2009) 

 58  COUNCIL COMMON POSITION 2006/380/CFSP of 29 May 2006 updating Common 

Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and 

repealing Common Position 2006/231/CFSP 
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ทางอาญาเคร่งครัด  ตามมาตรฐานการพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย เป็นเหตุให้ต้องมี

การปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองเพื่อกำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคตามข้อ 2.3   

ดังจะได้กล่าวต่อไป59 

 2.2กระทำการละเมิดหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
  (InternalDemocracy)60

  พรรคการเมืองเป็นเครื่องสะท้อนความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย 

ช่วยในการสร้างและแสดงออกซึ่งเจตจำนงของปวงชน และทำหน้าที่เชื่อมโยงการมี  

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน61 ดังนั้น กฎหมายพรรคการเมืองจึงรับรองให้

พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเสรี ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเคารพ

หลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน 

ทั้งยังต้องทำหน้าที่ดังกล่าวตามวิถีทางประชาธิปไตย 

  เพื่ ออนุ วั ติ การตามมาตรา 6 ของรั ฐธรรมนูญสเปนที่ กำหนดให้

พรรคการเมืองต้องมีโครงสร้างภายในและการดำเนินการที่เป็นประชาธิปไตย กฎหมาย

พรรคการเมืองจึงได้กำหนดหลักการพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมืองไว้

หลายประการ อันได้แก่ 

 (1)  องค์กรตัดสินใจสูงสุดภายในพรรคการเมือง คือ ที่ประชุมใหญ่

พรรคการเมืองซึ่งสมาชิกทั้งหมดอาจเข้าร่วมตัดสินใจโดยตรงหรือผ่าน

ผู้แทนก็ได้ 

 (2)  องค์การตัดสินใจภายในพรรคการเมืองต้องได้รับการบัญญัติไว้ใน

ตราสารจัดตั้งพรรคการเมือง และต้องมาจากการเลือกตั้งโดยเสรีและ

โดยลับ 

 59 เหตุผลในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ข้อที่ 1 (La Exposición   

de Motivos de Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos) อ้างถึงใน Victor Ferreres Comella,   

เรื่องเดิม, น. 138 – 140.  

 60 ผู้สนใจเหตุผลสนับสนุนและคัดค้านการยุบพรรคด้วยเหตุนี้ โปรดดู Yigal Mersel, “The Dissolution 

of Political Parties: The Problem of Internal Democracy,” in International Journal of 

Constitutional Law, (Vol. 4, January, 2006), น. 84–112. 

 61 C.E., art. 6 และ L.O.P.P., art. 6.  
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 (3)  ตราสารจัดตั้งพรรคการเมืองหรือข้อบังคับของพรรคต้องระบุหลัก

เกณฑ์และกระบวนการตัดสินใจขององค์กรต่างๆ ภายในพรรค การ

นัดประชุมต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรและกำหนดวาระการ

ประชุมหรือประเด็นที่จะพิจารณาให้ชัดเจน จำนวนสมาชิกขั้นต่ำใน

การเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยซึ่งต้อง

เป็นไปตามหลักเสียงข้างมากธรรมดา (Simple majority) โดยต้อง

เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย 

 (4)  ตราสารจดัตัง้จะตอ้งระบเุกีย่วกบักระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัประชาธปิไตย 

ในการควบคมุตรวจสอบหวัหนา้พรรคซึง่ตอ้งมาจากเลอืกตัง้ดว้ย62 

 (5)  สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิหน้าที่เท่าเทียมกัน 

 (6)  ตราสารจัดตั้ง อย่างน้อยจะต้องระบุถึงสิทธิของสมาชิกในการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของพรรคและในองค์กรตัดสินใจภายในพรรค การคัด

เลือกผู้แทนของพรรค สิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่และเลือกผู้บริหาร

พรรค สิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรตัดสินใจ

ภายในพรรค การบริหารงานของพรรค และการวินิจฉัยใดๆ ของ

องค์กรดังกล่าวที่เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานะทางการเงินของพรรค 

สิทธิที่จะโต้แย้งมติพรรคหรือการตัดสินใจใดๆ ที่ เห็นว่าขัดต่อ

กฎหมาย ตราสารจัดตั้ง หรือข้อบังคับพรรค สิทธิที่จะได้รับการ

พิจารณาอย่างเป็นธรรมในกรณีที่จะถูกขับออกจากพรรคหรือถูก

ลงโทษที่จะมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิต่างๆ ในฐานะสมาชิก63 

  โดยปกติ การฝ่าฝืนหรือละเมิดหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองทั้ง

ในแง่โครงสร้างและการดำเนินกิจการภายใน ย่อมไม่อาจถือเป็นเหตุให้มีการยุบ

พรรคการเมืองได้ เว้นแต่ เป็นกรณีรุนแรงและมีการกระทำต่อเนื่อง ซ้ำๆ หลายครั้ง64 

  อนึ่ง ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ของรัฐสภา มีผู้ตั้งข้อสังเกตและ

คัดค้านการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานภายใน

พรรคการเมือง โดยอ้างว่า พรรคการเมืองเป็นองค์กรเอกชน รัฐไม่สามารถเข้าแทรกแซง

กิจการภายในได้ เพราะจะเป็นการละเมิดเสรีภาพพรรคการเมืองและการรวมกลุ่มที่

 62 L.O.P.P., art. 7.  

 63 L.O.P.P., art. 8.  

 64 L.O.P.P., art. 10.2.b.  
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รัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่รัฐบาลผู้เสนอร่างกฎหมายได้ชี้แจงว่า แม้พรรคการเมืองจะมิใช่
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและเป็นการรวมกลุ่มของเอกชน แต่ก็เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญใน
โครงสร้างรัฐธรรมนูญและมีหน้าที่สำคัญยิ่งตามรัฐธรรมนูญ65 คือ เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนด้วยกันและระหว่างประชาชนเข้ากับรัฐ รัฐจึงจำเป็นต้องเข้า
แทรกแซง ท้ายที่สุด ด้วยกลไกรัฐสภาที่รัฐบาลครองเสียงข้างมาก รัฐสภาจึงเห็นชอบกับ
ร่างที่รัฐบาลเสนอ  

  ไม่เพียงแต่การกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยใน
พรรคการเมืองไว้ในกฎหมายจะถูกโต้แย้งว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น66 หากแต่การ
กำหนดให้มีการยุบพรรคด้วยเหตุที่ละเมิดหลักการนี้ ก็ถูกโต้แย้งอย่างมากว่าขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในการจัดทำยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 
6 ที่รับรองสถานะและบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ปฏิเสธที่จะ
บัญญัติเหตุยุบพรรค เพราะพรรคการเมืองนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยไว้ในมาตราดังกล่าว 
เพราะถูกคัดค้านโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกลุ่มฝ่ายซ้ายซึ่งไม่ต้องการให้
รัฐธรรมนูญสเปนเป็นแบบรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ปฏิเสธอุดมการณ์ทางการเมือง  
บางอุดมการณ์ไว้อย่างชัดแจ้ง ด้วยเกรงว่า จะมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดการกับ
พรรคการเมืองที่ถืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยม67  

  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัต ิข้อโต้แย้งดังกล่าวมีน้ำหนักน้อยมาก เนื่องจาก 
ทา้ยทีส่ดุแลว้ เกดิฉนัทามต ิร่วมกันในบรรดานักการเมืองสเปนในระหว่างการพิจารณา
ร่างกฎหมายพรรคการเมือง และในระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องในคดีที่ร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาว่า กฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะทุกฝ่าย
ล้วนยอมรับว่าพรรคการเมืองจะทำหน้าที่ในสังคมประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่อพรรคการ
เมืองนั้นๆ เองก็มีความเป็นประชาธิปไตยในการดำเนินงาน และเหตุยุบพรรคตามข้อนี้  
ก็มิได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ หากแต่ต้องเป็นกรณีที่รุนแรงและมีการกระทำซ้ำๆ เท่านั้น68          

 65 Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 732. 

 66 “สิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมกลุ่มนั้นรวมถึงเสรีภาพที่จะเลือกหรือจัดให้มีโครงสร้างขององค์กรอย่างไรก็ได้

เท่าที่สมาชิกในองค์กรนั้นปรารถนา” โปรดดู  Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 137. 

 67 เป็นคำอธิบายของศาสตราจารย์ Raúl Morodo สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ, โปรดดู Raúl   

Morodo, Derecho de partidos: Un proyecto de ley polémico, El PAís. Apr. 17, 2002. อ้างถึงใน   

Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 731.  

 68 ในคดีที่รัฐบาลเขตปกครองอิสระบาสก์ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า กฎหมายพรรคการเมืองขัดต่อ

รัฐธรรมนูญได้ยกประเด็นดังกล่าวไว้ในคำฟ้องด้วย แต่ในชั้นพิจารณา ผู้ร้องแถลงไม่ติดใจในปัญหาความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของประเด็นนี้ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาคำให้การของอัยการสูงสุด ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้  

ยกประเด็นนี้ขึ้นวินิจฉัย โปรดดู Parte 12 F.D. of S.T.C. Mar. 12, 2003 (No. 48/2003) 
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 2.3สมรู้ ร่ วมคิดหรื อพั วพันกับการก่ อการร้ ายหรื อ
  การละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง

  พรรคการเมืองใดกระทำการหรือดำเนินกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์

ต่อหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระทำที่มุ่งหมายปั่นทอนหรือทำลายระบอบ

การปกครองที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจ

ทำงานได้ หรือเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ด้วยการกระทำที่รุนแรงต่อเนื่อง และ

ซ้ำๆ กัน บ่อยครั้ง อาจมีการประกาศให้พรรคการเมืองดังกล่าวเป็นพรรคที่มิชอบด้วย

กฎหมายได้  

  2.3.1 เหตุยุบพรรคการเมืองในข้อนี้69 ได้แก่ 

 (ก)  การละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ การส่งเสริม การ

ให้เหตุผล หรืออธิบายแก้ต่างให้กับการกระทำที่เป็นการทำร้าย

ร่างกาย ฆาตกรรม หรือการประหัตประหาร กีดกันบุคคลใดๆ เพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ ศาสนา ความเชื่อ สัญชาติ 

เชื้อชาติ เพศ หรือรสนิยมทางเพศ 

 (ข) การยุยง ยั่วยุ หรือกระตุ้นให้มีการใช้ความรุนแรง เพื่อใช้เป็นวิถีทางให้

บรรลุถึงเป้าหมายทางการเมือง หรือเพื่อใช้เป็นวิถีทางในการทำลาย

เงื่อนไขอันจำเป็นในการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตย ความ

หลากหลายในสังคม และเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตลอด

จนการสร้างความชอบธรรมเพื่ออธิบายให้เหตุผลสนับสนุนการใช้

ความรุนแรงดังกล่าว    

 (ค) การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่การดำเนินงาน

ของกลุ่มก่อการร้าย เพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายที่จะล้มล้างความสงบ

เรียบร้อยทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional order – สภาพความมีอยู่

และการเคารพกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ) หรือเพื่อรบกวนความเป็น

อยู่ โดยสงบสุขของสังคมอย่างรุนแรง การพยายามที่จะสร้าง

บรรยากาศแห่งความหวาดกลัวต่อภัยก่อการร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคล กลุ่มชน หรือในหมู่ประชาชนทั่วไป ตลอดจน

ขยายผลสบืเนือ่งจากการกอ่การรา้ยเพือ่แพรข่ยายระดบัความหวาดกลวั 

หรือเพิ่มระดับภาวะคุกคามจากการก่อการร้ายดังกล่าว 
 69 L.O.P.P., art. 9.2; Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 435 – 436; Leslie Turano, เรื่องเดิม,   

น. 733. 
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  2.3.2 พฤติการณ์ที่ถือว่าเข้าองค์ประกอบของเหตุยุบพรรคข้อนี้ 

 อนึ่ง พรรคการเมืองใดมีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้บ่อยครั้งต่อเนื่องซ้ำๆ กัน   

ให้สันนิษฐานไว้ว่า พรรคการเมืองนั้นมีลักษณะเข้าข่ายพรรคการเมืองตามข้อ (ก) (ข) 

และ (ค) ข้างต้น อันได้แก่70 

 (1)  ให้การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย (Tacit 

Support) แก่การก่อการร้าย สร้างความชอบธรรมหรือแก้ต่างให้แก่

เหตุก่อการร้ายที่มุ่งให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดยวิธีการอื่นที่

มิใช่วิถีทางสันติและไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย หรือโดย  

วิธีการใดๆ ที่เป็นการละเมิด ลิดรอน หรือลดทอนคุณค่าความสำคัญ

ของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน71 

 (2)  นโยบายหรือกิจกรรมของพรรคมีส่วนเกี่ยวพันกับการใช้ความรุนแรง 

ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศการเผชิญหน้ากันของประชาชน หรือพัวพัน

กับเหตุรุนแรงอันเป็นผลจากการก่อการร้ายโดยพยายามคุกคาม ข่มขู่ 

ยุยงให้เกิดการต่อต้าน แปลกแยก หรือกีดกันบุคคลใดๆ ซึ่งไม่เห็นด้วย

กับการก่อการร้าย และส่งผลให้พวกเขาต้องดำรงชีวิตประจำวัน  

ภายใต้ความหวาดระแวง หวาดกลัวต่อภัยคุกคาม หรือหวั่นเกรงจะถูก

ลิดรอนเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสรีภาพในการแสดงออกและการ

เข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างเสรีและเป็นประชาธิปไตย 

 (3)  มักจะแต่งตั้งบุคคลหลายๆ คนซึ่งเคยต้องคดีก่อการร้าย ให้ดำรง

ตำแหน่งบริหารในพรรคหรือส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค 

(แม้ว่าศาลจะมิได้พิพากษาว่าบุคคลนั้นมีความผิดก็ตาม) และบุคคล

เหล่านั้นไม่เคยแสดงความเห็นต่อสาธารณะว่า ไม่เห็นด้วยกับ  

เป้าหมายหรือวิธีการของกลุ่มก่อการร้าย; หรือมีสมาชิกพรรคจำนวน

มากเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงอื่นๆ ทั้งนี้ 

เว้นแต่ได้มีการดำเนินการทางวินัย จนนำไปสู่การขับผู้บริหารหรือ

 70 L.O.P.P., art. 9.3; Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 439– 440; Leslie Turano, เรื่องเดิม,   

น. 733 – 734. 

 71 อย่างไรก็ดี บทบัญญัตินี้ถูกวิจารณ์อย่างมากว่าเป็นการเขียนกฎหมายแบบเหวี่ยงแห ทำให้มีตัวบทที่กว้าง

มาก (Overbreath) โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 142– 143. 
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สมาชิกเหล่านั้นออกจากพรรคแล้ว72 

 (4) ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย คำขวัญ สโลแกนของกลุ่มก่อการร้าย หรือ

ข้อความใดๆ ที่สื่อถึงกลุ่มก่อการร้าย การก่อการร้าย การใช้ความ

รุนแรง หรือพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ในกิจกรรมที่เป็นทางการของ

พรรค เช่น ติดเครื่องหมาย ETA หรือสวัสดิกะ บนฉากเวที   

 (5)  นำเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พรรคการเมืองได้รับ

สนับสนุนตามกฎหมายเลือกตั้งไปมอบให้แก่กลุ่มก่อการร้ายหรือ  

แนวร่วม หรือยอมให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากเงิน 

ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์เหล่านั้น73 เช่น เงินอุดหนุนหรือเวลาการ

ออกอากาศวิทยุ-โทรทัศน์ที่จัดสรรให้แก่พรรค 

 (6) มักจะติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือกลุ่มซึ่งเคลื่อนไหวหรือทำงาน

ในทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ   

รวมทั้งองค์กรหรือกลุ่มซึ่งให้ที่พำนัก ที่หลบซ่อนหรือความช่วยเหลือ

ใดๆ แก่การก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้าย 

 (7)  ให้การสนับสนุนทางการเงิน การบริหารจัดการ หรือทางอื่นๆ แก่การ

ก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้าย โดยอาศัยทรัพยากรของหน่วยงานหรือ

องคก์รอืน่ซึง่พรรคการเมอืงมอีำนาจ (บรหิาร) ครอบงำเหนอืหนว่ยงาน 

หรือองค์กรนั้น 

 (8)  อำนวย สนับสนุน หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งหมายเพื่อการให้

รางวัล ยกย่อง สรรเสริญหรือให้เกียรติแก่เหตุรุนแรง การก่อการร้าย 

ผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือผู้ก่อการร้าย ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเหตุ

หรอืบคุคลดงักลา่ว เชน่ จดัพธิมีอบเงนิใหแ้กค่รอบครวัของผูก้อ่การรา้ย 

ที่ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ (Suicide Bomber)  

 72 บุคคลเหล่านี้เรียกว่า “นักสู้สองหน้า” (Double Militants) ซึ่งหน้าฉากจะเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่

หลังฉากจะเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย โปรดดู Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 733; เหตุข้อนี้ถูกวิจารณ์อย่างมาก 

โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 142– 143 และ International Commission of Jurists, 

Submission to the Human Rights Committee regarding the consideration of the 5th 

Periodic Report submitted by Spain 10 October 2008, น. 10-12. 

 73  Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 142. 
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 (9)  ปิดบังอำพรางการกระทำที่จะนำไปสู่เหตุความไม่สงบ การคุกคาม 

ข่มขู่ หรือขู่เข็ญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายหรือเหตุรุนแรง 

  กล่าวโดยสรุป พรรคการเมืองอาจถูกยุบไปด้วยเหตุข้อนี้ หากกิจกรรมของ

พรรคมีลักษณะละเมิดหลักประชาธิปไตย มีลักษณะรุนแรง และมีการกระทำซ้ำๆ บ่อย

ครั้งหรืออย่างเป็นระบบ จนทำให้อนุมานได้ว่า พรรคการเมืองดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะ

ทำลายหรือล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน74 

  2.3.3 การพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์เหตุยุบพรรคข้อนี้ 

  การพิจารณาว่า พรรคการเมืองใดมีพฤติกรรมตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ที่

กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3.1 อย่างต่อเนื่องซ้ำๆ หรือไม่นั้น จะพิเคราะห์จากมติพรรค เอกสาร 

ประกาศ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมือง ทั้งที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่

และที่ดำเนินการโดยสาขาพรรค กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ของพรรค การพูดการ

ปราศรัยของหัวหน้าพรรค แกนนำพรรค หรือกลุ่มผู้แทนของพรรคในสภา การประชุม

พรรค ข้อเสนอคำมั่นสัญญาต่างๆ ของแกนนำและผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค   

รวมทั้งการกระทำของสมาชิกคนอื่นๆ ที่กระทำซ้ำๆ จนเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ทั้งนี้   

ไม่คำนึงว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อพรรคไปแล้วกี่ครั้งแล้วก็ตาม ก็อาจนำพฤติกรรมเก่าๆ มา

พิจารณาประกอบได ้นอกจากนี ้การที่พรรคการเมือง ผู้บริหาร แกนนำ ผู้สมัคร หรือ

สมาชิกของพรรคดังกล่าวถูกลงโทษทางปกครอง หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญา ก็ถือ

เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบดว้ย เวน้แตไ่ดม้กีารดำเนนิการทางวนิยัจนถงึขัน้

ไลบ่คุคลนัน้ออกจากพรรคแลว้75 

 2.4ความแตกต่างของเหตุยุบพรรคตามข้อ2.1และ2.3

  ความแตกต่างของเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตาม 2.1 คือ การยุบ

พรรคในฐานะที่เป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 515 กับเหตุยุบพรรคตามข้อ 2.3 การพัวพันกับการ

ก่อการร้ายตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นมีอยู่หลายประการ อันได้แก่ 

 74 Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 436. 

 75 L.O.P.P., art. 9.4; แต่ทั้งนี้ มิได้จำกัดมิให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา  

ข้างต้น โปรดดู Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 441 – 442; Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม,   

น. 139 และข้อวิจารณ์ในหน้า 144 – 145. 
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  ประการแรก การริเริ่มดำเนินคดีและศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีจะ  

แตกต่างกัน อันจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป 

  ประการที่สอง การเริ่มคดีอาญาตามข้อ 2.1 จะต้องมีการฟ้องบุคคล

ธรรมดาที่เป็นผู้ต้องหา และพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหา ในทางพิจารณา ต้องนำสืบให้

ไดว้า่ พรรคการเมอืงนัน้มเีปา้หมายในการกระทำผดิ และใชว้ธิกีารทีก่ฎหมายกำหนดเปน็ 

ความผดิอาญาดว้ย โดยกระทำผา่นบคุคลธรรมดาทีเ่ปน็สมาชกิพรรค ตา่งจากการฟ้องคดี

เพื่อยุบพรรคการเมืองตามข้อ 2.3 ซึ่งจำเลยในคดีคือนิติบุคคลพรรคการเมืองนั้น76 

  ประการที่สาม มาตรฐานการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์และประเมิน

เหตุยุบพรรคแตกต่างกัน การยุบพรรคตามเหตุข้อ 2.1 อัยการฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์โดย

ปราศจากข้อสงสัย (Beyond Reasonable Doubts) ให้ได้ว่า พรรคการเมืองนั้นได้

กระทำผิดอาญา ในขณะที่การยุบพรรคตามข้อ 2.3 ตามกฎหมายพรรคการเมือง 

อัยการผู้ร้องเพียงแต่พิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ก่อการร้าย ตามหลักตรรกะและความสมเหตุสมผล (Logical and Reasonable 

Rules) ซึ่งมีมาตรฐานการพิสูจน์ต่ำกว่ากรณีคดีอาญา77 

  ประการที่สี่ เมื่อศาลพิพากษาว่า พรรคการเมืองใดเป็นการรวมกลุ่มที่  

มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา (เหตุข้อ 2.1) 

คำพิพากษาของศาลอาจถือเป็นเหตุให้มีการดำเนินคดีอาญาในข้อหาเป็นแนวร่วม

องค์กรอาชญากรรมต่อหัวหน้า ผู้บริหาร หรือแม้แต่สมาชิกพรรคทั่ว ไปคนอื่นๆ ด้วย

ก็ได้ ในขณะที่การการยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองข้อ 2.3 จะมีผลกระทบต่อ

พรรคการเมืองนั้นเท่านั้น หาได้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของหัวหน้า ผู้บริหาร 

และสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นไม่78 

  ประการที่ห้า พรรคการเมืองที่อาจถูกยุบไปตามข้อ 2.3 นี้ มิใช่กลุ่มที่  

มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญา และ  

แม้พรรคการเมืองดังกล่าวจะมีส่วนพัวพันในทางที่เป็นคุณหรือสนับสนุนการกระทำ

ความผิด แต่ก็มิอาจพิสูจน์ได้ว่า พรรคการเมืองนั้นได้กระทำผิด ไม่ว่าในฐานะตัวการ   

 76  Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 140 “การยุบพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองใช้วิธีพิจารณา

ความแพ่ง และอาจมีการยุบพรรคการเมืองโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่า พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคได้กระทำความ

ผิดอาญาใดๆ เลยก็ได้” ดูที่หน้า 148 – 149. 

 77 Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 442; Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 139. 

 78 Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 138 – 139; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 732 และ 734. 
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ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน79 

  ตัวอย่างเช่น ที่ทำการของ พรรคการเมือง A ถูกใช้เป็นค่ายลับฝึกสอนมือ

วางระเบิดพลีชีพ (Suicide bombers) โดยผู้บริหารพรรคเป็นผู้ฝึกสอน และเป็น  

ผู้วางแผนก่อเหตุ สำนักงานพรรคถูกใช้เป็นที่ซุกซ่อนระเบิด เช่นนี้ เป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 515 และอาจถูกยุบพรรคตามข้อ 2.1 หากมีการจับกุม

บุคคลธรรมดาที่กระทำผิดมาดำเนินคดี และสามารถพิสูจน์ความผิดของบุคคลนั้นๆ 

และความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองโดยปราศจากข้อสงสัยได้ 

  ในทางตรงกันข้าม พรรคการเมือง B มิได้มีพฤติการณ์ชัดแจ้งอย่าง

พรรคการเมือง A หากแต่ผู้นำพรรคใช้เวทีทางการเมืองเรียกร้องให้รัฐยอมรับข้อเสนอ

ของกลุ่มก่อการร้ายมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผู้บริหารเคยศาลถูกตัดสินว่ากระทำ

ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือก่อภยันตรายแก่ประชาชนที่จัดว่าเป็นความผิดฐาน

ก่อการร้าย โดยที่พรรคการเมืองนี้ไม่เคยประณามเหตุก่อการร้ายใดๆ เลย ฯลฯ กล่าว

อีกนัยหนึ่ง การกระทำในแต่ละกรรมนั้นถือว่ายังอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองในฐานะ

ของเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง แต่การแสดงออกดังกล่าวอย่างซ้ำๆ ต่อเนื่อง 

เป็นเวลายาวนาน แม้จะไม่สามารถเอาผิดผู้บริหารและสมาชิกบางคนในทางอาญาได้ 

เพราะไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า พรรคการเมืองนั้นเป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือ

องค์กรอาชญากรรม แต่ก็อาจยุบพรรคการเมืองนั้นตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ 2.3   

นี้ได้ 80 

  

3.ขั้นตอนการพิจารณายุบพรรคการเมือง

เฉพาะแต่ศาลเท่านั้นที่มีอำนาจควบคุมการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายของ

พรรคการเมือง สั่งระงับการดำเนินการของพรรคการเมือง และสั่งยุบพรรคการเมือง81 

ทั้งนี้ การพิจารณายุบพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองสเปนนั้นแบ่งออกได้

เป็นสองกระบวนการ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการยุบพรรคการเมืองโดยอาศัยเหตุข้อใด หาก

เป็นการพิจารณายุบพรรคในฐานการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กร

 79 Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 435 – 436 โดยยกข้อความจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  

 S.T.C. Mar. 12, 2003 (No. 48/2003) มาระบุไว้ในหน้า 437. 

 80  Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 734. 

 81 C.E., art. 117.4;  Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 434. 
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อาชญากรรมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาตามข้อ 2.1 การดำเนินคดีเพื่อยุบ

พรรคการเมืองจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญา ส่วนการยุบพรรคเพราะเหตุอื่นๆ ตาม

ข้อ 2.2 และ 2.3 นั้นเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกพิเศษ (Tribunal Supremo Sala 

Especial)  

อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณาคดียุบพรรคตามหัวข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 อาจเกิดขึ้น

ในขณะเวลาเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกันได้ เช่น พรรคการเมืองหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น

องค์กรอาชญากรรม อันเป็นเหตุยุบพรรคตามข้อ 2.1 ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญา

ชั้นต้น (ระดับเขตปกครองอิสระ) ขณะเดียวกันก็มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหลักประชาธิปไตย

ในพรรคการเมืองอยู่บ่อยครั้ง อันเป็นเหตุยุบพรรคตามข้อ 2.2 ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของ

ศาลฎีกาแผนกพิเศษ (ระดับรัฐบาลกลาง) และยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นการดำเนินคดียุบ

พรรคตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ซึ่งอาจมีมูลคดีเดียวกันและต้องอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน

เป็นฐานในการวินิจฉัย ก็อาจเกิดปัญหาความขัดกันของเขตอำนาจศาลได้  

ในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดว่า ให้ศาลทั้งสอง

แห่งดำเนินกระบวนพิจารณาคู่ขนานกันไปได้ จนกว่าศาลใดศาลหนึ่งจะมีคำพิพากษา

หรือคำสั่งถึงที่สุด ที่สำคัญ แม้ว่าจะมีการเลิกพรรคการเมืองดังกล่าวแล้วด้วยสมัครใจ 

(la disolución voluntaria de un partido politico) แต่ก็ไม่อาจถือเป็นเหตุให้ยุติ  

การดำเนินคดีในศาลใดศาลหนึ่งได้ 82 

นอกจากนั้น ในระหว่างการพิจารณาคดียุบพรรค หากพรรคการเมืองดังกล่าวมี

สิทธิได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ ไม่ว่าจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลเขตปกครอง

อิสระ83 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำร้อง ศาลที่พิจารณาคดีดังกล่าวอาจ

กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการสั่งระงับการจัดสรรเงินอุดหนุนที่จะให้แก่

พรรคการเมืองนั้น หรือสั่งให้พรรคการเมืองนั้นคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐ

ก็ได้84 

 82 L.O.P.P., art. 10.6.  

 83 กฎหมายว่าด้วยการเงินพรรคการเมืองของสเปน ให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางเฉพาะพรรคที่มี ส.ส.   

ในรัฐสภาสเปน และให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลเขตปกครองอิสระเฉพาะพรรคที่มีสมาชิกสภาในเขตปกครองอิสระ

นั้นๆ โปรดดู L.O.S.F.P.P., art. 3.1 and art. 3.3. [Artículos 3.1 y 3.3 de Ley Orgánica 8/2007 sobre   

financiación de los partidos politicos] และ Yolanda Ferná Vivas, เรื่องเดิม, น. 457–461. 

 84 L.O.S.F.P.P., art. 3.5 และ L.O.R.E.G., art. 127. 
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 3.1การพิจารณายุบพรรคการเมืองที่มิชอบด้วยกฎหมาย
  ตามกฎหมายอาญาตามข้อ2.1

  กรณีนี้จะมิใช่การฟ้องคดีเพื่อยุบพรรคการเมืองโดยตรง หากแต่เป็นการ

ฟ้องร้องเอาผิดผู้บริหารหรือสมาชิกพรรคการเมืองในข้อหาการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วย

กฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 515 อัยการจะ

เป็นผู้ฟ้องคดีในนามของรัฐต่อศาลอาญาที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาการกระทำผิด

นั้น85 หากศาลวินิจฉัยแล้วว่า พรรคการเมืองดังกล่าวมีฐานะเป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบ

ด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม ศาลอาญาที่พิจารณาคดีนั้นไม่ว่าระดับชั้นใด  

ก็ย่อมมีอำนาจสั่งยุบพรรคการเมืองได้86 คำพิพากษาของศาลในกรณีนี้ ย่อมอุทธรณ์ฎีกา

ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์กระบวนยุติธรรมทางอาญาปกติ และท้ายที่สุด คดีจะสิ้นสุดที่

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา (Tribunal Supremo Sala de lo Penal)87 

  อนึ่ง ในระหว่างการพิจารณา ศาลอาจสั่งกำหนดมาตรการชั่วคราวสั่งห้าม

พรรคการเมืองมิให้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวล

กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Ley de Enjuiciamiento 

Criminal)88 

 3.2การพิจารณายุบพรรคการเมืองด้วยเหตุตามกฎหมาย
  พรรคการเมืองข้อ2.2และ2.3

  การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากมีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ

ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องบ่อยครั้ง

ตามข้อ 2.2 และการสมรู้ร่วมคิดหรือพัวพันกับการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงตามข้อ 2.3 นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายมุ่งจัดการกับ

 85 L.O.P.P., art. 5; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น.733; อนึ่ง ระบบกฎหมายสเปนนั้นเปิดช่องให้ประชาชน

ทั่วไปฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาลได้เอง ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ประชาชนทั่วไปจะฟ้องคดีอาญาต่อบุคคลใน

พรรคการเมืองที่กระทำผิดและนำไปสู่การยุบพรรค แต่ทั้งนี้ โอกาสชนะคดีมีน้อยมาก โปรดดู Victor Ferreres 

Comella, เรื่องเดิม, น. 148 – 149. 

 86 Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 734. 

 87 L.O.P.P., art. 10.4 และ L.O.P.J., art. 57; เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

 88 L.O.P.P., art. 10.3.  
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พรรคการเมืองโดยตรง โดยกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลและองค์กรอัยการ89 (Ministerio 

Fiscal) เท่านั้น ที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกพิเศษ เพื่อให้ศาลสั่งยุบ

พรรคการเมืองได้ โดยต้องยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง90 

  นอกจากนี้ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า พรรคการเมือง

ใดมีพฤติการณ์สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงตามข้อ 2.3 สภาดังกล่าวอาจผ่านมติข้อเรียกร้องให้

รัฐบาลพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลศาลฎีกาแผนกพิเศษเพื่อดำเนินคดียุบพรรคการเมือง

นั้นได้91 ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ

สภา แล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้ จะมีการยื่นคำร้องในนามรัฐบาลได้ก็ต่อเมื่อคณะ

รัฐมนตรีมีมติรองรับ (Deliberación del Consejo de Ministros)92 

  ศาลฎีกาแผนกพิเศษนี้ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา (Presidente del 

Tribunal Supremo) ประธานแผนกต่างๆ ในศาลฎีกา 5 ท่าน อันได้แก่ แผนกคดีแพ่ง 

(Sala III de lo Civil) แผนกคดีอาญา (Sala II de lo Penal) แผนกคดีปกครอง (Sala 

III de lo Contencioso-Administrativo) แผนกคดีสังคม (Sala IV de lo Social) 

และแผนกคดีทหาร (Sala V de lo Militar) ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีอาวุโสสูงสุด  

และอาวุโสน้อยที่สุดในแต่ละแผนกๆ ละ 2 ท่าน รวมทั้งหมด 16 ท่านประกอบกันเป็น

องค์คณะ93 ซึ่งเป็นที่รวมและสะท้อนความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบส่วนต่างๆ 

ทั้งหมดของศาลฎีกา94 

 89 L.O.P.P., art. 11.1; Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 148; C.E., art. 124. รัฐธรรมนูญสเปน

กำหนดใหอ้งคก์รอยัการ มสีถานะเปน็องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู พนกังานอยัการมอีำนาจหนา้ทีใ่นการปฏบิตังิาน 

อันเกี่ยวกับคดีอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของอัยการสูงสุด (El Fiscal General del 

Estado) ที่เป็นหัวหน้าองค์กร โดยพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งและถอดถอนตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี

หลังจากที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นของสภาแห่งอำนาจตุลาการ (Consejo General del Poder Judicial) และผ่าน

การประเมินเบื้องต้นในเรื่องความเหมาะสมโดยคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 90 L.O.P.P., art. 10.4, art. 11.1 - 11.2; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 734. 

 91 ต้องเป็นมติของสภาเท่านั้น ต่างจากในร่างกฎหมายพรรคการเมืองฉบับที่เสนอต่อรัฐสภา ซึ่งให้ ส.ส. หรือ 

ส.ว. ไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการได้ ทำให้ถูกวิจารณ์ว่า กฎหมายเอื้อประโยชน์  

ต่อพรรคการเมืองใหญ่ เพราะพรรคการเมืองเล็กๆ ที่มี ส.ส. ส.ว. น้อย ไม่อาจริเริ่มกระบวนการยุบพรรคได้เลย 

โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 148. 

 92 L.O.P.P., art. 11.1 and art. 11.2. 

 93 L.O.P.J., art. 51 and art. 61;  Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 434. 

 94 Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 149– 150; ในชัน้การรา่งกฎหมาย กม็ขีอ้ถกเถยีงวา่ อำนาจใน

การยบุพรรคการเมอืงควรเปน็ของศาลรฐัธรรมนญู หรอืศาลฎกีาแผนกพเิศษนี ้ซึง่ปกต ิมหีนา้ทีท่บทวนคำพพิากษา 

ศาลฎกีาซึง่ถงึทีส่ดุไปแลว้ แตต่อ่มาพบวา่ กระบวนพจิารณามปีญัหาการละเมดิความยตุธิรรมอยา่งรา้ยแรงเท่านั้น. 
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  เมื่อศาลได้รับคำร้อง ศาลต้องแจ้งพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาให้ทราบถึง

การยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทันท ีในการนี้ พรรคการเมืองมีเวลา 8 วันเพื่อยื่นคำคัดค้าน 

เมื่อศาลได้รับคำคัดค้านจากพรรคการเมืองดังกล่าวหรือเมื่อพ้นกำหนดเวลา 8 วันนั้น

แล้ว ให้ศาลพิจารณาเบื้องต้นว่า จะสมควรจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่   

โดยศาลจะสั่งรับคำร้องไม่ได้ หากปรากฏว่า (1) ผู้ร้องไม่มีอำนาจหรือไม่ได้มีการมอบ

อำนาจอย่างถูกต้อง (2) ปรากฏชัดแจ้งว่า คำร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

รูปแบบแห่งการฟ้องคดี หรือ (3) เห็นได้ชัดว่า ข้อกล่าวอ้างต่างๆ ในคำร้อง ไม่มีมูล   

ในกรณีเช่นนี้ ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องภายใน 10 วันก็ได้95 

  หากศาลเห็นว่า คำร้องมีมูล ให้ศาลสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาต่อไปและแจ้ง

ให้พรรคการเมืองผู้ถูกร้องทราบโดยทันที พรรคการเมืองดังกล่าวมีเวลา 20 วันในการ

ยื่นคำให้การต่อสู้คดี ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำขอ ศาล

อาจสั่งให้มีการพิจารณาด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างมีเวลาไม่เกิน 20 วันต่อเนื่อง

กันในการนำสืบพยานหลักฐานในฝ่ายของตน หลังจากนั้น ไม่ว่านำสืบพยานหลักฐาน

แล้วเสร็จหรือไม่ ศาลต้องยุติการพิจารณาและมีคำพิพากษาออกมาภายใน 20 วัน96 

นอกจากนั้น ในระหว่างการพิจารณาคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีร้องขอ ศาล

อาจสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ ศาลอาจสั่งห้ามพรรคการเมืองดังกล่าวดำเนินกิจกรรมใดๆ จนกว่าศาลจะมี

คำพิพากษาก็ได้ และในการนี้ ศาลอาจสั่งให้บันทึกคำสั่งห้ามดังกล่าวไว้ในทะเบียน

พรรคการเมืองด้วยก็ได้97 

  คำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกพิเศษนี้ให้ถือเป็นที่สุด ไม่ว่าศาลจะสั่งยุบ

พรรคหรือสั่งยกคำร้อง ก็ไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ หาได้มีผลกระทบ

กระเทือนสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิ

เสรภีาพตามรฐัธรรมนญู (del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional) 

แต่อย่างใดไม ่คำวินิจฉัยดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่เวลาที่มีการแจ้งเป็นต้นไป   

ในกรณีที่ศาลสั่งยุบพรรคการเมือง ให้ศาลสั่งถอนชื่อพรรคการเมืองออกจากทะเบียน 

 95 L.O.P.P., art. 11.3; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 734. 

 96 L.O.P.P., art. 11.4 - 11.6; เรื่องเดียวกัน, น. 734 – 735. 

 97 L.O.P.P., art. 11.8; Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 445. 
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หรือในกรณีที่ศาลสั่งยกคำร้อง ห้ามมิให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้สั่งยุบ

พรรคการเมืองนั้นอีก เว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงใหม่อันเป็นสาระสำคัญต่อการพิจารณา

ประเมินเหตุยุบพรรคซึ่งไม่เคยปรากฏในการวินิจฉัยคดีดังกล่าวมาก่อน98 

 3.3กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
  โดยศาลรัฐธรรมนูญ99

  โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญสเปนรับรองสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดีโดยตรง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้ หากเป็นกรณีที่รัฐใช้อำนาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ100 และประชาชนผู้นั้นได้ใช้กระบวนการเยียวยาต่างๆ ที่มีอยู่จนครบถ้วน

เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว (Exhaustion of Remedies) แต่ยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ดังกล่าวอยู่ต่อไป เช่นนี้ ก็ย่อมนำคดีมาฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยต้องฟ้องคดี

ภายใน 20 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้101 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำฟ้องก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยองค์คณะตุลาการ   

3 ท่าน102 หากตุลาการเสียงข้างมากเห็นว่า คำฟ้องมีมูลและอยู่ในเขตอำนาจของศาล

รัฐธรรมนูญ103 ก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่สารบบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป104 

อย่างไรก็ดี หากองค์คณะ 3 ท่านสั่งไม่รับคำร้องด้วยมติเอกฉันท์ คำสั่งดังกล่าวถือเป็น

 98 L.O.P.P., art. 11.7. 

 99 ผู้สนใจประเด็นนี้ โปรดดู นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัย เรื่อง การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาล

รัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: พี เพรส, 2548), น. 277–283.  

 100 C.E., art.53 and art. 161.1 (b). ทั้งนี้ การฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้นจำกัดไว้

เฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรา 14 ถึง 30 ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพย์สินตามมาตราอื่นๆ L.O.T.C., art 41.1 [Artículo 41.1 de Ley Orgánica 2/1979 

del Tribunal Constitucional] 

 101 L.O.T.C., art 44; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 734. 

 102 L.O.T.C., art 8.– องค์คณะพิจารณารับฟ้องในคดีประเภทนี้ ได้แก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะ

ประธานแผนก 1 (Sala Primera) หรือรองประธานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะประธานแผนก 2 (Sala Segunda) 

หรือผู้แทน และตุลาการท่านอื่นในแผนกนั้นอีก 2 คน. 

 103 L.O.T.C., art 50. 

 104 L.O.T.C., art 7.– แตกต่างไปจากกรณีการฟ้องว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สเปนที่มีทั้งหมด 12 ท่าน (รวม 2 ท่านที่เป็นประธานและรองประธานศาลในจำนวนนั้นด้วย) จะประกอบกันเป็น

องค์คณะ (Pleno – Full Court). 
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เด็ดขาด ไม่อาจอุทธรณ์ต่อไปได้105 คดีฟ้องตรงประเภทนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแผนกใด

แผนกหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยตุลาการแผนกละ 6 ท่านจะเป็นองค์คณะพิจารณาตัดสิน  

  ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลฎีกาไม่ว่าแผนกคดีอาญาหรือแผนกพิเศษได้พิพากษา

สั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้ว พรรคการเมืองนั้นเอง106 และผู้บริหารหรือสมาชิกของ

พรรคการเมืองนั้น107 ก็ย่อมสามารถเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยต้องอธิบาย

ให้ชัดแจ้งว่า สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนในประการใดบ้างที่ถูกละเมิดจากคำสั่งยุบ

พรรคดังกล่าว108 ตัวอย่างสิทธิเสรีภาพที่ศาลเคยรับฟ้องคดีอันเป็นผลจากการยุบพรรคก็

เช่น เสรีภาพในอุดมการณ์และความเชื่อ (Derecho a la Libertad Ideológica)   

เสรีภาพในการสมาคม (Derecho de Asociación) เสรีภาพในการแสดงออก   

(Libertad de Expresión) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและได้รับการ  

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (Derechos a Juez Predeterminadopor la Ley y 

JuezImparcialy Presunción de Inocencia) และสิทธิในการมีส่วนร่วมและเข้าถึง   

(ลงสมัครรับเลือกตั้ง) ตำแหน่งสาธารณะ109 (Derecho de Participación y Acceso a   

los Cargos Públicos)  

  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะมีคำวินิจฉัย ให้หรือไม่ให้ความ

คุ้มครอง (otorgamiento/ denegación de amparo)110 โดยต้องยับยั้งการก้าวล่วง  

 105 อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ องค์คณะ 3 ท่านนั้นต้องมีคำพิพากษา ซึ่งประกอบด้วย

เหตุผลในการสั่งไม่รับฟ้อง ได้แก่ (1) อัยการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน 3 วัน หรือ (2) องค์คณะมีคำสั่งไม่รับ

ฟ้องแบบไม่เป็นเอกฉันท์ เช่นนี้ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ร้องหรืออัยการนำเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติม 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน. L.O.T.C., art 50; อนึ่ง เนื่องจากสเปนเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

จึงอาจมีการนำคดีไปฟ้องที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้อีกด้วย โปรดดู Thomas Ayres, เรื่องเดิม, น. 99–

117; และ Herri Batasuna and Batasuna v. Spain (application nos. 25803/04 and 25817/04) of The 

European Court of Human Rights – ยังไม่ตีพิมพ์. 

 106 แม้จะศาลฎีกาสั่งยุบและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้วก็ตาม เช่น พรรค Batasuna - S.T.C. (II) Jan. 16, 

2004 (No. 5/2004); พรรค Herri Batasuna (HB) - S.T.C. (II) Jan. 16, 2004 (No. 6/2004); หรือ พรรค 

Eusko Abertzale Ekintza / Acción Nacionalista Vasca (EAE / ANV)- S.T.C. (II) Jan. 29, 2009 (No. 31/  

2009); Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 149.  

 107 ตัวอย่างเช่น S.T.C. (II) Apr. 14, 2008 (No. 50/2008); S.T.C. (II) Mar. 31, 2005 (No. 68/2005); 

Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 149. 

 108 L.O.T.C., art.49; Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 149 – 154. 

 109 C.E., art. 16, art. 22, art. 20, art. 24, และ art. 23 โดยลำดับ. 

 110 L.O.T.C., art.53.  
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เข้าไปวิจารณ์การดำเนินการต่างๆ ของศาลยุติธรรม111 ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ความ

คุ้มครอง ศาลอาจมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ก) ประกาศถึงการสิ้นสภาพ

บังคับของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลยุติธรรมที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและกำหนด

ขอบเขตการสิ้นสภาพบังคับดังกล่าว (ข) รับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ

คดีพิพาท หรือ (ค) ทำให้สิทธิเสรีภาพของผู้ร้องกลับมาเป็นดังเดิม โดยศาลอาจกำหนด

มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวด้วยก็ได้112 อย่างไรก็ดีในกรณีการยุบพรรคนั้น 

เท่าที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความคุ้มครองถึงขนาดสั่งคืน

สถานภาพพรรคการเมืองตามคำขอแต่อย่างใด113 

 

4.ผลของการสั่งยุบพรรคการเมือง

เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาหรือแผนกพิเศษได้มีคำสั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้ว 

คำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลใช้ยันพรรคการเมือง ผู้บริหาร และสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น

นับแต่เวลาที่พรรคการเมืองได้รับแจ้งคำสั่งเป็นต้นไป และส่งผลทางกฎหมายดังนี้ 

 4.1การสิ้นสุดสถานะนิติบุคคล“พรรคการเมือง”

  คำพิพากษาที่ศาลสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนั้น 

ประกอบด้วย114 (1) การประกาศว่าพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นพรรคที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (2) การประกาศให้สถานะนิติบุคคลของพรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่

ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงหรือฐานการใช้

สถานะนิติบุคคลไปในทางมิชอบแต่อย่างใด115 (3) คำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยเพิกถอน

ชื่อพรรคการเมืองดังกล่าวออกจากทะเบียนพรรคการเมือง (4) คำสั่งให้พรรคการเมือง

ดังกล่าวยุติการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งปวงในทันทีที่ได้รับแจ้งคำสั่งยุบพรรค หากมี

 111 L.O.T.C., art. 54. 

 112 L.O.T.C., art. 55. 

 113 คดีล่าสุดที่ปรากฏในฐานข้อมูล http://sentencias.juridicas.com/ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 

ได้แก่ S.T.C. (II) Jan. 29, 2009 (No. 31/2009). 

 114 ตัวอย่างเช่น J.T.S. (S.E.) Mar. 27, 2003. และ J.T.S. (S.E.) Sep. 22, 2008; Mónica Montero-  

Elena, เรื่องเดิม, น. 445. 

 115 L.O.P.P., art. 12. 1.b. 
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การฝ่าฝืน ผู้ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดอาญาฐานขัดคำสั่งศาล116 และ (5) คำสั่งให้เริ่ม

กระบวนการชำระบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคการเมืองนั้นโดยศาลจะสั่งตั้ง  

ผู้ชำระบัญชีจำนวน 3 คน เมื่อชำระบัญชีแล้วเสร็จ ทรัพย์สินสุทธิภายหลังการชำระ

บัญชีจะมอบให้แก่องค์กรที่ทำกิจกรรมด้านสังคมและมนุษยธรรม117 

 4.2การห้ามมิให้มีพรรคการเมืองอื่นแทนที่พรรคที่ถูกยุบไป

  คำพิพากษายุบพรรคการเมืองย่อมมีผลเป็นการห้ามมิให้มีการจดทะเบียน

จัดตั้งพรรคการเมืองโดยใช้ชื่อที่เหมือน คล้ายคลึง หรือพ้อง ไม่ว่าด้วยตัวอักษรหรือด้วย

การออกเสียง (Phonetic) กับพรรคที่ถูกยุบไปแล้ว118 และห้ามมิให้บุคคลใดๆ ตั้ง

พรรคการเมืองใหม่หรือใช้พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้ว เป็นตัวแทนสืบทอด

กิจการของพรรคการเมืองที่ศาลสั่งยุบไปนั้น119 ทั้งนี้ เพื่อให้การยุบพรรคการเมืองเกิด

สภาพบงัคบัทีแ่ทจ้รงิ มเิชน่นัน้แลว้ กจ็ะมกีารใชส้ถานะ “นติบิคุคล” ของพรรคการเมอืง 

อื่นไปในทางมิชอบเพื่อการสืบทอดอุดมการณ์ เป้าหมาย และกิจกรรมของพรรค 

การเมืองที่ถูกยุบไปต่อๆ ไปอีกได้ ศาลรัฐธรรมนูญสเปนจึงได้วินิจฉัยได้ว่ามาตรการนี้  

เป็นมาตรการที่สมเหตุสมผลและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ120 

  ในกรณีเช่นนี้  เมื่อมีคำร้อง ศาลฎีกาแผนกพิเศษย่อมมีอำนาจวินิจฉัยให้

พรรคการเมืองดังกล่าวเป็นพรรคที่มิชอบด้วยกฎหมายและสั่งยุบพรรคได้ โดยศาลจะ

พิ เคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนหรือความคล้ายคลึงที่ เป็นนัยสำคัญของ

พรรคการเมืองทั้งสองพรรคในมิติโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่ของบุคคลที่เป็น

 116 L.O.P.P., art. 12. 1.a. 

 117 L.O.P.P., art. 12. 1.c. 

 118 L.O.P.P, art. 3.1; Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 732 – 733. 

 119 L.O.P.P, art. 12.1 

 120 S.T.C. (II) Jan. 16, 2004 (No. 6/2004); และ Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 449– 451. 

 121 L.O.P.P, art. 12. 3; Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 451; เช่น J.T.S. (S.E.), Mar. 27, 2003   

และ S.T.C., Jan. 15, 2004 (No. 5/2004); ผู้เขียนแปลว่า “การเปิดหน้ากากนิติบุคคล” แต่บางท่านแปลว่า 

“การเจาะเกราะนิติบุคคล” หรือ “การกำหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงในนิติบุคคล” เป็นหลักกฎหมาย

คอมมอนลอว์ ตัวอย่างเช่น นายเอกทำสัญญาจะไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท A ที่ตนเคยเป็นผู้บริหารเป็น

เวลา 2 ปี แต่นายเอกได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดมาประกอบกิจการดังกล่าวแทน ในเบื้องต้น ต้องถือว่า ห้างฯ เป็น

คนละนิติบุคคล นายเอกมิได้ผิดสัญญาแต่อย่างใด แต่เมื่อเจาะเข้าไปพิเคราะห์โครงสร้างหุ้นส่วนหรือผู้บริหารจัด

การห้างฯ ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า นายเอกตั้งนิติบุคคลมาบังหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดอันเนื่องมาจากการผิด

สัญญา  
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ผู้นำ สมาชิก ตัวแทน หรือผู้จัดการพรรค แหล่งเงินทุนและแหล่งที่มาของทรัพย์สิน 

สถานที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลัก Piercing the Corporate Veil โดยไม่จำเป็นต้องมีการ

พิสูจน์พฤติการณ์ให้เข้ากับเหตุยุบพรรคการเมืองอีกแต่อย่างใด121 

 4.3การยุบพรรคมิได้กระทบต่อสถานภาพของส.ส.และ
  ส.ว.ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น

  โดยหลัก คำพิพากษาสั่งยุบพรรคการเมืองหาได้มีผลกระทบกระเทือน

สมาชิกภาพ ส.ส. หรือ ส.ว. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใดไม่122 ทั้งๆ ที่การ  

เลือกตั้ง ส.ส. ของสเปนเป็นระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนทั้งหมด และด้วยเหตุที่

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ งสเปนมิได้บังคับให้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องสังกัด

พรรคการเมือง ดังนั้น แม้พรรคการเมืองที่ ส.ส. ส.ว. เคยสังกัดจะถูกยุบไปแล้ว แต่ผู้นั้น

ก็สามารถดำรงสถานะ ส.ส. ส.ว. ต่อไปได้ ไม่ว่าจะในฐานะ ส.ส. ส.ว. อิสระหรือเข้า

สังกัดพรรคการเมืองอื่น อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ ส .ส. หรือ ส.ว . ที่สั งกัด

พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนั้น ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญาด้วย เช่นนี้ จะส่งผลให้ผู้นั้น

ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. หรือ ส.ว. แล้วแต่กรณี เพราะถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมาย123 

 4.4สถานะผู้สมัครส.ส.และส.ว.ของพรรคการเมืองนั้น
  สิ้นสุดลง

  เมื่อศาลมีคำพิพากษาสั่งยุบพรรคการเมืองและกระทรวงมหาดไทยดำเนิน

การเพิกถอนทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวแล้ว ย่อมส่งผลให้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. ของพรรค และการลงสมัคร ส.ว. ในนามพรรคการเมืองนั้นสิ้นผลลงโดย

ปริยาย124 และแม้กฎหมายเลือกตั้งสเปนจะยินยอมให้กลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 122  ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ กำหนดให้ ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกสภาเขตปกครองอิสระ ต้องสิ้นสมาชิก

ภาพ เพราะเหตุที่พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดถูกยุบไปแต่อย่างใด โปรดดู  C.E., art. 70. และ L.O.R.E.G., art. 

155.1, art. 6.2. a.-b. and art. 3.1. a.-b. 

 123 L.O.R.E.G., art. 155.1, art. 6.2. a.-b. and art. 3.1. a.-b.; อนึ่ง ประเด็นที่กำลังรอคำตอบจาก  

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายพรรคการเมืองสเปนอยู่ก็คือ กฎหมายเลือกตั้งกำหนดไว้ว่า หาก ส.ส. ตาย ลาออก หรือต้อง

พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุอื่น ให้เลื่อนบุคคลที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครนั้นในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็น ส.ส. ปัญหา  

ก็คือ พรรคที่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีรายชื่อดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปหรือไม่ ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า บัญชีรายชื่อ  

ดังกล่าวต้องสิ้นสภาพไปพร้อมการยุบพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้ ยังไม่พบข้อเขียนในภาษาอังกฤษ หรือบทบัญญัติ

กฎหมายยืนยันบทสรุปข้างต้น 

 124 L.O.R.E.G., art. 44.1.  
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เสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. หรือผู้สมัคร ส.ว. ได้ จึงอาจมีกลุ่มประชาชน

เสนอรายชื่อผู้สมัครที่เคยเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้วอีกก็ได้ ดังนั้น 

กฎหมายจึงให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Juntas Electorales) ที่จะไม่

ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรายหนึ่งรายใดหรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวทั้งหมด

ก็ได้125 หากเห็นว่า เป็นผู้สมัครหรือเป็นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่เสนอโดยกลุ่มประชาชน   

ซึ่งมีลักษณะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหรือสืบทอดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่

ศาลเคยสั่งยุบหรือสั่งห้ามดำเนินการแล้ว   

  การพิจารณาว่ากลุ่มผู้สมัครมีลักษณะเป็นการสืบทอดพรรคการเมืองที่ถูก

ยุบไปหรือไม่ จะพิเคราะห์จาก (ก) โครงสร้าง ตำแหน่ง และหน้าที่ของบุคคลที่เป็นผู้นำ 

สมาชิก ตัวแทน หรือผู้จัดการของกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว และ (ข) แหล่งเงินทุน

ค่าใช้จ่ายและวิธีการหาทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อาทิ แนวโน้มที่จะสนับสนุนความ

รุนแรงหรือการก่อการร้าย ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพรรคการเมืองดังกล่าว

อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่126 คล้ายๆ กับสิ่งที่คนไทยคุ้นหูว่าเป็น “นอมินี” (Nominee) 

ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปหรือไม่ นั่นเอง 

  ในกรณีเช่นนี้ บุคคลที่ถูกตัดสิทธิมิให้เป็นผู้สมัครและกลุ่มประชาชนผู้เสนอ

รายชื่อดังกล่าวอาจอุทธรณ์ประกาศของ กกต. ต่อศาลฎีกาแผนกพิเศษได้ภายใน 2 วัน 

และศาลก็ต้องวินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันเช่นกัน โดยคำวินิจฉัยดังกล่าวถือ

เป็นที่สุด เว้นแต่จะมีการฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ   

(de amparo) โดยต้องยื่นคำร้องภายใน 2 วัน และศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยให้แล้ว

เสร็จภายใน 3 วัน127 

 125 L.O.R.E.G., art. 47; ตัวอย่างเช่น J.T.S. (S.E.), May. 21, 2004 [Tribunal Supremo Sala Especial 

Artículo 61 LOPJ. Sentencia de 27 de marzo de 2003] – ศาลฎีกาแผนกพิเศษพิพากษาว่า การตัดชื่อกลุ่ม  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปหมายเลข 17 “HERRITARREN ZERRENDA (HZ)” ออกจากรายชื่อผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง เพราะเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

โปรดดู Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 428 และ น. 450. 

 126 L.O.R.E.G., art. 44.4 ตัวอย่างเช่น  S.T.C. (II) Oct. 10, 2003 (No. 176/2003); S.T.C. (I) Feb. 12, 

2009 (No. 44/2009); S.T.C. (II) May 21, 2009 (No. 126/2009); โปรดดู S.T.C. (II) Jan. 16, 2004 (No. 6/

2004) อ้างถงึใน Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 449– 450 ซึ่งศาลรฐัธรรมนูญ เห็นว่า มิใชก่ารเพกิถอน  

สิทธิในการลงสมัคร หากแต่เป็นมาตรการที่เสริมให้การยุบพรรคการเมืองเกิดสภาพบังคับที่แท้จริง ดูที่ น. 452. 

 127 L.O.R.E.G., art. 49; ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกำหนด

เวลา 2 วันว่า มิได้ละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 24 แต่อย่างใด เพราะ 

“กระบวนการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง” 

โปรดดู S.T.C. (II) Jan. 16, 2004 (No. 6/2004) อ้างถึงใน Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 453. 
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  อนึ่ง แม้ว่า กกต. ได้ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครไปแล้ว แต่หากรัฐบาล

หรืออัยการเห็นว่า รายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเสนอโดยกลุ่มประชาชนซึ่งมีลักษณะเป็นการ

ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหรือสืบทอดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ศาลเคยสั่งยุบหรือ  

สั่งห้ามดำเนินการแล้ว ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ประกาศดังกล่าวของ กกต. ต่อศาลฎีกา

แผนกพิเศษได้ภายใน 2 วันเช่นกัน แต่หากศาลพิพากษายืนตามประกาศของ กกต. 

กรณีก็ย่อมถึงที่สุด รัฐบาลหรืออัยการไม่อาจยื่นคำร้องฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้128 

ในทางตรงกันข้าม หากศาลฎีกาแผนกพิเศษวินิจฉัยตัดสิทธิผู้สมัครตามคำร้องของ

รัฐบาลหรืออัยการ เช่นนี้ บุคคลดังกล่าวย่อมฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม

กระบวนการที่กล่าวมาในย่อหน้าที่แล้วได้129 

 4.5การยุบพรรคการเมืองมิได้มีผลเป็นลิดรอนสิทธิทาง
  การเมือง

  คำพิพากษาที่ประกาศความไม่ชอบด้วยกฎหมายของพรรคการเมืองและ

สั่งยุบพรรคการเมืองนั้นมิได้มีผลเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรค 

กรรมการบริหารพรรค ผู้จัดตั้งพรรค ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค และ

สมาชิกพรรคคนอื่นๆ ของพรรคการเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด130 เพราะ “การเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ และสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น จะกระทำได้ ก็แต่โดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลตาม

เหตุที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งมิได้รวมถึงเหตุที่

บุคคลหนึ่งๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป”131 การที่กฎหมาย

พรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งบัญญัติให้สถานะผู้สมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. ในนาม

พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปสิ้นสุดลงก็ดี หรือการที่กลุ่มผู้สมัครแบบไม่สังกัดพรรคถูก

วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติการลงสมัครเพราะมีลักษณะเข้าข่ายเป็นกลุ่มสืบทอดหรือ

แทนทีพ่รรคการเมอืงทีถ่กูยบุไปดงัทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ 5.4 แลว้กด็ ีหาใชเ่ปน็การเพกิถอน 

สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนแต่อย่างใดเพราะ

 128 L.O.R.E.G., art. 49 และ L.O.T.C., art. 46.1 

 129 กรณีหลังนี้อัยการยื่นฟ้องแทนประชาชนได้ ตัวอย่างเช่น S.T.C. (I) May 10, 2007 (No. 112/2007) 

 130 ยกเว้น กรณีการยุบพรรคตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 515 ข้อหาการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วย

กฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรม แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการดำเนินคดีแก่หัวหน้า กรรมการ หรือสมาชิกเป็นรายๆ ไป

อยู่ดี โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 138– 139 

 131 S.T.C. (I I) Mar. 31, 2005 (No. 68/2005) อ้างถึงใน Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม,   

น. 451 – 452. 
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บุคคลดังกล่าวยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แต่จะลงสมัครโดยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

พรรคที่ถูกยุบไปมิได้ 

  อนึ่ง เมื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งและประมวลกฎหมายอาญา

สเปนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยพบว่า การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็ดี การห้ามดำรง

ตำแหน่งสาธารณะก็ดี หรือแม้แต่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ดี จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณี

ที่ศาลตัดสินว่ามีการกระทำผิดอาญา132 โดยสภาพบังคับสองอย่างแรกถือเป็นโทษ

อุปกรณ์ (las penas accesorias – accessory penalties) ที่มักจะมาพร้อมกับโทษ  

จำคุก ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น ศาลอาจสั่งลงโทษในฐานะโทษประธานหรือ

โทษอุปกรณ์ก็ได้133 ดังนั้น จึงน่าจะสรุปได้ว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ

การยุบพรรคการเมืองนั้นอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุเดียวคือ เมื่อศาลสั่งยุบพรรคการเมืองใน

ฐานะที่เป็นการรวมกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมตามประมวล

กฎหมายอาญาตามเหตุที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 ส่วนการยุบพรรคด้วยเหตุอื่นในหัวข้อ 2.2 

และ 2.3 จะไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้ กรณีที่ กกต. ไม่ประกาศรับรองการเป็นผู้สมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. 

ที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.4 นั้น โดยหลักต้องถือว่า มิได้เป็นผลทางกฎหมายโดยตรง

จากการยุบพรรค หากแต่เป็นเพราะพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม ่หรือกลุ่มประชาชน  

ที่เสนอผู้สมัครรายดังกล่าวต้องด้วยลักษณะที่กฎหมายถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรม  

ต่อเนื่องหรือสืบทอดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ศาลได้สั่งยุบไปแล้วนั่นเอง 

  กล่าวโดยสรุป ผู้บริหาร กรรมการ และสมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ

ไปยังคงมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สามารถไปลงสมัครในนาม

พรรคการเมืองอื่นได้หรือจะสมัครแบบกลุ่มที่มิใช่พรรคการเมืองก็ได้ เพียงแต่ว่า

พรรคการเมืองใหม่ก็ดี กลุ่มผู้สมัครที่รวมตัวกันก็ดี ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสืบทอด

พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป มิเช่นนั้น อาจถูกวินิจฉัยให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้ง

ในคราวนั้นได้  

 132 L.O.R.E.G., art. 137 และ C.P., Sección 5. De Las Penas Accesorias., art. 54 – 57. 

 133 L.O.R.E.G., art. 3.1 “1. Carecen de derecho de sufragio: a. Los condenados por sentencia 

judicial firmea la pena principal oaccesoria de privación del derecho de sufragio durante   

el tiempo de su cumplimiento.” ภาษาอังกฤษ  “1. - The followings have no right to vote: a) 

Persons convicted by a final court’s decision to forfeiture of the right to vote as the main or as 

an accessory penalty during the term of the conviction; 
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5. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
 บทบัญญัติว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง

ปลายเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 สามเดือนภายหลังการประกาศใช้กฎหมาย

พรรคการเมืองฉบับใหม่ รัฐบาลเขตปกครองอิสระบาสก์ (Basque government) ได้

ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสเปน134 ขอให้พิจารณาความชอบด้วยชอบรัฐธรรมนูญของ

บทบัญญัติหลายมาตราในกฎหมายฉบับนี้135 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติในส่วนที่

เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญสเปนโดยเสียงเอกฉันท์ได้ยก

คำร้องทั้งหมด โดยวินิจฉัยว่า ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ136 แต่

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การตีความและปรับใช้บทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

แนวทางการตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญวางไว้ในคำวินิจฉัยฉบับนี้ด้วย ดังรายละเอียด  

ต่อไปนี้ 

 5.1การยุบพรรคไม่ขัดต่อหลักการห้ามฟ้องซ้ำคดีอาญาใน
  ความผิดเดียวกัน

  ผู้ร้องอ้างว่า การยุบพรรคการเมืองตามข้อ 2.3 โดยอาศัยเหตุที่ผู้บริหาร

 134 ภายในสามเดือนนับแต่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา รัฐบาลกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส.ส. 

หรือ ส.ว. 50 คน และรัฐบาลหรือรัฐสภาของเขตปกครองอิสระสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ โปรดด ูC.E., art. (s) 161 – 162; พรรคชาตินิยมบาสก์ (Partido 

Naciona lista Vasco หรือ PNV–The Basque Nationalist Party) มี ส.ส. และ ส.ว. ในรัฐสภาสเปนเพียง

อย่างละ 5 – 6 คน จึงอาศัยรัฐบาลเขตปกครองอิสระบาสก์ ซึ่งพรรคของตนครองอยู่เป็นผู้เสนอคำร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญโปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 150. 

 135 นอกเหนือจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคแล้ว คำร้องดังกล่าวยังได้โต้แย้งว่าบทบัญญัติ

กฎหมายพรรคการเมืองหลายมาตราต่อไปนี้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญสเปน อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญสเปน

กลับวินิจฉัยไปในทางตรงกันข้ามทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า “ต้องตีความบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวตามแนวทาง  

ที่ศาลวางไว้เท่านั้น” 

  (1) การรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองให้เฉพาะแก่พลเมืองสเปน ตามมาตรา 1.1 

  (2) คุณสมบัติของผู้จัดตั้งพรรค ตามมาตรา 2.1  

  (3) พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และการให้อำนาจกระทรวงในการชะลอการ

จดทะเบียน ตามมาตรา 3.2, 4.2, 4.3, และ 5.1 

  (4) กฎหมายนี้มุ่งใช้บังคับเป็นการเจาะจงเฉพาะราย 

  ในประเด็นที่สี่นี้ มีผู้วิจารณ์ว่า “ที่จริงแล้ว กฎหมายนี้มุ่งหมายใช้เพื่อการยุบพรรค Batasuna แต่ก็

เป็นการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะทั่วไปและเป็นนามธรรม (General and Abstract Clause) เพื่อมิให้ขัด

รัฐธรรมนูญ” โปรดดู Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 146 – 148. 

 136  S.T.C., Mar. 12, 2003. (No. 48/2003) อ้างถึงใน Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม, น. 135. 
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หรือสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวกระทำผิดอาญานั้นเท่ากับเป็นการดำเนินคดีอาญา

ซ้ำหรือเป็นการพิจารณาโทษสองครั้งสำหรับการกระทำผิดครั้งเดียว ขัดต่อหลักการห้าม

ฟ้องซ้ำคดีอาญาในความผิดเดียวกัน137 (Ne bis in idem –Double Jeopardy)   

ในเบื้องต้น ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า โดยหลัก หลักการ 

Ne bis in idem นี้มุ่งใช้บังคับกับการวินิจฉัยความผิดและลงโทษทางอาญาเป็นการ

เฉพาะ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการขยายหลักการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการลงโทษใน

ลักษณะอื่นๆ ที่มิใช่โทษอาญาด้วยก็ตาม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่า (1) ต้องเป็น

บุคคลคนเดียวกัน (2) สำหรับเหตุการณ์หรือการกระทำครั้งเดียวกันนั้น (3) โทษที่จะลง

นั้นต้องเป็นการลงโทษที่มีความมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์เดียวกัน138 และ (4) ต้องถูก

ลงโทษเพราะการกระทำที่ครบเงื่อนไขตาม (1) (2) (3) นั้น สองครั้ง จึงจะถือว่าขัดต่อ

หลัก Ne bis in idem นี ้

  ด้วยเหตุนี้ ทั้งในกรณีที่พรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคต่างถูกดำเนินคดี

ไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ ผู้บริหารถูกดำเนินคดีอาญาในศาลอาญา ส่วนพรรคการเมือง

ถูกดำเนินคดียุบพรรคการเมืองในศาลฎีกาแผนกพิเศษ หรือในกรณีที่มีการดำเนินคดี

อาญาแก่ผู้บริหารหรือสมาชิกพรรคการเมืองจนคดีถึงที่สุดแล้ว จึงได้มีการดำเนินคดีเพื่อ

ยุบพรรคการเมือง แต่เพราะเหตุที่พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบุคคล

ธรรมดา จึงถือว่าเป็นบุคคลคนละคนในทางกฎหมาย139 และในขณะเดียวกัน การยุบ

พรรคการเมืองนั้นแม้เป็นสภาพบังคับทางกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่การลงโทษทางอาญาต่อ

 137 หลักการนี้มิได้บัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญสเปน แต่ศาลรัฐธรรมนูญสกัดมาจากมาตรา 25 แห่ง

รัฐธรรมนูญที่รับรองหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ (Nulla Poena Sine Lege–No Crimes nor 

punishment without law) ซึ่งแต่เดิมใช้แต่เฉพาะกรณีคดีอาญา แต่ต่อมา ขยายไปถึงการลงโทษอื่นๆ ด้วย เช่น 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญสเปน (S.T.C.) ที่ 62/1984, 158/1985, 70/1989, 116/1989, 171 / 1994, 142/

1995, 89/1997, 278/2000 ฯลฯ โปรดดูข้อ 9 ส่วนข้อวินิจฉัยพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ (Parte 9 de 

Fundamentos de Derecho – F.D.); S.T.C., Mar. 12, 2003. (No. 48/2003) อ้างถึงใน Mónica Montero-  

Elena, เรื่องเดิม, น. 438 – 439. 

 138 โปรดดู Mónica Montero-Elena, เรื่องเดิม, น. 438 – 439; เทียบเคียงได้กับกรณีที่นิติบุคคลถูกดำเนิน  

คดีอาญา และในขณะเดียวกันก็ตกอยู่ภายใต้สภาพบังคับทางปกครอง เช่น ถูกพักใช้ อันเป็นการระงับสิทธ ิหรือ

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ อันมีผลทำให้ความเป็นนิติบุคคลของนิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงตามไปด้วย 

ตัวอย่างในกฎหมายไทยก็เช่น มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 83, 93, 95, 

97, และ 110 – 113 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเทียบได้กับกรณี

ข้าราชการกระทำผิดอาญา ถูกฟ้องศาลในคดีอาญา และถูกดำเนินการทางวินัยควบคู่กันไปด้วย หาได้ขัดต่อหลัก 

Ne bis in idem นี้ไม่ เพราะการลงโทษอาญาและการลงโทษวินัยนั้น มีความมุ่งหมายแตกต่างกัน. 

 139 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน; เทียบเคียงได้กับกรณีที่นิติบุคคลต้องร่วมรับผิดในคดีอาญาในฐานะตัวการ

ร่วมกับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาไทยก็เช่น ฎ. 1328/2503, ฎ. 

1496/2509 และ ฎ. 88/2517 เป็นต้น 
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นิติบุคคลพรรคการเมืองนั้น เพราะมีเป้าประสงค์ของการลงโทษที่แตกต่างกัน ดังนั้น 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีนี้ต่อพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง จึงหาได้ขัด

ต่อหลัก Ne bis in idem นี้ไม่ 

 5.2เหตุยุบพรรคไม่ขัดต่อหลักกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับ
  ย้อนหลัง140

  บทเฉพาะกาลของกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดให้พรรคการเมืองที่จด

ทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว ณ วันที่กฎหมายใช้บังคับ ดำรงสถานะ

พรรคการเมืองต่อไป โดยต้องปรับปรุงโครงสร้างและข้อบังคับพรรคการเมืองให้

สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ภายใน 1 ปี แต่ที่เป็นปัญหาก็คือ บทเฉพาะกาลดังกล่าว  

ยังกำหนดในวรรคสองต่อไปอีกว่า บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสี ่[ที่เกี่ยวกับการประเมิน

กิจกรรมของพรรคและพฤติกรรมของผู้บริหารและสมาชิกพรรค] ให้นำมาใช้บังคับ

เฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าพรรคการเมือง

นั้นจะมีการเปลี่ยนชื่อพรรคไปกี่ครั้ง ก็อาจนำกิจกรรมหรือพฤติกรรมก่อนหน้านั้นมา

พิจารณาประกอบได้ แม้ว่ากิจกรรมหรือพฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่

กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตาม  

  การที่กฎหมายให้อำนาจศาลในการพิจารณาพฤติการณ์ก่อนวันที่กฎหมาย

ใช้บังคับนี่เองที่เป็นเหตุให้มีการโต้แย้งว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อหลักกฎหมายไม่มีผล

ใช้บังคับย้อนหลัง141 (Irretroactividad – Non-retroactivity) 

 140 กฎหมายย้อนหลังนั้นแบ่งเป็นสองแบบคือ กฎหมายย้อนหลังโดยแท้ (Real retroactivity) คือ กฎหมาย

ใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เสร็จสิ้นยุติไปแล้วในอดีต และกฎหมายย้อนหลังไม่แท้ (Apparent retroactivity) คือ 

กฎหมายใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงมีการกระทำต่อเนื่องมาจนถึงเวลาที่กฎหมายมีผลใช้

บังคับแล้ว ซึ่งกรณีหลังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสเปนวินิจฉัยว่า ไม่อยู่ในขอบข่ายความคุ้มครองตามหลักกฎหมายไม่มี

ผลย้อนหลังที่บัญญัติรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด; โปรดดู Jürgen Schwarze, European   

Administrative Law, (London: Sweet&Maxwell, 1992), น. 898–900, และ น. 937. 

  ส่วนสกุลกฎหมาย Common Law นั้น ศาสตราจารย์ Elmer A. Driedger นักกฎหมายชื่อดังของ

แคนาดา ได้จำแนกกฎหมายย้อนหลังออกเป็น 2 ลักษณะคือ Retroactive Law อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ใช้

บังคับตั้งแต่ ณ ขณะเวลาก่อนวันที่มีการตรากฎหมาย และ Retrospective Law ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับต่อ

ไปในอนาคตหลังจากขณะเวลาที่ตรากฎหมาย แต่เปลี่ยนแปลงผลทางกฎหมายของเหตุการณ์ในอดีต (legal 

consequences of the past event); โปรดดู Charles Sampford, Retrospectivity and the Rule of 

Law, (New York: Oxford University Press, 2006), น. 21–23. 

 141 C.E., art. 9.3; รัฐธรรมนูญสเปนห้ามมีการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นการลงโทษหรือการจำกัดสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยมิได้จำกัดแต่เฉพาะเรื่องความผิดและโทษทางอาญาเท่านั้น โปรดดู Victor Ferreres 

Comella, เรื่องเดิม, น. 147. 
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  ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ไม่อาจถือได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่ตีความบทบัญญัติให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจกรรมที่กระทำขึ้น

ภายหลังวันที่กฎหมายใช้บังคับแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการวินิจฉัยถึงสภาพและความ

ร้ายแรงของกิจกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของพรรคการเมืองนั้น มีความเป็นไป

ได้ที่จะต้องนำเอาการกระทำก่อนหน้านั้นมาพิจารณาประกอบกับกิจกรรมที่กระทำขึ้น

ภายหลังวันที่กฎหมายใช้บังคับแล้ว  

  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณ์หลายๆ อย่างที่อาจนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งเกิด

ขึ้นก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับนั้น จะถูกนำมาพิจารณาได้ ก็ต่อเมื่อ ภายหลังวันที่

กฎหมายใช้บังคับแล้ว ยังคงมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องซ้ำๆ กันต่อไปอีก 

เพราะกรณีเช่นนี้หาได้อยู่ภายใต้หลักกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังตามรัฐธรรมนูญ

สเปนแต่อย่างใดไม่142 

  ตัวอย่างเช่น หลังจากกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับ

แล้ว (29 มิถุนายน ค.ศ. 2002) วันที ่4 สิงหาคม ของปีเดียวกัน กลุ่ม ETA ได้ก่อเหตุ

ระเบิดรถยนต์ที่เมือง Santa Pola จังหวัด Alicante ในเขตปกครองอิสระ Valencian

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน ในการนี้ พรรค Batasuna ปฏิเสธที่จะร่วมประณามการก่อ

เหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ในสองสัปดาห์ต่อมา รัฐสภาสเปนผ่านมติเรียกร้องให้รัฐบาล

ริเริ่มดำเนินคดียุบพรรค143 จนนำไปสู่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกพิเศษสั่งให้ยุบพรรค 

Batasuna144 และแม้ว่าภายหลังจะมีการยกประเด็นกฎหมายย้อนหลังขึ้นกล่าวอ้าง  

อีกครั้งในการดำเนินคดีฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (de 

amparo) แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังยืนอีกครั้งว่า การบังคับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่กฎหมายฉบับนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว โดยนำพฤติการณ์ต่างๆ ใน

อดีต (แม้เกิดขึ้นแล้วก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ) ของพรรคการเมืองดังกล่าวมา

พิจารณาประกอบ หาได้ขัดต่อหลักกฎหมายไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังแต่อย่างใดไม่145 

 142 Parte 16 F.D. of S.T.C. Mar. 12, 2003 (No. 48/2003); Victor Ferreres Comella, เรื่องเดิม,   

น. 147. 

 143 Leslie Turano, เรื่องเดิม, น. 730. 

 144 J.T.S. (S.E.), Mar. 27, 2003 

 145 S.T.C., Jan. 15, 2004 (No. 6/2004) 
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 5.3เหตุยุบพรรคไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม
  รัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง146

  พฤติการณ์ที่กฎหมายถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามหัวข้อ 2.2 และ 2.3 

ถูกแย้งว่า มีผลเท่ากับเป็นการละเมิดเสรีภาพในความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ 

เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในข้อมูล

ข่าวสาร อย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น การที่พรรคการเมืองไม่ออกมาประณามเหตุก่อการ

ร้ายอาจถือเป็นหนึ่งในหลายๆ พฤติการณ์อันนำไปสู่การยุบพรรคการเมือง เท่ากับ

เป็นการแทรกแซงเสรีภาพในความคิดความเชื่อโดยมิชอบ เพราะไม่ว่าบุคคลใด ก็ไม่อาจ

ถูกบังคับให้ต้องแสดงความคิดเห็นของตนได้147 

  อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญกลับเห็นว่า เหตุยุบพรรคที่บัญญัติไว้ในลักษณะ

นามธรรมดังกล่าวมิได้ละเมิดเสรีภาพในประการต่างๆ เหล่านั้นอย่างร้ายแรง เนื่องจาก 

บทบัญญัติเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่อาจถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคนั้นกำหนดไว้อย่าง  

ชัดแจ้งว่า ต้องมีพฤติการณ์หลายอย่าง ต่อเนื่อง ซ้ำๆ กัน บ่อยๆ ครั้ง มิได้ถือการกระทำ

หรือไม่กระทำเพียงครั้งเดียวเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค นอกจากนั้น เหตุยุบพรรคอัน

เนื่องมาจากการละเมิดหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมืองตามข้อ 2.2 กฎหมายก็ระบุ

ชัดว่า ต้องมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักประชาธิปไตยในพรรคการเมืองอย่าง

ต่อเนื่อง ซ้ำๆ กฎหมายมิได้มุ่งควบคุมอุดมการณ์ ความคิดหรือความเชื่อที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตยแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลำพังเพียงอุดมการณ์ไม่เป็นประชาธิปไตย 

ยังไม่เพียงพอที่จะถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคได้ หากแต่ต้องมีพฤติการณ์ที่แสดงออก

ด้วยว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เว้นแต่ อุดมการณ์ดังกล่าวชัดแจ้งว่าเป็นความผิดอาญา 

เช่นนี้ ก็ย่อมยุบพรรคเพราะอุดมการณ์ขัดต่อกฎหมายได้148 

 146 น่าจะเทียบได้กับการวินิจฉัยว่า มาตรการจำกัดสิทธิเสรีภาพเป็นการกระทบกระเทือนสาระสำคัญของ

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 29 วรรคแรก 

 147 ในประเด็นนี้ คณะกรรมการนักกฎหมายสากล (International Commission of Jurists) ได้เสนอความ

เห็นต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการประเมินรายงานรอบที่ 5 ของสเปน ว่า มาตรการ

ดังกล่าวละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม โปรดดู International Commission of 

Jurists, เรื่องเดิม, น. 10-12. 

 148 Parte 10 F.D. of S.T.C. Mar. 12, 2003 (No. 48/2003) 
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 5.4มาตรการยุบพรรคไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน

  การยุบพรรคโดยอาศัยเหตุตามข้อ 2.3 ดังกล่าวถูกโต้แย้งว่าขัดต่อหลัก

ความได้สัดส่วน เพราะเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปเมื่อเทียบกับพฤติการณ์ที่ถือเป็น

เหตุยุบพรรค แต่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้เห็นพ้องด้วย และวินิจฉัยว่า “พฤติการณ์ต่างๆ 

ตามมาตรา 9 (ข้อ 2.3) นั้นไม่อาจถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคได้โดยลำพังตนเอง แต่

จะต้องเป็นพฤติการณ์ซ้ำๆ และรุนแรง เพราะการมีอยู่ของพรรคการเมืองเพื่อทำงาน

ร่วมหรือสนับสนุนการก่อการร้ายผ่านกิจกรรมต่างๆ ของพรรคนั้นเท่ากับเป็นการ

ทำลายการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางการเมืองอันเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญ... 

ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงยอมรับมาตรการยุบพรรคการเมืองที่มีกิจกรรมไม่ว่าทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วน มีผลเป็นการทำลายความหลากหลายทางการเมือง... ในเมื่อเหตุยุบพรรค 

(ก) กำหนดโดยกฎหมาย (ข) เพื่อเป้าหมายที่ชอบธรรม อันได้แก่ การคุ้มครองและ

รักษากระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการขจัด

พรรคการเมืองที่ดำเนินกิจกรรมซึ่งขัดต่อลักษณะพื้นฐานของพรรคการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ และ (ค) เป็นมาตรการที่จำเป็นในสังคมประชาธิปไตย จึงไม่ขัดต่อหลัก

ความได้สัดส่วน”149 

 

6.มาตรการอื่นในการควบคุมพรรคการเมือง

นอกเหนือจากมาตรการยุบพรรคการเมืองดังกล่าวมาแล้ว กฎหมายพรรค 

การเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจศาลสั่งห้ามพรรคการเมืองมิให้ดำเนิน

กิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกิจกรรมใดๆ ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด150 ที่สำคัญ 

กฎหมายเลือกตั้งได้บัญญัติห้ามมิให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลเขตปกครองอิสระจัดเงิน

อุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายเหตุแห่งการยุบพรรคได้ แม้ว่าพยาน

หลักฐานจะไม่หนักแน่นเพียงพอที่ศาลจะสั่งยุบพรรคการเมือง หรือไม่เพียงพอที่รัฐบาล

หรืออัยการจะริเริ่มดำเนินคดียุบพรรคกับพรรคการเมืองดังกล่าวก็ตาม151  

ในกรณีที่พรรคการเมืองใด มีบุคคลซึ่งศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฏ ฐาน

ก่อการร้าย หรือฐานกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามที่กำหนดไว้ใน

 149 Parte 12, เรื่องเดียวกัน.  

 150 L.O.P.P., art. 5. 

 151 L.O.R.E.G., art. 127.3. 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต

1��

ประมวลกฎหมายอาญาเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ไม่ว่า

คดีจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ กฎหมายก็ห้ามรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองดัง

กล่าวตามหลักเกณฑ์ปกติ เว้นแต่พรรคการเมืองนั้นจะได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องหรือได้

ประณามเหตุกบฎ การก่อการร้าย หรือการกระทำดังกล่าวอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน

แล้ว152 

สำหรับพรรคการเมืองที่กระทำผิดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง ยักยอกเงินอุดหนุน ปลอมแปลงบัญชีการเงิน ลงบัญชีเท็จ ฯลฯ กฎหมายมิได้

เอาผิดแก่พรรคการเมืองนั้นๆ หากแต่ถือเป็นความผิดเฉพาะตัวของผู้กระทำและผู้สมรู้

ร่วมคิด ถือว่ากระทำผิดอาญา ต้องระวางโทษจำคุกหรือโทษปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ห้ามดำรงตำแหน่งของรัฐบางตำแหน่ง หรือห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง

ภายในช่วงเวลาที่ศาลกำหนด153 นอกจากนี้ หากพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการสอบบัญชีดำเนินการล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กกต. หรือศาลบัญชี 

แล้วแต่กรณี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบย่อมต้องเสี่ยงต่อโทษทางการเงิน154 

 

 152 L.O.R.E.G., art. 127.4. 

 153 L.O.R.E.G., art. 137 and art. 149–150.  

 154 ในช่วง 100 วันแรกหลังการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. แต่หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของศาลบัญชี 

โปรดดู L.O.S.F.P.P., art. 17 – 18.  





บทที่

แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

กฎหมายเกาหลีใต้
เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง 5



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?

1�0

1.ข้อมูลพื้นฐาน

 1.1โครงสร้างทางการเมือง

  สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เป็นรัฐเดี่ยว มีระบบรัฐบาลแบบกึ่ง

ประธานาธิบดี (Semi-presidential System) ประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐและ

หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน1 ด้วยระบบเสียงข้างมาก

ปกติ (FPTP – First Past The Post) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และดำรงตำแหน่ง

ได้เพียงครั้งเดียว2 มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วย มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีและ

ด้วยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ3 ส่วนรัฐมนตรีอื่น ประธานาธิบดีจะแต่ง

ตั้งและถอดถอนตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี4 ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอีก 13 – 15 คนจะประกอบกันเป็น “สภาแห่งรัฐ” (State 

Council) ซึ่งเทียบได้กับคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหาร

ประเทศ5 ทั้งนี้ แม้ว่าสภาแห่งรัฐจะมิได้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจทางบริหารซึ่งอยู่ที่

ประธานาธิบดี แต่รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้เรื่องสำคัญบางอย่างต้องผ่านการพิจารณา

ของสภาแห่งรัฐก่อนที่ประธานาธิบดีจะวินิจฉัยสั่งการในขั้นสุดท้าย อาท ิการเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การประกาศสงคราม การเสนองบประมาณ การปรับปรุงโครงสร้าง

รัฐบาล และการประกาศภาวะฉุกเฉิน6 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีเพียงสภาเดียว (Unicameral) มีอายุ

สภา 4 ปี7 ประกอบด้วยสมาชิก 299 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน

 1 C.R.K., art. 67 [Article 67 of the Constitution of the Republic of Korea Jul. 17, 1948 latest 

Amended in Oct. 29, 1987] 
 2 C.R.K., art. 70. 
 3 C.R.K., art. 86. 
 4 C.R.K., art. 87. 
 5 C.R.K., art. 88. 
 6 C.R.K., art. 89. 
 7 C.R.K., art. 40 – 42.  
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ระบบผสมแบบสัดส่วน (MMP– Mixed Member Proportional)8 ส.ส. 245 คนแรก

มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียว (Single-member 

Constituencies) โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง (FPTP) 

และส.ส.ที่เหลืออีก 54 คนมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (PR – Proportional 

Representation) ซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง9 โดยจำนวนคะแนนเสียงแบบสัดส่วน

จะเป็นตัวกำกับจำนวน ส.ส. ทั้งหมดที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ พึงมีในสภา10 ทั้งนี้ในการ

เลอืกตัง้ ส.ส. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะมีสองเสียง เสียงแรกเลือกพรรค (Party Vote) 

และเสียงที่สองเลือกผู้สมัคร (Electorate Vote)11 

สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่าย

บริหาร ในการนี้ อาจเสนอให้ประธานาธิบดีปลดนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นออก

จากตำแหน่งได้12 รวมทั้งมีอำนาจถอดถอน (Impeachment) ประธานาธิบดี นายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้ารัฐการระดับสูง และผู้พิพากษาให้ออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน13 

 8 เป็นระบบเลือกตั้งที่แตกต่างจากที่ใช้ในประเทศไทย กล่าวคือ ระบบเลือกตั้งของไทย จำนวน ส.ส. แบบ

แบ่งเขตและจำนวน ส.ส. แบบสัดส่วนของพรรคการเมืองหนึ่งๆ จะเป็นอิสระจากกันและกัน เรียกว่า การเลือกตั้ง

ระบบผสมแบบเสียงข้างมาก (MMM – Mixed Member Majortitarian) ในขณะที่ระบบเลือกตั้งของเกาหลีใต้

กลับจะนำจำนวน ส.ส. ทั้งหมดของพรรคการเมืองหนึ่งๆ ไปผูกติดกับจำนวนสัดส่วนคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง

นั้นๆ ได้รับในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน เช่นเดียวกับระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่ในประเทศเยอรมนีและนิวซีแลนด์   

ผู้สนใจโปรดดู David M. Farrell, Electoral Systems – A Comparative Introduction, (New York: 

Palgrave, 2001), น. 96-120. 

 9 P.O.E.A., art. 20. [Article 20 of the Public Official Election Act 1994, latest amended 

2009] 

 10 เบื้องต้น จะใช้คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ ได้รับจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน คิดคำนวณตัวเลข

จำนวน ส.ส. ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีอยู่ในสภา จากนั้น นำมาลบออกด้วยจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตที่

พรรคการเมืองนั้นได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว จำนวนที่เหลือคือตัวเลขที่นั่งที่พรรคการเมืองนั้นจะได้

รับจากระบบสัดส่วน ตัวอย่างเช่น พรรค A ได้คะแนนเสียงแบบสัดส่วนคิดเป็น 50 % ของคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทั้งหมด เท่ากับพรรค A จะมี ส.ส. ในสภา 150 คน พรรค A มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว 130 คน เช่นนี้ 

พรรค A จะได้ ส.ส. จากระบบสัดส่วนอีก 20 คน ไม่ใช่ พรรค A จะได้ ส.ส. จากระบบสัดส่วนอีก 50 % ของ

จำนวน ส.ส. แบบสัดส่วนทั้งหมด (54 ที่นั่ง) หรือเท่ากับ 27 คนแต่อย่างใด; โปรดดู http://www.nec.go.kr/

nec_2009/english/ 

 11  Sung Nak In, “Korea,” in Thomas D. Grant (ed.), Lobbying, Government Relations And 

Campaign Finance Worldwide, (USA, Oxford University Press), น. 320. 

 12 C.R.K., art. 61 – 63.  

 13 C.R.K., art. 65. 
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อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ประธานาธิบดีกลับไม่มีอำนาจยุบสภานิติบัญญัติ  

แห่งชาติ14 

 1.2ระบบพรรคการเมือง

  ปัจจุบัน พรรคการเมืองของเกาหลีใต้อยู่ในระบบสองพรรคการเมือง (Two 

–party System)15 ซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคชาตินิยมอันยิ่งใหญ่ (Grand 

National Party – GNP)16 และพรรคประชาธิปไตย (Democratic Party –DP)17 ใน

การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2008 พรรค GNP ชนะการเลือกตั้ง

ครองเสียงข้างมากในสภา ได้ ส.ส. 153 (แบ่งเขต 131 + สัดส่วน 22) ที่นั่ง พรรค DP 

81 (66+15) ที่นั่ง พรรคมุ่งเสรีภาพ (Liberty Forward Party) 18 (14+4) ที่นั่ง กลุ่ม

พรรคแนวร่วมสนับสนุนปาร์คจุงฮี (Pro-Park Geun-hye Coalition) 14 (6+8) ที่นั่ง 

ส่วนที่เหลืออีก 33 ที่นั่งกระจายกันไปในระหว่างกลุ่มผู้สมัครอิสระสนับสนุนปาร์ค กลุ่ม

ผู้สมัครอิสระไม่สนับสนุนปาร์ค และพรรคเล็กๆ อีก 2 พรรค ส่วนการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 นายลีเมียงบัค (Lee Myung 

Bak) ผู้สมัครจากพรรค GNP ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 48.7 % ของผู้มาใช้

สิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ 62.9 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด18 

 14 เป็นผลจากการปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 1987 ซึ่งแตกต่างจากประเทศฝรั่งเศสอันเป็น  

แม่แบบของระบบกึ่งประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ ทั้งนี้ เพราะเหตุที่เกาหลีใต้

เคยเผชิญกับรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมบ่อยครั้งนับแต่ปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา และผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า 

การยุบสภากลายเป็นเครื่องมือที่ประธานธิบดีใช้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและครอบงำสภา ผู้สนใจโปรดดู เกียรติชัย   

พงษ์พาณิชย์ (ผู้แปล), การเมืองเกาหลีใต้, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2547), น. 198 – 206. 

 15 ทั้งนี้ ตามการจำแนกระบบพรรคการเมืองของ Maurice Duverger  และของ Giovanni Sartori 

อย่างไรก็ดี Jung Bock Lee ระบุว่า อดีตเกาหลีใต้เป็นระบบสองพรรคการเมืองตามแนวของ Sartori แต่ปัจจุบัน 

(ค.ศ. 2001) มีการจัดตั้งพรรคใหม่และควบรวมพรรค จึงยังไม่มีความชัดเจน โปรดดู Jung Bock Lee, “The 

Political Process in Korea,” in Soong Hoom Kil and Chung-in Moon, Understanding Korean 

Politics: An Introduction, (New York: State University of New York, 2001), น. 160–161. 

 16 เป็นพรรคแนวอนุรักษ์นิยม จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1997 โดยมาจากการควบรวมกันของหลายพรรคการเมือง 

นำโดยพรรคเกาหลีใหม่ (New Korea Party – NKP) กลุ่ม ส.ส. ที่แยกออกมาจากพรรคประชาธิปไตย 

(Democratic Party) และพรรคแนวอนุรักษ์นิยมเล็กๆ อีกหลายพรรค 

 17 เป็นพรรคแนวเสรีนิยมสายกลาง โดยก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า พรรคสหประชาธิปไตย (United Democratic 

Party – UDP) พรรคสหประชาธิปไตยใหม่ (United New Democratic Party – UNDP) และเปลี่ยนกลับมาใช้

ชื่อดั้งเดิมในปี ค.ศ. 2008 

 18 <http://www.nec.go.kr/nec_2009/english/overview/overview01_10/20100119/

1_1243.html#ht01> 
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  ในช่วง 4 ทศวรรษแรกหลังจากได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1948 ภัยคุกคาม

จากเกาหลีเหนือและลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นปัญหาหลักของชาวเกาหลีใต้ ทำให้เฉพาะ

พรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมซึ่งสนับสนุนอเมริกาเท่านั้นที่ชนะการเลือกตั้งและได้

เป็นรัฐบาล อีกทั้ง ความหวาดกลัวเกาหลีเหนือยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างความ

หลากหลายทางการเมือง พรรคการเมืองที่มีนโยบายค่อนไปทางซ้ายหรือสนับสนุน

แนวคิดที่ค่อนไปทางสังคมนิยม จะถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นพวกฝักใฝ่

เกาหลีเหนือ19 ด้วยเหตุนี้ หลังจากเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็ม

รูปแบบแล้ว รัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับในปี ค.ศ. 1987 จึงพยายามเยียวยา

สภาพการณ์ที่เคยเป็นมา ด้วยการส่งเสริมหน้าที่ของพรรคการเมืองในการเสริมสร้าง

และรักษาความหลากหลายทางการเมือง20 

  นอกจากนี้ นับแต่มีพรรคการเมืองพรรคแรกในยุคสาธารณรัฐที ่1 และ

ตลอดช่วงเวลาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ดำรงอยู่ ได้ภายใต้การสนับสนุนของทหาร21 

พรรคการเมืองมีสภาพเป็นเพียงกลไกควบคุมเสียงสนับสนุนรัฐบาลในสภา มิได้เป็น

พรรคการเมืองที่มาจากการรวมตัวกันของประชาชนที่มีเจตจำนงทางการเมืองร่วมกัน 

หากแต่มีขึ้ น เพียง เพื่ อรักษาและสร้ างความชอบธรรมให้แก่คณะผู้ปกครอง 

พรรคการเมืองจึงเป็นเพียงหน้าฉากของคณะทหารที่ใช้เข้าสู่สนามเลือกตั้ง ความอยู่รอด

ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสานประโยชน์กับคณะทหาร22 ความ

ผันผวนทางการเมืองผสมผสานกับการรัฐประหารส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ ใน

เกาหลีใต้ล้วนแล้วแต่มีอายุไม่นาน23 ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านนั้นมีบทบาทอย่างมาก

 19 David C. Kang, “The Institutional Foundations of Korean Politics,” น. 87 – 88 และ Jung 

Bock Lee, “The Political Process in Korea,”น. 156 ใน Soong HoomKil and Chung-in Moon,   

เรื่องเดิม. 

 20 C.R.K., art. 8 (1). แต่ในความเป็นจริง พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ได้แข่งขันกันที่อุดมการณ์หรือนโยบาย 

เพราะอุดมการณ์หรือนโยบายของแต่ละพรรคแทบจะไม่มีความแตกต่างในสาระสำคัญเลย; โปรดดู David C. 

Kang, เรื่องเดิม, น. 86. 

 21 เกาหลีใต้เผชิญกับการรัฐประหาร 2 ครั้ง ครั้งแรก ค.ศ. 1961 โดยพลจัตวาปักจุงฮี (Park Chung Hee) 

ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1979 โดยพลตรีชุนดูวาน รัฐบาลต่อๆ มาหลังจากนั้นดำรงอยู่ได้ภายใต้ร่มเงาของกองทัพ   

ผู้สนใจโปรดดู เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ผู้แปล), เรื่องเดิม.  

 22 โปรดดู ตัวเลขสถิติการแต่งตั้งทหารหรืออดีตทหารให้ดำรงตำแหน่งพลเรือนที่สำคัญๆ ใน David C. 

Kang, เรื่องเดิม, น. 84 – 86. 

 23 พรรคการเมืองพรรคแรกคือพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ถูกจัดตั้งขึ้นและเป็นพรรครัฐบาลในช่วง

ทศวรรษ 1950 พรรครัฐบาลต่อมาๆ ได้แก ่พรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตย (Democratic Republic Party)   

ในยุค 1960 – 70s และพรรคยุติธรรมประชาธิปไตย (Democratic Justice Party) ในยุค 1980s; Jung Bock 

Lee, เรื่องเดิม, น. 155. 
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ที่สุดก็เพียงแค่กลุ่มผู้จัดการประท้วงเท่านั้น24 

  ด้วยเหตุนี้ ระบบพรรคการเมืองในเกาหลีใต้จึงจัดว่าอ่อนแอมากเมื่อเทียบ

กับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอื่นๆ ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน25 

พรรคการเมืองขาดความเป็นสถาบัน26 พรรคการเมืองขาดความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ลังเลที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง27 การถือกำเนิดขึ้นของพรรคการเมืองและการสิ้นสุดลงของพรรค 

การเมืองจึงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของชนชั้นนำที่ก่อตั้งพรรคการเมืองนั้นๆ28  เจตจำนง

ทางการเมืองมาจากนักการเมืองและบุคคลชั้นสูงมากกว่าที่จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

รากหญ้า29 เพราะนักการเมืองจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเป็นฐานในการจัดการสังคมและ

ขยายอิทธิพลของตนสู่ประชาชนรากหญ้า พรรคการเมืองจึงตอบสนองต่อความต้องการ

และผลประโยชน์ของบรรดานักการเมืองด้วยกันเองและของนายทุนของพรรค ยิ่งไป

กว่านั้น กลไกภายในของพรรคการเมืองก็ขาดความเป็นประชาธิปไตย การเสนอชื่อ  

ผู้บริหารพรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคจะถูกควบคุมโดยผู้นำพรรค30   

ในระดับโครงสร้างภายใน พรรคการเมืองแต่ละพรรคแตกแยกย่อยออกเป็นก๊กเป็นเหล่า 

หรือ “มุ้ง” ดังที่เรียกขานในการเมืองบ้านเรา การเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการ

จัดสรรโควตาตามมุ้งต่างๆ ภายในพรรค31 การตัดสินใจเป็นแบบบนลงล่าง (Top-

down) สมาชิกพรรคไม่ได้มีสิทธิมีเสียงอย่างแท้จริง32 

 24 แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่า (ที่แท้จริง) บทบาทในการนำการประท้วงเป็นของกลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้า; โปรดดู 

Jung Bock Lee, เรื่องเดิม, น. 156. 

 25  Soong Hoom Kil and Chung-in Moon, “Introduction,” น.1-4 ใน Soong Hoom Kil and 

Chung-in Moon, เรื่องเดิม. 

 26  Jung Bock Lee, เรื่องเดิม, น. 155. 

 27  Jung Bock Lee, เรื่องเดิม, น. 159. 

 28 David C. Kang, “The Institutional Foundations of Korean Politics,” น. 84 และ Jung Bock 

Lee, “The Political Process in Korea,”น. 156 ใน Soong Hoom Kil and Chung-in Moon, เรื่องเดิม. 

 29  David C. Kang, เรื่องเดิม, น. 84. 

 30  David C. Kang, เรื่องเดิม, น.  88; และ Jung Bock Lee, เรื่องเดิม, น. 159. 

 31 เรื่องเดียวกัน, น. 88 และ 157 ตามลำดับ. 

 32  David C. Kang, เรื่องเดิม, น. 83–84, และ 88. 
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  นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่นักการเมืองแต่ละคนหรือมุ้งการเมืองแต่ละมุ้งต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งเป็นเงินที่สูงมากด้วยตนเอง33 ไม่ว่า

จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกหรือผิดกฎหมาย นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อถอนทุนคืน เมื่อ

พรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาล ก็จะออกนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มทุน

หรือให้สัมปทานสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่กลุ่มทุน ซึ่งจะต่างตอบแทนคืนด้วยเงินที่ถูกนำ

ไปใช้ให้ชนะการเลือกตั้งและครองอำนาจรัฐต่อไปอีกทอดหนึ่ง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ34   

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่พรรคการเมืองใช้ตอบแทนบรรดาผู้อุปถัมภ์พรรคทั้ง

หลายด้วย การให้ตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐบาล35  

  ดังนั้น รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองเกาหลีใต้จึงมุ่งทำให้ระบบ

การเงินของพรรคการเมืองและการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และมุ่งป้องกันการครอบงำพรรคโดยกลุ่มนายทุนผ่านการบริจาค36 รวมทั้ง จึงมุ่งเน้น

หน้าที่ของพรรคการเมืองในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน และการ

สร้างกลไกเพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง 37 

 1.3กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

  รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ค.ศ. 198738 ตระหนักถึงความสำคัญของพรรค 

การเมืองในฐานะที่เป็นกลจักรสำคัญของความอยู่รอดและความสำเร็จของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยจึงได้บัญญัติหลักการสำคัญเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้ใน

รัฐธรรมนูญหลายมาตรา อันได้แก่ หลักระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-party 

System) หลักเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรม

ของพรรคการเมือง หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการเมือง หลักการคุ้มครองและ

 33  Jung Bock Lee, เรื่องเดิม, น. 156. 

 34  David C. Kang, เรื่องเดิม, น. 84 

 35 เรื่องเดียวกัน, น. 84 – 86. 

 36 C.R.K., art. 8 (3). 

 37 C.R.K., art. 8 (2). 

 38 รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ค.ศ. 1948 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังจากได้รับเอกราช โดยได้มีการแก้ไข  

เพิ่มเติมรวม 9 ครั้ง การแก้ไขในครั้งที ่5, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 1987 เป็นการปรับปรุงใหม่

ทั้งฉบับ ผู้สนใจลักษณะเฉพาะของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โปรดดู Soong Hoom Kil, “Development of 

Korean Politics – A Historical Profile,” น. 36 – 37 ใน Soong Hoom Kil and Chung-in Moon,   

เรื่องเดิม.  
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สนับสนุนพรรคการเมือง และหลักการยุบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือกิจกรรมเป็น

ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังสาระสำคัญที่ปรากฏในบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญมาตรา 8 ว่าด้วยพรรคการเมือง ความว่า 

  “การจัดตั้งพรรคการเมืองให้กระทำได้โดยเสรี และการธำรงไว้ซึ่งระบบ

หลายพรรคการเมืองย่อมได้รับความคุ้มครอง 

  พรรคการเมืองต่างๆ ต้องเป็นประชาธิปไตย ทั้งในด้านอุดมการณ์ 

วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และกิจกรรม และจะต้องมีการจัดระบบโครงสร้าง

ภายในที่รองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง 

  พรรคการเมืองต่างๆ ย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐและอาจได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

  ในกรณีที่อุดมการณ์ วัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมต่างๆ ของพรรค 

การเมืองใดเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลอาจ

ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นก็ได้ ทั้งนี้ให้พรรคการเมือง  

ดังกล่าวเป็นอันยุบไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 

  กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองฉบับแรกของเกาหลีใต้ คือ รัฐบัญญัติ

รัฐบาลทหารอเมริกันที่ 155 ค.ศ. 1946 ซึ่งมีเพียง 6 มาตรา มุ่งเน้นควบคุมพรรค 

การเมืองเป็นหลัก ฉบับที่สอง คือ รัฐบัญญัติพรรคการเมือง ค.ศ. 196239 ฉบับปัจจุบัน

เป็นรัฐบัญญัติเลขที่ 7683 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมาย

ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนึ่งครั้งเมื่อต้นปี ค.ศ. 2008  

  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ค.ศ. 2005 นี้ แบ่งออกเป็นเก้าหมวดและ

หนึ่งบทเฉพาะกาล หมวด 1 หลักทั่วไปว่าด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย บทนิยามและ

องค์ประกอบของพรรค การเมอืง หมวด 2 วา่ดว้ยองคป์ระกอบของพรรคการเมอืง ในแง่

หลักเกณฑ ์กระบวนการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและการจดทะเบียนพรรคการเมือง 

หมวด 3 ว่าด้วยการควบรวมพรรคการเมือง หมวด 4 การเข้าร่วมและการลาออกจาก

พรรคการเมือง หมวด 5 การดำเนินงานของพรรคการเมือง หมวด 6 การคุ้มครอง

กิจกรรมของพรรคการเมืองและข้อห้ามต่างๆ หมวด 7 การสิ้นสุดลงของพรรคการเมือง 

หมวด 7-2 บทบัญญัติเสริมเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้แทนของพรรคไปร่วมใน  

คณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง และหมวด 8 ว่าด้วยความผิดและโทษ  

 39 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1963 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเรื่อยมา <http://

www.nec.go.kr/nec_2009/english/political/political01_02/> 
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  นอกเหนือจากกฎหมายพรรคการเมืองฉบับดังกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมายอีก

สองฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยตรงคือ รัฐบัญญัติกองทุน

ทางการเมือง ค.ศ. 200540 ซึ่งมุ่งควบคุมตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสในระบบการเงิน

ของพรรคการเมืองและการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และการบริจาคโดยภาคเอกชนและ

การอุดหนุนจากภาครัฐ และรัฐบัญญัติการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณะ ค.ศ. 199441   

ซึ่งครอบคลุมกระบวนการเลือกตั้งนับตั้งแต่ประเด็นสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการ  

การเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง การลงสมัคร การหาเสียง เรื่อยไปจนถึงการวินิจฉัย

ชี้ขาดคดีเลือกตั้ง 

  อนึ่ง รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองของเกาหลีใต้ได้จำแนกการ

สิ้นสุดลงของพรรคการเมืองออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การเพิกถอนจากทะเบียน

พรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง และการเลิกพรรคการเมืองโดยสมัครใจ ซึ่งใน

กรณีหลังนี้ต้องกระทำโดยมติของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง (Representative 

Organ) จากนั้น ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้งโดยไม่ชักช้า42 นอกจากนี ้กฎหมาย

พรรคการเมืองยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมพรรคการเมืองเป็นการเฉพาะ  

อีกด้วย43 

 

2. การเพิกถอนจากทะเบียนพรรคการเมือง

 2.1เหตุแห่งการเพิกถอนจากทะเบียน

       พรรคการเมืองใดมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งเพิกถอนชื่อพรรคการเมืองนั้นออกจากทะเบียนพรรคการเมือง 

 40 The Political Fund Act No. 7682, Aug. 4, 2005; แก้ไขเพิ่มเติมรวม 4 ครั้ง ล่าสุด โดย Act No. 

8880, Feb. 29, 2008. 

 41  Public Official Election Act No. 4739, Mar. 16, 1994; แก้ไขเพิ่มเติมรวม 35 ครั้ง ล่าสุดโดย Act 

No. 9466, Feb. 12, 2009. 

 42 P.P.A., art. 45. [The Political Parties Act No. 7683, Aug. 4, 2005; amended by Act No. 

8881, Feb. 29, 2008.] 

 43 P.P.A., art. 19 – 21.  
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  2.1.1 จำนวนสาขาและสมาชิกของพรรคไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ว่า จะ

ต้องมีสาขาพรรคในเขตมหานคร/จังหวัดไม่น้อยกว่า 5 สาขาจากที่มีทั้งหมด 16 เขต44 

โดยแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ที่สาขานั้นตั้งอยู่ สาขา

ละไม่น้อยกว่า 1,000 คน45 

  เมื่อพรรคการเมืองไม่อาจรักษาจำนวนสาขาพรรคระดับมหานคร/จังหวัด 

(City/Do parties) และจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่าตัวเลขขั้นต่ำดังกล่าวได้ หากเหตุ  

ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง

ระดับใด ให้เลื่อนการเพิกถอนชื่อพรรคการเมืองนั้นออกจากทะเบียนพรรคการเมือง

ออกไปจนกว่าจะพ้นวันเลือกตั้ง แต่สำหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เพิกถอนชื่อ

พรรคการเมืองนั้นจากทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่

ปรากฏเหตุดังกล่าว46 

  2.1.2 ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้ง 4 ปีติดต่อกัน 

  ในการเลือกตั้งข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ หากพรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกพรรค

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ย่อมถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียน

พรรคการเมือง47 

 (ก) การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จัดขึ้นเพราะเหตุที่ครบอายุสภา 

 (ข)  การเลือกตั้งหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดขึ้นเพราะเหตุที่ครบวาระการ

ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือ  

 44 ปัจจุบัน เกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 16 เขตประกอบด้วย มหานคร (City or 

Metropolitan) 7 แห่งได้แก่ Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, และ Ulsan จังหวัด 

(“Do” or Province) 8 แห่งได้แก่ Gyeonggi, Gangwon, Gyeongsangbuk, Gyeongsangnam, 

Chungcheongbuk, Chungcheongnam, Jeollabuk และ Jeollanam กับอีก 1 เขตปกครองพิเศษเกาะเชจู 

(Jeju Special Self-Governing) โปรดดู เว็บไซต์รัฐบาลเกาหลีใต้ <http://www.korea.net/exploring. 

do?subcode=eng020004&thcode=eng030019> 

 45 P.P.A., art. 17 – 18. 

 46 P.P.A., art. 44 (1) 1. 

 47 P.P.A., art. 44 (1) 2. 
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 (ค)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (City/Do Council) ที่จัดขึ้นเพราะ

เหตุที่ครบอายุสภา 

  อนึ่ง เงื่อนไขข้อนี้จำกัดไว้แต่เฉพาะการเลือกตั้งทั่วไป ไม่รวมถึงการเลือกตั้ง 

ซ่อม (By-election) และถ้าพรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ

เป็นการเลือกตั้ง (ก) (ข) หรือ (ค) แม้เพียงข้อเดียว ก็ถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้แล้ว48 

  2.1.3 ไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และได้คะแนนเสียงต่ำกว่า  

ร้อยละ 2  

  เมื่อไม่มีผู้สมัครคนใดของพรรคได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง

ทั่วไป (ไม่รวมการเลือกตั้งซ่อม) และได้คะแนนเสียงเลือกตั้งต่ำกว่าร้อยละ 2 ของ

คะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน

ซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หรือ ร้อยละ 2 ของคะแนนที่ผู้สมัครของพรรคการเมือง

นั้นได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง49 คะแนนขั้นต่ำร้อยละ 2 นี้จะคำนวณจาก

คะแนนของบัตรดี (Effective Votes) ทั้งหมดหักด้วยจำนวนบัตรที่ไม่ประสงค์จะลง

คะแนน50 

  2.1.4 เมื่อมีการควบรวมพรรคแล้วแต่มิได้ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนภายใน

เวลาที่กำหนด 

  เมื่อพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยการควบรวมพรรคตั้งแต่ 2 พรรคขึ้น

ไปมิได้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ  ก.ก.ต. ออกคำสั่งดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง ยังคงไม่มี

การปฏิบัติตาม ให ้ก.ก.ต. ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าว จากนั้น 

ให้พิจารณายุบพรรคการเมืองนั้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1.1 – 2.1.3 ต่อไป51 

 2.2กระบวนการเพิกถอนจากทะเบียน
 48 สัมภาษณ์ทางอีเมลล์ Kate Cho, et al., National Election Commission of Korea. 

 49 P.P.A., art. 44 (1) 3. 

 50 สัมภาษณ์ทางอีเมลล์ Kate Cho, et al.  

 51 P.P.A., art. 20 (3); อันที่จริง ในกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เป็นการยกเลิกการจดทะเบียนมิใช่การเพิกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน อย่างไรก็ดี การนำเสนอข้างต้นเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ กกต. เกาหลีใต้ <http://

www.nec.go.kr/nec_2009/english/political/political02_02/20100119/1_1257.html#ht04> 
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  การควบคุมพรรคการเมืองในเกาหลีใต้เป็นระบบแบ่งอำนาจกล่าวคือ คณะ

กรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (National Election Commission) จะมีหน้าที่ตรวจ

สอบกิจการของสำนักงานใหญ่พรรคการเมืองที่ตั้งอยู ่ณ กรุงโซล เมืองหลวงของ

เกาหลีใต้ และคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับมหานครหรือจังหวัดจะทำหน้าที่ตรวจ

สอบสาขาพรรคที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของตน โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ

พรรคการเมือง (สำนักงานใหญ่) และสาขาพรรคระดับมหานครหรือจังหวัดที่จะต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงเหตุที่จำนวนสาขาพรรค

ระดับจังหวัดลดลงเหลือไม่ถึง 5 สาขา หรือกรณีที่สาขาพรรคระดับจังหวัดซึ่งมีสมาชิก  

ไม่น้อยกว่า 1,000 คนมีจำนวนไม่ถึง 5 สาขา ภายใน 14 วันนับแต่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

ในการนี้ ก.ก.ต. ระดับชาติ และ ก.ก.ต. มหานคร/จังหวัดต้องตรวจสอบเป็นประจำว่า 

พรรคการเมืองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะพรรคการเมือง ตามข้อ 2.1.1 - 

2.1.3 ดังกล่าวได้หรือไม่ และต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเมื่อมีเหตุสงสัย และ

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ก.ก.ต. ระดับ

ชาติหรือ ก.ก.ต. มหานคร/จังหวัด แล้วแต่กรณี จะมีหนังสือเตือนแจ้งไปยัง

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองดังกล่าว52 

  เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวและมีการแจ้ง

เตือนแล้ว หากพรรคการเมืองนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ ก.ก.ต. ที่

เกี่ยวข้องได้ว่า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วน  ก.ก.ต. ระดับชาติหรือ 

ก.ก.ต. ระดับมหานคร/จังหวัด แล้วแต่กรณี ก็จะมีคำสั่งเพิกถอนสาขาพรรคหรือ

พรรคการเมืองดังกล่าวออกจากทะเบียนพรรคการเมือง และประกาศต่อสาธารณชน

โดยไม่ชักช้า53 

  อนึ่ง แม้ไม่มีบทกฎหมายกำหนดกระบวนการเยียวยาคำสั่งของ ก.ก.ต. 

สำหรับกรณีนี้เป็นการเฉพาะ แต่คำสั่งดังกล่าวก็ถือเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทหนึ่ง 

ดังนั้น พรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองที่ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน

พรรคการเมืองย่อมสามารถนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองประจำกรุงโซล (Seoul 

Administrative Court) หรือศาลชั้นต้น (District Court) อื่นๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือคดี

ดังกล่าวได้ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตามรัฐบัญญัติการฟ้องคดี

 52 <http://www.nec.go.kr/nec_2009/english/political/political02_02/20100119/

1_1257.html#ht04> 

 53 P.P.A., art. 44 (2). 
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ปกครอง ค.ศ. 198454 และแม้คดีจะถึงที่สุดโดยคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ก็อาจมีการนำ

คดีไปฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่า มีการละเมิดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรค 

การเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่รับรองไว้ในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญได้55 

 2.3ผลของการเพิกถอนจากทะเบียน

  แม้พรรคการเมืองดังกล่าวจะสิ้นสถานะ “พรรคการเมืองจดทะเบียน” 

(Registered Political Party) ไปแล้ว แต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังคงมีสถานะเป็น “การ

รวมกลุ่มทางการเมืองของของเอกชน” ที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ56 แต่

ทั้งนี้ หากไม่ได้จดทะเบียน จะใช้ชื่อเรียกของกลุ่มว่า “พรรคการเมือง” ไม่ได้57  

  อย่างไรก็ดี สมาชิกพรรคที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ประธานาธิบดี ส.ส. ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวและแบบสัดส่วน   

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็หาได้พ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสมาชิกภาพ 

เพราะเหตุที่มีการเพิกถอนพรรคการเมืองที่บุคคลนั้นๆ สังกัดออกจากทะเบียนไม่ 

นอกจากนี้การเพิกถอนออกจากทะเบียนพรรคการเมืองก็มิได้มีผลกระทบใดๆ ต่อ

หัวหน้าและผู้บริหารพรรคเป็นการเฉพาะตัว และที่สำคัญ อาจมีการรวมตัวกันจัดตั้ง

พรรคการเมืองภายใต้อุดมการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้  

  อนึ่ง เมื่อมีการเพิกถอนชื่อพรรคการเมืองใดออกจากทะเบียนแล้ว จะส่ง

ผลทางกฎหมายดังนี้  

 (1)  ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐอีกต่อไป และในกรณี

เช่นนี้ ให้เหรัญญิกของพรรคส่งรายงานค่าใช้จ่ายแก่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งภายใน 14 วัน และให้นำส่งเงินอุดหนุนพรรคการเมืองที่

ได้รับไปแล้วคืนให้แก่ ก.ก.ต. โดยเร็วที่สุด58 

 54 A.L.A., art. 4 and 20. [Articles 4 and 20 of the Administrative Litigation Act 1984] และโปรด

ดู Kim Jeong-ook, Outline of the Korean AdministrativeLitigation, ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ ศาลฎีกา

เกาหลีใต้  <http://eng.scourt.go.kr/eboard/NewsListAction.work?pageSize=10&searchOption=&

gubun=43&searchWord=&pr=&currentPage=1&pageSize=10> 

 55 C.C.A., art. 68 (1) [Article 68 Paragraph 1 of the Constitutional Court Act 1988 latest 

amended 2008] 

 56  18-1(A) KCCR 402, 2004Hun-Ma246, March 30, 2006 [คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ผู้ร้อง

คือพรรคสังคมนิยม]  

 57 P.P.A., art. 41 (1). 

 58 P.F.A., art. 30 and art. 40 (2) 1. 
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 (2)  ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของพรรคการเมืองดังกล่าวจะต้องจัดการตามที่

กำหนดในตราสารจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น มิเช่นนั้น ก็ให้นำส่ง

กระทรวงการคลังเป็นรายได้ของรัฐต่อไป59 

 (3)  แม้อดีตผู้บริหารและสมาชิกของพรรคที่ถูกเพิกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนจะสามารถจัดตั้งและเป็นกรรรมการพรรคการเมืองใหม่ได้ใน

ทันท ีแต่ก็จะจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อเดิมไม่ได้ จนกว่า

จะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปแล้ว 1 ครั้ง60 

 2.4ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเพิกถอน
  จากทะเบียน

  กฎหมายพรรคการเมืองเกาหลีใต้ฉบับเก่า กำหนดให้พรรคการเมืองต้องมี

สาขาพรรคไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนเขตเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งหมด และในแต่ละ

สาขา ต้องมีสมาชิกพรรคอย่างน้อย 30 คน61 ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสาขาพรรคในเขตมหานคร

หรือจังหวัดอย่างน้อย 5 สาขา และมีสมาชิกสาขาละไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยมี

บทเฉพาะกาลผ่อนปรนให้พรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับซึ่งมี

จำนวนสาขาพรรคหรือจำนวนสมาชิกในแต่ละสาขาไม่ครบตามเกณฑ์ข้างต้นมีเวลา 180 

วันในการดำเนินการ มิเช่นนั้น ให้ ก.ก.ต. เพิกถอนพรรคการเมืองดังกล่าวออกจาก

ทะเบียนพรรคการเมือง62  

  พรรคสังคมนิยม (Socialist Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กจึงนำ

คดีมาฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าบทบัญญัติดังกล่าวละเมิดเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมือง เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และขัดต่อหลักความเสมอภาค อย่างไรก็ดี ศาล

รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้กลับมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวหาได้ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้63 

 59 P.P.A., art. 48. 

 60 P.P.A., art. 41 (4). 

 61  Articles 25 and 27 of the Political Parties Act No. 2089, Jan. 23, 1969; amended by Act 

4609 December 27, 1993. 

 62 Articles 25 and 27, and Addenda Articles 2 – 4 of the Political Parties Act No. 7190, 

March 12, 2004.  

 63 18-1(A) KCCR 402, 2004 Hun-Ma 246, March 30, 2006  ผู้สนใจโปรดดู เว็ปไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ

เกาหลีใต้ <http://english.ccourt.go.kr/> 
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  2.4.1 การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสาขาและสมาชิกขั้นต่ำไม่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ 

  การปฏิเสธพรรคการเมืองเฉพาะภูมิภาค (Regional Parties) และ

พรรคการเมืองขนาดเล็ก (Minor Parties) ไม่อาจถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ทาง

นิติบัญญัติที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก พรรคการเมืองมีหน้าที่สร้างเจตจำนง

ทางการเมืองระดับชาติ และที่ผ่านมา ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พรรคการเมืองที่มุ่งเน้น

เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้สร้างปัญหาแก่ระบบการเมืองของประเทศ นอกจากนี้ 

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่อาจหาสมาชิกให้ครบจำนวนขั้นต่ำดังกล่าวได้ย่อมไม่

สามารถทำหน้าที่สร้างเจตจำนงทางการเมืองหรือสะท้อนประโยชน์ของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม และระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนนั้นจะทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มั่นคง 

  2.4.2 หลักเกณฑ์การจดทะเบียนและการดำรงสถานะพรรคการเมือง  

ดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

  การที่กฎหมายบังคับให้พรรคการเมืองต้องมี 5 สาขา กระจายไปตาม

มหานครหรือจังหวัดต่างๆ และต้องมีสมาชิกสาขาละ 1,000 คนนั้นเป็นการป้องกันมิให้

พรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นเฉพาะในเขตภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง และเพื่อป้องกันพรรค

ภูมิภาคนิยม จึงต้องมีจำนวนสมาชิกขั้นต่ำในแต่ละสาขา วัตถุประสงค์ของฝ่าย

นิติบัญญัติในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นเครื่องสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองระดับชาตินั้น มิใช่วัตถุประสงค์ทางนิติบัญญัติที่ไร้เหตุผล และเมื่อ

พิเคราะห์จำนวนมหานครและจังหวัดที่มีทั้งหมด 16 แห่งและจำนวนประชากรที่มีอยู่ใน

แต่ละมหานครหรือจังหวัดแล้ว เห็นได้ว่า มิใช่จำนวนที่มากจนกระทั่งเป็นอุปสรรค

กีดกันพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่แต่อย่างใด64 

  2.4.3 หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักความสมเหตุสมผล   

  ในประเด็นสุดท้าย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

มิได้เป็นการจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผล เนื่องจาก 

รัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือของประชาชนที่จะร่วมกันสร้าง

 64 อนึ่ง ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ระบบการเลือกตั้งของเกาหลีใต้เป็นระบบเปิด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับ

ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนสาขาหรือสมาชิกขั้นต่ำดังกล่าว   

จึงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่สนามการเมืองของประชาชนทั่วไป  
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เจตจำนงทางการเมืองของประชาชน ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ อย่างมีนัยสำคัญและในเขต

พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร65 

 

3. การยุบพรรคการเมือง

 3.1เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง

  รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ มาตรา 8 กำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้

กรณีเดียวเท่านั้นคือ เมื่อพรรคการเมืองมีอุดมการณ์ วัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมต่างๆ 

ของพรรคเปน็ปฏปิกัษต์อ่หลกัการพืน้ฐานของการปกครองระบอบประชาธปิไตย ในการนี ้  

ผู้วิจัยมีข้อสังเกต 2 ประการ ได้แก่ (1) นับแต่มีการสอดแทรกบทบัญญัติดังกล่าวไว้ใน

รัฐธรรมนูญยังไม่เคยมีการเสนอคดีประเภทนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เลย66 และ 

(2) บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ในภาคภาษาอังกฤษที่รับรองการแปลโดยกระทรวง

กฎหมายแห่งรัฐ (Ministry of Government Legislation) ใช้คำว่า “purposes or 

activities” ซึ่งเท่ากับเป็นการเน้นย้ำว่า จะมีการยุบพรรคเพราะเหตุการณ์ครั้งเดียว

หรือการกระทำกรรมเดียวไม่ได้ 

 3.2กระบวนการยุบพรรคการเมือง

  การริเริ่มคดีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือ

กิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น67 เป็นอำนาจของ

รัฐบาลซึ่งก็คือประธานาธิบดี แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องได้รับความเห็นชอบ

จาก “สภาแห่งรัฐ” (State Council) หรือคณะรัฐมนตรีเสียก่อน68 คำร้องดังกล่าว

ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อพรรคการเมืองที่ขอให้ศาลสั่งยุบและเหตุผลประกอบ69 หลัง

 65 “[T]hese restrictions are reasonable restrictions materializing the constitutional concept 

of a political party through which people shall participate in political will-formation ‘for a 

substantial time’ ‘in substantial areas’.” 

 66  Andy Omara, Lessons From The Korean Constitutional Court: What Can Indonesia 

Learn From the Korean Constitutional Court Experience?, (Seoul: Korean Legislation 

Research Institute, 2008), น. 50. และจากการตรวจสอบในเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ <http://

english.ccourt.go.kr/> ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553.  

 67 C.R.K., art. 8 (4) and art. 111 (3). 

 68 C.R.K., art. 89, and C.C.A., art. 55. 

 69 C.C.A., art. 56. 
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จากที่ศาลได้รับคำร้องแล้ว หากศาลเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ร้องมีคำขอ ศาลอาจสั่งให้

พรรคการเมืองดังกล่าวระงับการดำเนินการใดๆ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะอ่าน

คำวินิจฉัยก็ได้70 ในการที่ศาลได้รับคำร้องก็ดี สั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ดี หรือมีคำวินิจฉัย

แล้วก็ดี ประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการ

การเลือกตั้งทราบด้วย71 

  การพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองให้กระทำโดยศาลรัฐธรรมนูญเต็ม  

องค์คณะ (Full Bench) ซึ่งต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 7 ท่าน

จากตุลาการที่มีทั้งหมด 9 ท่าน72 และกระบวนพิจารณาต้องกระทำด้วยวาจา (Oral 

Arguments) จะพิจารณาจากเอกสารโดยลำพังมิได้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องโต้

แย้งข้อเท็จจริงและนำเสนอพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ โดยศาลต้องกำหนดวัน

พิจารณาให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และออกหมายเรียกผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสียอื่นๆ ให้มาเข้าร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วย73 

  การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยทั่วไปให้เป็นไปตามเสียงข้างมากปกติ 

(Simple Majority) ขององค์คณะ แต่สำหรับการวินิจฉัยสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดนั้น 

จะต้องมีตุลาการอย่างน้อย 6 ท่านลงมติให้ยุบพรรคการเมืองนั้นด้วย74 โดยคำวินิจฉัย

ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่พรรคการเมืองผู้ถูกร้อง รัฐบาลผู้ร้อง สภา

นิติบัญญัติแห่งชาต ิและคณะกรรมการการเลือกตั้ง75 เมื่อศาลอ่านคำวินิจฉัยให้ยุบ

พรรคการเมืองใดแล้ว ย่อมส่งให้ผลพรรคการเมืองนั้นเป็นอันยุบไปนับแต่เวลาดังกล่าว76 

จากนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลบชื่อพรรคการเมืองดังกล่าวออกจากทะเบียน

พรรคการเมืองและประกาศต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า77 

 70 C.C.A., art. 57. 
 71 C.C.A., art. 58 (1). 
 72 C.C.A., art. 23 (1). ผู้สนใจเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ โปรดดู Tom Ginsburg, “The 

Constitutional Court and the Judicialization of Korea Politics,” in Andrew Harding, and 

Penelope Nicholson (eds), New Courts in Asia, (London: Routledge, 2009, pp. 145-157, และ 

Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2003) น. 206-246. 
 73 C.C.A., art. 30. 
 74 C.R.K., art. 113, and C.C.A., art. 23 (2). 
 75 C.C.A., art. 58. 
 76 C.C.A., art. 59. 
 77 C.C.A., art. 60, and P.P.A., art. 47. 
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 3.3ผลของการยุบพรรคการเมือง 

  การที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองใดไปแล้วนั้น หาได้มีผลกระทบ

ตอ่สถานะตำแหนง่ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อนัไดแ้ก ่ตำแหนง่ประธานาธบิด ีส.ส. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

และสมาชิกสภาท้องถิ่น ของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารและสมาชิกของพรรค การเมือง  

ดังกล่าวแต่ประการใด แม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนซึ่งเป็นการเลือกตั้ง  

ในนามของพรรคก็ตาม78 อีกทั้งผู้บริหารและสมาชิกพรรคดังกล่าวก็มิได้ถูกตัดสิทธิใน

การจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคใหม ่เปน็สมาชกิหรอืแมแ้ตเ่ปน็ผูบ้รหิารพรรคการเมอืงใหมห่รอื

พรรคการเมืองอื่นแต่อย่างใด79 เว้นแต่บุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาและศาลพิพากษา   

ให้จำคุกหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง80 ก็จะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบด ีส.ส. หรือ  

ผูบ้รหิารพรรค เพราะถอืวา่ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม81 

  อนึ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้วย่อมผลส่งทาง

กฎหมาย ดังนี้  

 (1)  ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐอีกต่อไป และในกรณี

เช่นนี้ ให้เหรัญญิกของพรรคส่งรายงานค่าใช้จ่ายแก่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งภายใน 14 วัน และให้นำเงินอุดหนุนพรรคการเมืองที่ได้

รับไปแล้วส่งคืนให้แก่ ก.ก.ต. โดยเร็วที่สุด82 

 (2)  ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของพรรคการเมืองดังกล่าวจะถูกนำส่งกระทรวง

การคลังเป็นรายได้ของรัฐโดยไม่สามารถนำไปจัดการตามที่กำหนดใน

ตราสารจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าว เช่น บริจาคแก่มูลนิธิ ดังเช่น

กรณีพรรคการเมืองที่ถูกเพิกถอนจากทะเบียนสามารถทำได้83 

 78 แต่สำหรับสถานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าแบบแบ่งเขต

หรือแบบสัดส่วน และการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้เขียนเห็นว่า น่าจะสิ้นผลลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี กรณีนี้ ไม่มีบท

บัญญัติใดๆ ระบุไว้และไม่เคยมีคำวินิจฉัยของศาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้ง

เกาหลีใต้ระบุว่า “ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้”; สัมภาษณ์ทางอีเมลล์ Kate Cho,et.al., เรื่องเดิม. 

 79 P.P.A., art. 22. 

 80  อนึ่ง ในกรณีที่พรรคการเมืองซึ่งถูกยุบไป มีพฤติการณ์ใช้ความรุนแรง มีกระทำความผิดอื่นประกอบ หรือ

พยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวอาจต้องรับผิด

ในทางอาญาด้วย โปรดดู Article 115 of the Criminal Code.  

 81 P.O.E.A., art. 18 – 19, and Article 36 of the National Assembly Act No. 4761, Jun. 28, 

1994. 

 82 P.F.A., art. 30 and art. 40 (2) 1. 

 83 P.P.A., art. 48. 
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 (3)  ห้ามมิให้มีการใช้ชื่อพรรคการเมืองดังกล่าว เป็นชื่อพรรคใดๆ ได้อีก 

อย่างเด็ดขาดตลอดไป84 

 (4)  ห้ามมิให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือ ใช้พรรคการเมืองอื่น  

ให้มีอุดมการณ์หรือนโยบายพรรคเหมือนหรือคล้ายคลึงกับของพรรค 

การเมืองที่ถูกยุบไป85 

 

4.มาตรการอื่นในการควบคุมพรรคการเมือง

มาตรการอื่นๆ ในการควบคุมพรรคการเมืองนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายกองทุนทางการเมือง และกฎหมาย

เลือกตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณะ ได้แก่ การเรียกคืนเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับไปแล้ว 

หรือลดเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองนั้นพึงได้รับในปีถัดไปในลักษณะที่คล้ายเป็นการ

ลงโทษ86 เช่น เมื่อพรรคการเมืองรายงานเท็จเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ใช้เงินผิด

วัตถุประสงค์ ให้เรียกคืนหรือลดเงินอุดหนุนในอัตรา 2 เท่าของจำนวนเงินดังกล่าว หาก

สำนักงานใหญ่ของพรรคไม่ส่งรายงานการเงิน ให้หักเงินอุดหนุนในลงร้อยละ 25 ของ

เงินอุดหนุนทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นพึงได้รับ87 การกำหนดให้พรรคการเมืองที่รับเงิน

ไว้โดยไม่ถูกกฎหมาย ต้องส่งเงินดังกล่าวเข้ากระทรวงการคลัง เช่น เงินค่าสมาชิกพรรค

ที่จ่ายในนามคนอื่นหรือใช้ชื่อปลอม88 เงินรับบริจาคที่ผิดกฎหมายหรือที่รับมาโดยไม่ถูก

ต้อง89  

หากเป็นกรณีร้ายแรง กฎหมายจะกำหนดให้บุคคลผู้ที่ เกี่ยวข้อง อันได้แก่ 

หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือเจ้าหน้าที่พรรคซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง

นั้นๆ ต้องรับผิดในทางอาญาด้วย เช่น การไม่ยื่นรายงานตามที่กฎหมายกำหนด   

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กกต. หรือเสนอรายงานอันเป็นเท็จ90 การบริจาคหรือรับบริจาค

 84 P.P.A., art. 41 (2). 
 85 P.P.A., art. 40. 
 86 P.P.A., art. 30. 
 87 P.F.A., art. 29. 
 88 P.F.A., art. 4. 
 89 P.F.A., art. 11. 
 90 P.P.A., art. 57 and 62, and P.F.A., art. 46 – 49.  
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ที่ผิดกฎหมาย91 ฯลฯ และในกรณีที่ศาลพิพากษาให้จำคุกผู้กระทำความผิดในบางฐาน

ความผิด กฎหมายยังห้ามบุคคลดังกล่าว มิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและมิให้ได้รับแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณะเป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่พ้นโทษอีกด้วย92 

อนึ่ง มาตรการที่น่าสนใจที่สุดในบรรดามาตรการทั้งหมดที่ปรากฏในกฎหมาย

เกี่ยวกับพรรคการเมืองของเกาหลีใต้ ก็คือ เรื่องสินบนนำจับ และการให้ความคุ้มครอง

แก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowers) เกี่ยวกับกองทุนทางการเมือง 

โดยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ93 

 91 P.F.A., art. 45. 

 92 P.F.A., art. 57. 

 93 P.F.A., art. 53 – 54.  
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การสิ้นสภาพพรรคการเมืองแม้เป็นศัพท์ใหม่ซึ่งบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แต่ก็เป็นกรณีที่

รัฐใช้อำนาจทำให้การรวมกลุ่มของบุคคลในรูปพรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยไม่

สมัครใจในลักษณะหนึ่ง ซึ่งไม่แตกต่างอะไรไปจากการยุบพรรคการเมืองในแง่ผลกระทบ

ต่อเสรีภาพของบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง   

อีกทั้งเหตุต่างๆ ซึ่งถูกบัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ในการสิ้นสภาพพรรคการเมืองแต่ละข้อ  

กล็ว้นแตล่อ้มาจากเหตแุหง่การเลกิหรอืยบุพรรคการเมอืงตามกฎหมายฉบบักอ่นๆ ดงันัน้ 

อันที่จริง การสิ้นสภาพพรรคการเมืองจึงมิใช่หลักการใหม่แต่อย่างใดในบทนี้ 

อันดับแรกจะกล่าวถึงหลักการสิ้นสภาพพรรคการเมืองในภาพรวม ก่อนจะ

อธิบายและวิเคราะห์เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองเป็นรายประเด็นโดยจะเน้นที่

ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นจะนำเสนอปัญหาน่าคิดในเรื่อง

กระบวนการวินิจฉัยให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป 

 

1.หลักการสิ้นสภาพพรรคการเมือง

ด้วยเหตุที่การดำรงอยู่ของพรรคการเมืองถือเป็นเสรีภาพโดยปริยาย (Implied 

Freedom) ของเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง1 โดยมิได้มีการบัญญัติข้อยกเว้นไว้อย่างเด่นชัด เพื่อ

ให้รัฐจำกัดเสรีภาพตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้โดยตรงเฉกเช่นสิทธิเสรีภาพใน

ประการอื่นๆ2 เบื้องต้น จึงมีปัญหาน่าคิดว่า รัฐสภามีอำนาจในการออกกฎหมายกำหนด

ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วสิ้นสภาพความเป็นพรรค 

การเมืองไปได้หรือไม่ ซึ่งมีประเด็นสมควรพิจารณาดังนี้ 

 1 ร.ธ.น., ม. 65 ประกอบ ม. 27 

 2 เช่น ร.ธ.น., ม. 33 ว. 3, ม. 34 ว.3, ม. 41 ว.2, ม. 43 ว.2, ม. 52 ว. 3,  ม. 63 ว. 2, ม. 64 ว. 3 เป็นต้น 
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 1.1รัฐธรรมนูญมิได้รับรองเสรีภาพเกี่ยวกับ
  พรรคการเมืองไว้ในลักษณะเด็ดขาดที่รัฐจะจำกัดมิได้

  เสรีภาพของปัจเจกชนในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองก็ดี เสรีภาพใน

การดำรงอยู่ของพรรคการเมืองก็ดี หรือเสรีภาพของพรรคการเมืองในการดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองก็ดี มิใช่เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

อันมิอาจเข้าแทรกแซงได้ ไม่ว่าโดยรูปแบบวิธีการใดๆ3 ดังเหตุผลที่พอจะประมวลได้

หลายประการ ดังต่อไปนี้ 

  ประการแรก รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคสองของมาตรา 65 

ส่งผลให้รัฐอาจจำกัดเสรีภาพของพรรคการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง

ภายในองค์กร การดำเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขได้  

  ประการที่สอง แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้กำหนด “เงื่อนไขพิเศษ” หรือ 

“เงื่อนไขทั่วไป”4 ในการจำกัดเสรีภาพไว้โดยตรงในมาตรา 65 แต่เสรีภาพดังกล่าว  

ก็ต้องตกอยู่ภายใต้หลักทั่วไปในเรื่องขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 

28 กล่าวคือ ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 

และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน5 

  ประการที่สาม ด้วยความที่พรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะหนึ่ง

เช่นเดียวกับสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ องค์การเอกชน ชุมชน หรือหมู่คณะอื่นๆ 

พรรคการเมืองย่อมถือกำเนิดขึ้นและสิ้นสุดลงตามลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่ม 

 3 เช่น เสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มี

โทษทางอาญา” ตามมาตรา 39 หลักการห้ามเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 34 

วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่งบางท่านเรียกว่า “สิทธิและเสรีภาพที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมาย” โปรดดู 

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547), น. 65 – 66. 

 4 เงื่อนไขพิเศษ เช่น รัฐธรรมนูญ มาตรา 42 “การเวนคืออสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่... เฉพาะ

กิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ...ฯลฯ” เงื่อนไขทั่วไป เช่น 

มาตรา 32 วรรคสาม “การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำ

มิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ” โปรดดู เรื่องเดียวกัน, น. 64 – 66 และ 219 – 221. 

 5 เรื่องเดียวกัน, น. 220 – 247; และ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547) น.  129 – 132.  
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ดังนั้น เสรีภาพของพรรคการเมืองก็ย่อมอาจถูกจำกัดได้ตามลักษณะธรรมชาติดังกล่าว

ด้วย อาทิ หากพรรคการเมืองไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ เลยเป็นระยะเวลาที่

ยาวนานพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกพรรคคนใดใส่ใจถือเป็นธุระ ก็อาจอนุมานได้ว่า 

สมาชิกของพรรคนั้นมีเจตนาเลิกพรรคการเมืองไปโดยปริยายก็ได้ ดังจะได้กล่าวไว้โดย

ละเอียดอีกครั้งในหัวข้อ 1.2 ต่อไป 

  และโดยอาศัยตรรกะเดียวกัน อาจมีการนำข้อยกเว้น “เงื่อนไขพิเศษ” ใน

การจำกัดเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา 64 มาใช้เป็นฐานในการจำกัดเสรีภาพใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองได้ เท่าที่ไม่กระทบสาระสำคัญแห่งเสรีภาพของพรรคการเมือง

และอยู่ภายใต้กรอบความได้สัดส่วน เช่น อาศัยความในมาตรา 64 วรรคสองที่รับรอง

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่

กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบมาตรา 31 ที่รับรอง

ความเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกจำกัด  

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง มาใช้เป็นฐานอ้างอิงเพื่อการจำกัดเสรีภาพของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองได้6 แต่ทั้งนี้ จะห้ามถึง

ขนาดที่มิให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งทุกประเภทงาน เข้าเป็นสมาชิก

ของพรรคการเมืองเลยคงมิได้ หรืออาจอาศัยเงื่อนไขตามมาตรา 64 วรรคสาม “เพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อย” มาใช้อ้างอิงเพื่อจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

มิให้มีการใช้ชื่อพรรคที่ขัดต่อ “ความสงบเรียบร้อย” ได้7 เป็นต้น 

  ประการต่อมา เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาเหตุผลความเป็นมาของมาตรา 47 

และมาตรา 328 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

และกำหนดสาระสำคัญพื้นฐานที่ต้องปรากฏในกฎหมายพรรคการเมือง โดยลำดับแล้ว 

ยิ่งทำให้อนุมานเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเป็นรากฐานของบทบัญญัติ

เดียวกันในรัฐธรรมนูญ 25508 ได้อย่างกระจ่างชัดว่ า เสรีภาพในการจัดตั้ ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนี้เป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับ 

 6 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 21 ว. 3 และ ม. 108. 

 7 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 9 และโปรดดู ม. 66 และ ม. 94 (4) ประกอบ. 

 8 โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, น. 57 – 58.   
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2540 และ 2550 รับรองแบบไว้สัมพัทธ์ (Relative Freedom) ที่รัฐอาจออกกฎหมาย

มาจำกัดได้9 อาทิ การกำหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 328 ว่า บุคคลตั้งแต่ 

15 คนขึ้นไปจึงจะร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้ก็ดี การบังคับให้พรรคการเมืองต้องจด

แจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมืองก็ดี การกำหนดให้มีหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการเลิกพรรคการเมืองก็ดี ย่อมเท่ากับเป็นการปฏิเสธการรับรองเสรีภาพ

ประการนี้แบบเด็ดขาด (Absolute Freedom) เพราะโดยลักษณะธรรมชาติของ

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม บุคคลเพียงแค่ 2 คนก็น่าจะร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้แล้ว 

อีกทั้งการบังคับให้ต้องจดแจ้งจัดตั้งกับภาครัฐหรือการกำหนดเหตุในการเลิก

พรรคการเมืองไว้ ก็เท่ากับเป็นการจำกัดเสรีภาพอยู่แล้วในตัวเอง 

  อนึ่ง เหตุผลในประการข้างต้นนั้นได้รับการยืนยันในคำวินิจฉัยคดียุบพรรค

ไทยรักไทยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา

ประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดเหตุยุบพรรคการเมืองอื่นๆ 

เพิ่มเติมเข้าไปในกฎหมายพรรคการเมือง 2541 เกินไปจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญ 2540 

มาตรา 63 บัญญัติไว้ ดังความตอนหนึ่งว่า   

  “...ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 47 

เป็นบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยมีเงื่อนไขต้องเป็นการจัด

ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ 2 ประการกล่าวคือเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ

ประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตาม  

วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายเพียงว่าองค์กรนิติบัญญัติจะ

ตรากฎหมายจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์   

2 ประการดังกล่าวไม่ได้ ไม่ได้มีความหมายเลยไปถึงว่าองค์กรนิติบัญญัติจะตรา

กฎหมายลงโทษพรรคการเมืองไม่ได้ ไม่ว่าพรรคการเมืองจะกระทำการอันมิชอบหรือ  

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างร้ายแรงเพียงใดก็ตาม...”10 

 9 ในร่างรัฐธรรมนูญ (2540) ฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ความในมาตรา 328 เคยถูกบรรจุเป็นวรรคสามของมาตรา 46 (ตามร่างเดิม – ฉบับ 2540 

มาตรา 47 เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง) ซึ่งต่อมา คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติให้

บัญญัติเป็นมาตราใหม่ในบทเฉพาะกาล โปรดดู รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ   

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใน สภาบันพระปกเกล้า, CD-Rom ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

 10 คดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย – ศร. ที่ 3 – 5/2550 ลงวันที่ 30 

พฤษภาคม 2550 [รจ. ล. 124 ต.33ก (13 กรกฎาคม 2550) เล่ม 1 (น. 1 – 417) เล่ม 2 (น. 1 – 365)] เล่ม 1 

น. 50 – 51. 
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  และประการสุดท้าย การยอมรับให้รัฐมีอำนาจจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ทั้งในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง การ

แทรกแซงกิจการภายในของพรรคการเมืองเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยใน

พรรคการเมือง และการยุบเลิกพรรคการเมืองนั้น สอดคล้องกับแนวบรรทัดฐานของ

ศาลรัฐธรรมนูญหลายประเทศ อาทิ สเปน เกาหลีใต้ โรมาเนีย มาเซโดเนีย ฯลฯ ซึ่งเคย

วินิจฉัยไว้ว่า เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองมิใช่เสรีภาพเด็ดขาดที่รัฐจะจำกัดมิได้11 

  ด้วยเหตุนี้ การที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดให้พรรคการเมืองต้อง  

จดทะเบียนหรือต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อดำรงสถานะความเป็นพรรคการเมืองไว้ก็ดี 

การกำหนดหน้าที่ให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติ เช่น จัดส่งรายงานการดำเนินกิจการใน

รอบปีหรือจัดทำบัญชีเผยแพร่ต่อสาธารณะก็ดี การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

ภายในพรรคการเมืองเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคก็ดี หรือการกำหนด

เหตยุบุเลกิพรรคการเมอืงกด็ ีจงึมไิดข้ดัตอ่รฐัธรรมนญูในตวัเอง (per se unconstitutional) 

ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นการจำกัดเสรีภาพนอกกรอบวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ

เปิดช่องไว้เกินความจำเป็น และกระทบต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพ จนขัดต่อหลักความ

ได้สัดส่วน12          

 1.2การสิ้นสภาพเป็นลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่ม

  โดยปกติ การรวมกลุ่มของบุคคลเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์

สังคม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่จำต้องอาศัยอำนาจรัฐรับรองสถานะ “การรวมกลุ่ม” แต่

อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ “กลุ่ม” มีสิทธิหน้าที่แยกต่างหากจากบุคคลซึ่งประกอบ

กันอยู่ในกลุ่ม กฎหมายจึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรับรองการรวมกลุ่มบางอย่างโดยสมมติให้ 

“กลุ่ม” ให้มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายเฉกเช่นเดียวกับ

 11 เช่น Spain: S.T.C., Mar. 12, 2003. (No. 48/2003); South Korea: 18-1(A) KCCR 402, 

2004Hun-Ma246, March 30, 2006; Romania: Decis ion No 35 of Apr i l 2, 1996 on the 

Constitutionality of Certain Provisions of the Law on Political Parties, published in the 

“Monitorul Official”/”Official Gazette” of Romania, Part I, no 75 of April, 11, 1997; Macedonia: 

Constitutional Court U.br.23/2007 (02-05-2007) Sluzbenvesnikna Republika Makedonija (Official 

Gazette), 60/2007, 16.05.2007.  

 12  Venice Commission, Guidelines on Legislation on Political Parties: Some Specific 

Issues, adopted by the Venice Commission at its 58th Plenary Session (12 – 13 March 2004), 

CDL-AD (2004), § B. 
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บุคคลธรรมดา13 ในการนี้ จึงมีความจำเป็นอยู่ในตัวเองที่รัฐจำต้องกำหนดระบบ  

จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการจดแจ้งจัดตั้ง ”กลุ่ม” ที่ เป็นนิติบุคคลกับ  

หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้รัฐรับรู้และรับรอง “กลุ่ม” ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในทาง

กลับกัน เมื่อการรวมกลุ่มดังกล่าวยุติลง นิติบุคคลที่รัฐรับรองสถานะอยู่นั้นก็ย่อมต้อง  

สิ้นสภาพไปโดยตัวของมันเอง และเพื่อให้สอดรับกันกับตอนต้นที่รัฐเคยรับรองสถานะ

ของกลุ่มไปแล้ว ก็จำเป็นต้องยกเลิกการจดทะเบียน ถอนชื่อออกจากทะเบียน หรือ

ประกาศการสิ้นสภาพนิติบุคคล เพื่อปฏิเสธการมีอยู่ของกลุ่มที่เคยเป็นนิติบุคคล  

ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 

  อนึ่ง เมื่อศึกษาถึงสาเหตุในการสิ้นสุดลงของการรวมกลุ่มแล้ว พบว่า นอก

เหนือจากการที่รัฐยุบเลิกกลุ่มเพราะได้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย การรวมกลุ่มของ

บคุคล ไมว่า่จะเรยีกในชือ่ใด ไมว่า่จะเปน็การรวมกลุม่ระยะสัน้หรอืถาวรยาวนานเพยีงไร 

ย่อมยุติลงได้ด้วยความสมัครใจของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ (ก) 

สมาชิกแสดงเจตนายุบเลิกกลุ่ม (ข) ครบกำหนดเวลาตามเจตนาดั้งเดิมในการจัดตั้งกลุ่ม

นั้นๆ แล้ว (ค) ได้บรรลุเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หรือ (ง) มีพฤติการณ์บ่งชี้ว่า สมาชิกของกลุ่มมิได้ยึดถือเจตนาดั้งเดิมในการรวมกลุ่มกัน

อีกต่อไป อาทิ ปล่อยให้สมาชิกลดจำนวนลงจนเหลือน้อยเกินกว่าจำนวนที่พอจะทำให้

บรรลุเป้าหมายของการรวมกลุ่มนั้นๆ ได้ โดยมิได้มีความพยายามหาสมาชิกใหม่ หรือ

ไม่มีการประชุมหรือทำกิจกรรมใดๆ ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร14 

กรณีต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดลงตามธรรมชาติของการรวมกลุ่ม  

  กฎหมายไทยหลายฉบับที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มก็ล้วนแล้วแต่มีบทบัญญัติที่

สะท้อนหลักการข้อ (ง) นี้ เป็นต้นว่า นายทะเบียนย่อมถอนชื่อออกจากทะเบียนได้   

เมื่อสมาคมหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป หรือเมื่อมูลนิธิไม่สามารถ

ดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือหยุดดำเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป กรณี

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท บริษัทมหาชน สหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง 

 13 ป.พ.พ., ม. 65 และ ม. 67; ผู้วิจัยอธิบายตามทฤษฎีนิติบุคคลโดยการสมมติ (Fiction Theory) ของ 

Savigny และของ Salmond ในขณะที่ Gierke และ Maitland เสนอทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (Organic 

Theory) ซึ่งมองว่า กฎหมายเพียงแต่รับรองสิ่งที่เป็นอยู่จริง โปรดดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, นิติบุคคลและความรับ

ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2549) น. 4 – 16; และ กิตติศักดิ์ ปรกติ,   

สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี๊, 2550) น. 18 – 36.    

 14 เทียบเคียงกรณีการเลิกสมาคมตาม ป.พ.พ., ม.101 (1) (2) (3) และ ม.102 (3), (5); และการเลิกมูลนิธิ 

ตาม ม. 130 (1) (2) (3) และ ม. 131 (3).  
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สมาคมการค้า หอการค้า วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ต่างก็มีบทบัญญัติในทำนองเดียวกันนี้ 15 

  ดังนั้น พรรคการเมืองซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อสร้างเจตจำนง

ทางการเมืองของประชาชนก็ย่อมมีเหตุที่จะสิ้นสุดลงตามลักษณะธรรมชาติของการรวม

กลุ่มได้ โดยกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันเรียกว่า “การสิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมือง” 

 1.3หลักการสิ้นสภาพพรรคการเมืองไม่ขัดหรือแย้งต่อ
  รัฐธรรมนูญ

       โดยทั่วไป แม้หลักการสิ้นสภาพพรรคการเมืองเป็นมาตรการที่จำกัด

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง แต่ก็กระทำโดย

อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคือ มาตรา 91 ของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติในเรื่องการสิ้นสุดลงของการรวมกลุ่ม กระทำเท่าที่จำเป็น และมิได้

กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ16 

  นอกจากนี้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของ  

ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่บังคับให้พรรคการเมืองต้องจดทะเบียนหรือจดแจ้ง

การจัดตั้งจึงจะมีสถานะนิติบุคคลและสามารถดำเนินการในฐานะพรรคการเมืองตาม

กฎหมายได้ ก็พบมาตรการที่เทียบเคียงได้กับหลักการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตาม

กฎหมายไทย อาทิ เกาหลีใต้มีการเพิกถอนออกจากทะเบียน (Revocation of 

Registration) เอกวาดอร์ – การยกเลิกการจดทะเบียน (Cancellation of 

Registration) นอรเวย์ – การปลดออกจากทะเบียน (Deregistration)17 รัสเซีย – การ

 15 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 1055 (1) (2) (3) และ ม. 1057 (2) (3) – ห้างหุ้นส่วนสามัญ; ป.พ.พ., ม.1236 (1) 

(2) (3) และ ม. 1237 (2) (3) (4) – บริษัท; พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, ม. 154 (1) และ ม. 155 (2) 

(3); พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 70 (1) (2) (3) และ ม. 71; พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, ม. 82 (1) (2), 

ม. 83 (2) (3), และ ม. 111; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 36 (3), ม. 37 (1) (2) (3); พรบ. หอการค้า 

พ.ศ. 2509, ม. 43 (3) และ ม. 44 (1); และพรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548, ม. 8 เป็นต้น 

 16 ร.ธ.น., ม. 29 และ ม. 65 

 17 แต่การปลดออกจากทะเบียนพรรคการเมืองที่ว่านี้ ไม่กระทบสถานะนิติบุคคลของพรรคการเมือง 

เนื่องจาก ก่อนที่พรรคการเมืองในนอร์เวย์จะลงทะเบียนเพื่อใช้ชื่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งได้นั้นต้องจด

ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคลแล้วเท่านั้น โปรดดู Norway: ACT 2005-06-17 no. 

102: Act on certain aspects relating to the political parties, § 2 และ § 5. 
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สิ้นสภาพพรรคการเมือง (Liquidation) เชก – การเลิกพรรคการเมือง (Abolishment) 

ฮอนดูรัส – การทำให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลง (Termination) บัลแกเรีย – การยุบ

พรรคการเมือง (Dissolution)18 ฯลฯ 

  อนึ่ง แม้กฎหมายของบางประเทศจะมิได้บังคับให้พรรคการเมืองต้อง  

จดทะ เบี ยนก่ อนดำ เนิ นการ เช่ น เ ยอรมนี แต่ ก็ ไ ด้ มี ก า รบัญญั ติ บทนิ ย าม 

“พรรคการเมือง” ไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง (Parteiengesetz) ใช้ในการจำแนก

แยกแยะพรรคการเมืองออกจากการรวมกลุ่มทางการเมืองประเภทอื่นๆ เพื่อประโยชน์

ใ นกา ร ใช้ บั ง คั บกฎหมายฉบั บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น กฎหมาย เ ลื อ กตั้ ง 

(Bundewahlgesetz) หรือกฎหมายสมาคม (Vereinsgesetz) ซึ่งก็น่าจะพออนุโลม

เทียบเคียงกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามกฎหมายไทยได้19 ตัวอย่างเช่น 

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเคยใช้บทนิยามนี้เป็นเครื่องชี้สถานะ “พรรคการเมือง” ของ

พรรคการเมืองหนึ่งว่าได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะมิได้ส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งใน

ระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐ จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลที่จะประกาศความไม่ชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญ และสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้ หากแต่การยุบพรรคการเมืองดังกล่าว

เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธ์ตามกฎหมายสมาคม20 

  อย่างไรก็ดี สำหรับปัญหาว่า เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองในแต่ละ

ข้อ หรือกระบวนการทำให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดเป็นข้อๆ ไป 

 

 18 South Korea: Political Parties Act No. 7683, Aug. 4, 2005, § 44; Ecuador: Ley de Partidos   

Politicos, §§ 34 -35; Russia: Federal Law No. 95-FZ of July 11, 2001 on Political Parties, § 41;   

Bulgaria: Political Parties Act, § 40; Czech Republic: Act of Law 424/1991 Coll., on association   

in political parties and political movements, § 13; และ Honduras: Electoral Law and Political   

Organizations, § 96.  

 19 อย่างไรก็ดี การสิ้นสถานะพรรคการเมืองตามบทนิยามในกฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันนั้นมิได้กระทบ

ต่อสถานะนิติบุคคลของพรรคการเมือง หรือในกรณีที่การรวมกลุ่มดังกล่าวมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การ

วินิจฉัยให้พรรคการเมืองสิ้นสถานะดังกล่าว ก็มิได้กระทบต่อสถานะการรวมกลุ่มแต่อย่างใด เพียงแต่กลุ่มดังกล่าว

จะมิได้รับเอกสิทธิ์ในฐานะพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โปรดดู บทที่ 3 

กฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง หน้า 79. 

 20 BVerfGE 91, 276 อ้างถึงใน Judith Wise, “Dissent and the Militant Democracy: the German 

Constitution and the Banning of the Free German Worker Party,” University of Chicago Law 

School Roundtable, Vol.5, 1998, น. 312 – 316. 
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2. การสิ้นสภาพเพราะเหตุจำนวนขั้นต่ำของสมาชิก
 และสาขาพรรคการเมือง

เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (1) ประกอบมาตรา 26 และ

มาตรา 91 (3) ของกฎหมายพรรคการเมือง 2550 เกี่ยวกับเรื่องจำนวนสมาชิก

พรรคการเมืองเช่นเดียวกัน จึงขอนำมาอธิบายและวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อเดียวกัน ดังนี้ 

 2.1หลักเกณฑ์การสิ้นสภาพตามมาตรา91(1)

  ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัด

ตั้งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองนั้นจะต้องดำเนินการ (ก) รับสมาชิกให้มีจำนวน

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และ (ข) จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา  

อันได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21 รวมเป็นอย่าง

น้อย 4 สาขา เพิ่มเติมจากสำนักงานใหญ่ของพรรคที่มีอยู่แล้ว 1 แห่ง มิเช่นนั้น ย่อมสิ้น

สภาพความเป็นพรรคการเมือง  

  สมาชิกพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คนข้างต้นนั้น นับเฉพาะ  

ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างถูกต้องคือ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองได้22 และผู้นั้นได้แสดงเจตนาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างชัดแจ้ง23 

นอกจากนี้ ยังต้องมีสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์24 กระจายไปตาม
 21 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2550 [รจ. ล.124 ต.95ก 

(20 ธันวาคม 2550) น. 15] 

 22 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 19; ศร. ที่ 1/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 [รจ. ล.123 ต.53ก (24 

พฤษภาคม 2549) น. 1 – 81] น. 1 – 2: คดีพรรคเสรี – สมาชิกพรรคต้องมีตัวตนอยู่จริงตามฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คนตายไม่มีสภาพบุคคลจึงไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ได้ 

 23 ศร.ที่ 42/2545  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 [รจ. ล120 ต.38 ก (6 พฤษภาคม 2546) น. 80– 167] 

น. 84 – 85: พรรคโบราณรักษ์ ไม่อาจนำจำนวนสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่ไม่มีการแสดงเจตนาสมัครเข้าเป็นสมาชิก

พรรคอย่างชัดแจ้งมารวมคำนวนได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ถือเป็นสมาชิกพรรค; และ ศร.ที่ 56/2545 ลงวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2545 [รจ. ล.120 ต.79ก (22 สิงหาคม 2546) น. 108 – 167] น. 111 – 112: พรรคชาติประชาชน 

(ในคดียุบพรรคครั้งที่ 1) ไม่สามารถเอารายชื่อสมาชิกของพรรคการเมืองเดิมที่เคยถูกรัฐธรรมนูญยุบไปก่อนหน้า

นั้น (พรรคประชาชน) มาถือเป็นสมาชิกพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นมิได้แสดงเจตนาสมัครเป็น

สมาชิกพรรคชาติประชาชนอย่างชัดแจ้ง 

 24 ศร. ที่ 59/2548 ลงวันที่ 27ตุลาคม 2548 (พรรคประชาชนไทย) [รจ. ล.123 ต.32ก  (28 มีนาคม 

2549) น. 1 – 113] น. 4: ถือตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาคๆ ละไม่น้อยกว่า 8 คน เพราะแม้กฎหมายจะมิได้กำหนดจำนวน

สมาชิกขั้นต่ำในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด หรือแต่ละสาขาไว้เป็นการเฉพาะ25 แต่เมื่อ

พิเคราะห์ประกอบหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสาขาพรรค 

การเมืองแล้ว เห็นได้ว่า พรรคการเมืองหนึ่งๆ ต้องมีสมาชิกในแต่ละภาคอย่างน้อยที่สุด 

8 คน26 มิเช่นนั้น ย่อมไม่สามารถจัดตั้งสาขาพรรคในภาคนั้นๆ ได้ และจะส่งผลให้มี

สาขาพรรคไม่ครบตามหลักเกณฑ์ในท้ายที่สุด 

  ในทำนองเดียวกัน จำนวนสาขาพรรคการเมืองขั้นต่ำ 4 สาขา ต้องจัดตั้ง

ขึ้นโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ข้อบังคับพรรคการเมือง27 

อาทิ ต้องมีจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเขตที่ตั้งสาขาครบถ้วนตามข้อบังคับพรรค28 และต้องมี

การประชุมสมาชิกเพื่อจัดตั้งสาขาและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา29 โดยต้องเป็นการ

 25 แตกต่างไปจากที่ เคยกำหนดไว้ในมาตรา 7 มาตรา 27 และมาตรา 46 (2) ของพระราชบัญญัติ

พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ที่กำหนดให้ การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งและผู้สมัครเข้าเป็น

สมาชิกพรรครวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยสมาชิกดังกล่าวต้องมีที่อยู่ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าภาคละ 5 

จังหวัด และจังหวัดละไม่น้อยกว่า 50 คน ส่วนจังหวัดที่ตั้งของสาขาพรรคจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน 

และโปรดเทียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองชิลี รัสเซีย เกาหลีใต้ และแทนซาเนีย ในตารางที่ 

3 จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและ/หรือสาขาพรรคการเมือง หน้า 197. 

 26 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 34 และ ม.35 เทียบเคียง ศร. ที่ 7/2544  ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2544 

[รจ. ล.118 ต.117ก (20 ธันวาคม 2544) น. 112 – 159] น. 113: คดีพรรคแนวร่วมเกษตรกรซึ่งวินิจฉัยตาม

มาตรา 31 พรป. พรรคการเมือง 2541 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองไว้อย่างน้อย

ที่สุด 7 คน แต่ทั้งนี้ พรรคการเมืองจะกำหนดเงื่อนไขให้เข้มงวดกว่านี้ในข้อบังคับพรรคก็ได้ 

 27 ศร. ที่ 29/2543  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 [รจ. ล. 118 ต. 56ก (16 กรกฎาคม 2544) น. 73 – 

111] น. 74: คดีพรรคธรรมรัฐ; และ ศร. ที่ 11/2545ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545 [รจ. ล.119 ต.117ก (25 

พฤศจิกายน 2545) น. 1– 129] น. 11: การประชุมใหญ่สมาชิกสาขาพรรคชาวนาพัฒนาประเทศเพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการสาขากระทำขึ้นก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นการขัดต่อข้อบังคับพรรค   

นายทะเบียนจึงไม่อาจรับรองการจัดตั้งสาขาแห่งนั้นได้ 

 28 ศร. ที่ 15/2550  26 กันยายน 2550  [รจ. ล. 125 ต. 20ก (24 มกราคม 2551) น. 1 – 55] น. 3 – 4: 

สาขาหนึ่งของพรรคสันติภาพไทยมีสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่จะทำการจัดตั้งสาขาเพียง 26 คน ทั้งๆ ที่  

ข้อบังคับพรรคกำหนดว่าต้องมี 30 คนจึงจะจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ได้ เป็นการจัดตั้งสาขาที่ไม่ถูกต้องตาม

ข้อบังคับพรรค 

 29 ศร. ที่ 57/2548 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2548  [รจ. ล.123 ต.27ก  (16 มีนาคม 2549) น. 138– 200]   

น. 139 – 140: แทท้ีจ่รงิ พรรคทางเลอืกทีส่ามไมเ่คยมกีารประชมุเพือ่จดัตัง้สาขาและเลอืกคณะกรรมการสาขาเลย 

แต่จัดให้มีการลงลายมือชื่อรับรองกันในภายหลัง เป็นการขัดต่อข้อบังคับพรรค ไม่อาจรับรองการจัดตั้งสาขาได้  
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ประชุมที่ถูกต้อง30 รวมทั้งต้องมีคณะกรรมการสาขาครบถ้วนทุกตำแหน่งและผู้ดำรง

ตำแหน่งดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายด้วย31 มิเช่นนั้น นายทะเบียน

พรรคการเมืองย่อมไม่อาจรับรองการจัดตั้งสาขาได้ เป็นเหตุให้มีการจัดตั้งสาขาไม่ครบ 

4 สาขา32 หรือมีสาขากระจายไปไม่ครบทั้ง 4 ภาค33 และส่งผลให้พรรคการเมืองนั้น  

สิ้นสภาพไป 

  อนึง่ กำหนดเวลา 1 ปขีา้งตน้ เริม่นบัตัง้แตว่นัทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง 

มิใช่วันที่พรรคการเมืองได้รับทราบถึงการรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าว

จากหนังสือแจ้งของนายทะเบียน34 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อพรรคให้นับกำหนดเวลา  

ดงักลา่วตอ่เนือ่งกนัไป มใิชเ่ริม่นบัหนึง่ใหม ่ณ วนัทีน่ายทะเบยีนตอบรบัการเปลีย่นแปลง 

ชื่อพรรค35 หากวันที่ครบกำหนด 1 ปีเป็นวันหยุดราชการกำหนดเวลาย่อมขยายออกไป

จนถึงวันทำการปกติของทางราชการ36 ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พรรค 

 30 ศร. ที่ 43/2545 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 [รจ. ล.120 ต.38ก (6 พฤษภาคม 2546) น. 168– 253] 

น. 169 – 170: การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาแห่งหนึ่งของพรรคพัฒนาไทยมีสมาชิกที่อยู่ในเขตที่ตั้งสาขามาประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับพรรค เป็นการประชุมที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่อาจรับรองการจัดตั้งสาขาได้ 

 31 ศร. ที่ 59/2548  ลงวันที่ 27ตุลาคม 2548  [รจ. ล.123 ต.32ก  (28 มีนาคม 2549) น. 1– 113] น. 2 – 

3: กรรมการสาขาพรรคแห่งหนึ่งของพรรคประชาชนไทยขาดคุณสมบัติ เป็นเหตุให้องค์ประกอบของ  

คณะกรรมการสาขานั้นไม่ถูกต้อง เมื่อไม่มีคณะกรรมการสาขา นายทะเบียนจึงไม่อาจรับรองการจัดตั้งสาขาได้ 

(หมายเหตุ – สรุปตามคำร้องของนายทะเบียน เพราะศาลมิได้วินิจฉัยโดยตรงในประเด็นนี้) 

 32 อาทิ พรรคทางเลือกที่สามจัดตั้งสาขาพรรคเพียง 3 สาขา–ศร. ที่ 57/2548 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2548   

[รจ. ล.123 ต.27ก (16 มีนาคม 2549) น. 138– 200] น. 139 – 140; พรรคแรงงาน 2 สาขา–ศร. ที่ 47/2548 

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 [รจ. ล.123 ต.8ก (27 มกราคม 2549) น. 143– 195] น. 145 เป็นต้น 

 33 แม้จะมีการจัดตั้ง 2 – 3 สาขาในบางภาค แต่หากไม่ครบทุกภาคก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ – ศร. ที่ 2/2548 ลง

วันที่ 6 มกราคม 2548 [รจ. ล.122 ต.71ก (24 สิงหาคม 2548) น. 52– 151] น. 52 – 56: พรรคชาติประชาชน 

– ในคดียุบพรรคครั้งที่สอง – จัดตั้ง 5 สาขา ภาคกลางที่จังหวัดระยอง ภาคใต้ที่ระนอง ภาคเหนือที่น่าน ภาค

เหนือที่เพชรบูรณ์ และภาคอีสานที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการจัดตั้งสาขาไม่ถูกต้อง และต่อมา พรรคก็ได้แจ้งขอถอน

การจัดตั้งสาขาที่จังหวัดน่านด้วย 

 34 คดีพรรคพลังไทย – ศร.ที่ 10/2545 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 [รจ. ล.119 ต.155ก (15 พฤศจิกายน 

2545) น. 124– 178] น. 127–128. 

 35 ศร. ที่ 16/2550 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550  [รจ. ล.125 ต.35ก  (19 กุมภาพันธ์ 2551) น. 1– 59]   

น. 6: พรรครวมพลังไทย เดิมชื่อพรรคเกษตรกรแรงงานไทย ซึ่งศาลตัดสินโดยใช้เกณฑ์กำหนดเวลา 180 วันตาม

มาตรา 29 ของพรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

 36 ป.พ.พ., ม. 193/8 และคดีพรรคชาวไร่ชาวนาไทย – ศร. ที่ 29/2544 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544   

[รจ. ล.119 ต.46ก (21 พฤษภาคม 2545) น. 1– 41] น. 1 
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การเมืองมีหน้าที่ต้องแจ้งนายทะเบียนเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกและสาขาพรรคการเมือง

พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง37 อย่างช้าที่สุดคือวันที่ครบกำหนด 1 ปี จะ

ยื่นหลังจากนั้นแม้เพียง 2 วันก็ไม่ได้38 และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจขยายกำหนด

เวลาดังกล่าวให้แก่พรรคการเมืองได้39 อย่างไรก็ดี หากยื่นภายในกำหนดเวลาแล้ว   

มีข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจน หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนอาจสั่งการให้

ชี้แจงหรือให้ไปรวบรวมเอกสารและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ได้40 

 2.2หลักเกณฑ์การสิ้นสภาพตามมาตรา91(3)และ 
  ความแตกต่างจากมาตรา91(1)

  ส่วนการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (3) นั้น คือ เมื่อ

พรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกลดลงจนเหลือไม่ถึง 5,000 คน ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี

ติดต่อกัน เช่น ถ้าจำนวนสมาชิกลดเหลือ 4,900 คน เพียง 11 เดือน แต่เดือนที่ 12 

กลับมามีครบจำนวน 5,000 คน เช่นนี้ พรรคการเมืองก็ไม่สิ้นสภาพ  

  ในทางปฏิบัติ หัวหน้าพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องแจ้งจำนวนสมาชิกพรรคที่

เพิ่มขึ้นหรือลดลง ภายในวันที่ 7 ของทุกๆ สามเดือน และสรุปยอดจำนวนสมาชิกที่เพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบปีให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี41 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการยุบพรรคตามกฎหมายเดิมหรือสิ้นสภาพเพราะเหตุ

ข้อนี้ตามกฎหมายปัจจุบันแต่อย่างใด 

 37 คดีพรรคชาติพัฒนา – ศร. ที่ 48/2548 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2548 [รจ. ล.123 ต.8ก (27 มกราคม 

2549) น. 196– 238] น.  197 

 38 คดีพรรคพลังไทย – ศร.ที่ 10/2545 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 [รจ. ล.119 ต.155ก (15 พฤศจิกายน 

2545) น. 124– 178] น. 127–128. 

 39 คดีพรรคไทยพัฒนา –ศร. ที่ 2/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544 [รจ. ล.118 ต.97ก (24 ตุลาคม 2544) 

น. 37– 75] น. 42 (คำวินิจฉัยของประเสริฐ นาสกุล) น. 53 (จุมพล ณ สงขลา) น. 55 (พลโทจุล อดิเรก) น. 57 

(ปรีชา เฉลิมวานิช) น. 61 (มงคล สระฏัน) น. 67 (สุจินดา ยงสุนทร) น. 71 (อมร รักษาสัตย์) แต่คำวินิจฉัยกลาง

มิได้ระบุเช่นนั้นอย่างชัดแจ้ง 

 40 คดีพรรคเสรี– ศร. ที่ 1/2549 ลงวันที่ 10 มค. 2549 [รจ. ล.123 ต.53ก (24 พฤษภาคม 2549) น. 1 – 

81] น. 2 

 41 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 19 วรรค 4; อนึ่ง จำนวนตัวเลขขั้นต่ำในการดำรงสถานะพรรคการเมือง

นี้เท่ากับตัวเลขที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับ พ.ศ. 2524 แต่ก็สูงกว่าฉบับอื่นๆ อันได้แก่ ฉบับ พ.ศ. 

2541 ม. 65 (2) 15 คน; ฉบับ พ.ศ. 2498 ม. 13 (3) และ พ.ศ. 2511 ม. 19 (2) 500 คน; และฉบับ พ.ศ. 2517   

ม. 34 (2) 1,000 คน.  
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  อนึ่ง การสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (1) และ (3) แตกต่างกันในแง่ที่ว่า 

มาตรา 91 (1) เป็นเงื่อนไขยืนยันการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองหลังจากที่ได้มีการจัด

ตั้งพรรคขึ้นด้วยการหาสมาชิกและจัดตั้งสาขาพรรค เมื่อพรรคการเมืองปฏิบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขใน (1) ภายในกำหนดเวลา 1 ปีแล้ว การจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าวก็เป็น

อันสมบูรณ์ แม้ต่อมาพรรคการเมืองจะมีสมาชิกลดลงเหลือต่ำกว่า 5,000 คน มีสาขา

พรรคลดลงเหลือน้อยกว่า 4 สาขา หรือมีสาขาไม่ครบทั้ง 4 ภาค ก็ไม่อาจถือเป็นเหตุให้

พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตาม (1) ได้อีกต่อไป เว้นแต่ จะเข้ากรณีตาม (3) คือ   

มีจำนวนสมาชิกไม่ถึง 5,000 คนตลอดระยะเวลา 1 ปีติดต่อกัน 

 2.3ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของ
  สมาชิกและสาขาพรรค

  ปัญหาข้อหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมาก ตั้งแต่เมื่อคราวจัดทำยกร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับ 254142 สืบเนื่องมาจนถึงการพิจารณา

ร่างกฎหมายฉบับ 255043 ก็คือ การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมืองไป (หรือถูกยุบไป ตามกฎหมาย 2541) เพราะเหตุที่พรรคการเมือง  

ไม่สามารถหาสมาชิกให้ได้ครบ 5,000 คน และจัดตั้งสาขาพรรคทุกภาค 4 ภาค 4 

สาขา ภายในกำหนดเวลา 1 ปี (หรือ 180 วันตามกฎหมาย 2541) นั้นชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือไม่ 

  2.3.1 เหตุผลคัดค้าน: ขัดต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการให้พรรคการเมือง  

จัดตั้งได้ง่าย 

  ในด้านหนึ่ง เห็นว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ 2550 

ซึ่งมีบทบัญญัติมาตรา 65 รับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเช่นเดียวกับมาตรา 

47 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ต่างก็มีมีเจตนารมณ์เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องการให้

ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยง่าย44 โดยบุคคลเพียง 15 คนก็สามารถ

 42  ผู้สนใจประเด็นที่มีการอภิปรายในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับ พ.ศ. 2541 โปรดดู วัลลียา ไชยศิริ, 

เสรีภาพในการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547, น. 133 – 137. 

 43 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 

 44 เทียบมาตรา 65 รัฐธรรมนูญ 2550 กับมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ 2540 และโปรดดู รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540, ม. 328 (1); และ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่,” ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช 

และประยงค์ คงเมือง บรรณาธิการ, รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2541), น. 66 –

67 ซึ่งอธิบายความตามรัฐธรรมนูญ 2540.  
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รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้ ดังนั้น “การกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีสมาชิก 5,000 

คนขึ้นไป กระจายตามภาคทุกภาคและมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา   

น่าจะทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ตั้งพรรคการเมืองได้ง่ายหมดไป

เช่นกัน”45 เนื่องจาก แม้พรรคการเมืองจะจัดตั้งได้ง่าย แต่ก็ถูกทำให้สิ้นสภาพไปได้ง่าย

จึงเท่ากับเป็นการทำลายเสรีภาพในการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองอันเป็นเสรีภาพโดย

ปริยายของเสรีภาพในการจัดตั้ งพรรคการเมือง คล้ายคลึงกับคำวิจารณ์ของ

ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ในคำวินิจฉัยส่วนบุคคลในคดีหนึ่งว่า 

  “เมื่อคำนึงถึงว่าการตั้งพรรคการเมืองเป็นการแสดงความพยายามที่จะเข้า

มามีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญของประเทศ

ประชาธิปไตยทุกประเทศสนับสนุน...และการตั้งพรรคการเมืองเป็นภาระที่ยุ่งยากแต่ก็

เป็นบทเรียนหรือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากสำหรับระบอบ

ประชาธิปไตย รัฐบาลน่าจะต้องขอบใจที่มีประชาชนมาเสียสละทำกิจกรรมเช่นนี้มาก

กว่าจะคอยเข็มงวดกวดขันโดยการออกข้อกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และนำมาเป็น  

ข้ออ้างที่จะยุบพรรคการเมือง”46 

  นอกจากนั้น หากพิจารณาจากบริบททางการเมือง หลักเกณฑ์ในการดำรง

สถานะพรรคการเมืองข้อนี้ยังมีผลเป็นการปิดโอกาสของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่จะ

เข้าสู่กระบวนการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชน เพราะเป็นปกติธรรมดาที่

พรรคการเมืองซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียงในสังคม ย่อมจะปรากฏเป็น

ข่าว มีผู้ได้ยินชื่อและรับทราบแนวทางของพรรคในจำนวนน้อย ประสบการณ์จากการ

ใช้บังคับหลักเกณฑ์ข้อนี้อย่างเคร่งครัดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550 เป็น

เหตุให้พรรคการเมืองมากถึง 43 พรรคถูกยุบไป น่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงการปิดกั้น

การเข้าสู่ตลาดการเมืองของหลักเกณฑ์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี47 

 45 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) น. 163; และโปรดดู รังสรรค์   

ธนพรพันธุ์, เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 3: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2547) น. 32 – 33. 

 46 คำวินิจฉัยรายบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ – ศร.ที่ 10/2545 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

[รจ. ล.119 ต.155ก (15 พฤศจิกายน 2545) น. 169 – 176] น. 175 ในคดีพรรคพลังไทยซึ่งถูกยุบพรรคตาม

กฎหมายเดิมเพราะมีสมาชิกไม่ครบ 5,000 คน. 

 47 โปรดดู ตารางที่ 2 สถิติการยุบพรรคการเมืองจำแนกตามสาเหตุ ในหน้า 33; ผู้สนใจเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์สภาพ “ตลาดการเมืองไทย” ที่เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 และจากสภาพข้อเท็จจริงอื่นๆ ในบริบท

ทางการเมืองไทยเช่น “ยี่ห้อ” ทางการเมือง การซื้อขายตัว ส.ส. “มุ้ง” ในพรรคการเมือง โปรดดูบทที่ 7 และบทที่ 

8 ในงานวิจัยของศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนพรพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 25 – 108.  
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  2.3.2 เหตุผลสนับสนุน: อยู่ภายในกรอบอำนาจในการตรากฎหมายของ

รัฐสภาที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ 

  ในขณะที่อีกด้านหนึ่งให้เหตุผลว่า จริงอยู่ที่เจตนารมณ์ให้พรรคการเมือง

จัดตั้งได้โดยง่ายของรัฐธรรมนูญ 2540 จะสืบทอดมาถึงรัฐธรรมนูญ 2550 แต่กรณี  

ดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในกรอบอำนาจในการตรากฎหมายของรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญให้ไว้48 

เนื่องจาก หลักเกณฑ์จำนวนสมาชิกขั้นต่ำที่ว่านั้นกำหนดขึ้นเพื่อ “ป้องกันไม่ให้

พรรคการเมืองกลายเป็นพรรคเบี้ยหัวแตก เป็นพรรคท้องถิ่น หรือเป็นพรรคการเมือง

ที่กระจัดกระจายทั่วไปหมดทำให้สภาพการเมืองไม่มั่นคง” 49 และป้องกัน 

“พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาอาจมีเจตนาแอบแฝงเพื่อต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐ

โดยไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง”50   

ส่วนเกณฑ์สาขาพรรคต้องกระจายไปทุกภาคๆ ละ 1 สาขา ก็เพื่อให้ “พรรคการเมือง  

ที่จัดตั้งขึ้นเป็นพรรคที่มีฐานสนับสนุนจากประชาชนและกระจายให้กว้างขวาง  

ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ”51 จึงถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม   

ดังเช่นที่ท่านนพดล เฮงเจริญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เคยอธิบายไว้ในคำวินิจฉัย

หลายฉบับ ความตอนหนึ่งว่า 

     “...การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่  

ห้าพันคนขึ้นไปซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชี  

รายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกำหนด ก็เนื่องจาก

พรรคการเมืองย่อมต้องประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกพรรคซึ่งมีเจตนารมณ์ทาง  

 48 มาตรา 328 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ให้อำนาจรัฐสภาตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองได้ โดยสาระสำคัญพื้นฐานประการหนึ่งซึ่งจะต้องปรากฏในกฎหมายก็คือ การจัดตั้งพรรคการเมือง

ให้กระทำได้โดยบุคคลตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ซึ่งก็ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายแล้ว และอีกประการหนึ่งคือ  

การเลิกพรรคการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญห้ามมิให้นำเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่

ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมืองเท่านั้น รัฐธรรมนูญ 

2540 มิได้ห้ามมิให้บัญญัติเหตุแห่งการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุอื่นๆ แต่อย่างใด 

 49 สรุปความเห็นของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. .... โปรดดู วัลลียา ไชยศิริ, เรื่องเดิม, น. 135 – 136. 

 50 เรื่องเดียวกัน, น. 136 – 137; และ โปรดดู สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภา

ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550, น. 4. 

 51 สุจิต บุญบงการ, “กฎหมายพรรคการเมือง: โอกาสและข้อจำกัดในการส่งเสริมและพัฒนาพรรค 

การเมือง,” ใน วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (กันยายน – ธันวาคม 2546) น .17. 
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การเมืองสอดคล้องกับอุดมการณ์หรือหลักการของพรรคมีความศรัทธาเชื่อถือต่อพรรค

และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เช่น บริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ ชื่นชม

ยินดีกับพรรคเวลาสนทนาปราศรัยกับคนอื่นๆ ช่วยหาเสียงให้พรรคและลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งผู้สมัครของพรรค รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรค และจำนวน

สมาชิกตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไปก็เป็นจำนวนที่ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำให้

พรรคการเมืองดำเนินกิจการต่อไปได้ [ขีดเส้นใต้เน้นข้อความโดยผู้วิจัย] ส่วนที่กฎหมาย

บัญญัติให้มีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาก็เนื่องจากพรรคการเมือง

ต้องมีการจัดองค์กรของพรรคซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “ประชาชน” โดยมีสำนักงานสาขา

พรรคเป็นตัวเป็นตน แม้ว่าจะเป็นสาขาตามกลุ่มคน เช่น กลุ่มยุวชน กลุ่มแม่บ้าน หรือ

กลุ่มอาชีพกับสาขาตามพื้นที่เช่นสาขาระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เป็นต้น และสำนักงาน

สาขาพรรคต้องมีคณะกรรมการบริหารซึ่งถือว่าเป็น “ฝ่ายการเมือง” ของพรรคและ  

มีเจ้าหน้าที่ประจำรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติ

งาน...”52 

  2.3.3 กฎหมายของต่างประเทศ 

  จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายพรรคการเมืองของหลายประเทศที่

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ พบว่า บางประเทศ เช่น สเปน

มิได้กำหนดจำนวนขั้นต่ำของสมาชิกพรรคการเมือง53 แต่ประเทศส่วนมากจะมีการ

กำหนดไว้ ซึ่งก็มีตัวเลขที่หลากหลาย ตั้งแต่น้อยที่สุดขั้นต่ำ 3 คนไปจนถึงสูงสุดขั้นต่ำ  

ที่ 50,000 คน ส่วนจำนวนสาขาขั้นต่ำนั้นกลับมีการกำหนดไว้เป็นส่วนน้อย นอกจากนี้ 

เมื่อนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง การยุบพรรค การ

เพิกถอนออกจากทะเบียน ไม่ว่าในคำเรียกใดๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ของ

กฎหมายต่างประเทศออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่กำหนดจำนวนสมาชิกและ/

หรือจำนวนสาขาขั้นต่ำไว้เป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่ไม่ถือเป็นเหตุแห่ง

การสิ้นสภาพหรือยุบพรรคการเมือง เช่น อาเซอร์ไบจัน กัมพูชา เปรู และตุรกี กับอีก

 52 คำวินิจฉัยส่วนบุคคลของนายนพดล เฮงเจริญ เช่น คดีพรรครวมไทย: ศร. ที่ 1/2548 ลงวันที่ 6 มกราคม 

2548 [รจ. ล.122 ต.71ก (24 สิงหาคม 2548) น. 13 – 15] น. 14 – 15; คดีพรรคประชาธรรม:ศร. ที่ 42/2548 

ลงวันที่ 7 เมษายน 2548  [รจ. ล. 122 ต.125ก  (28 ธันวาคม 2548) น. 12 – 14 ] น. 13 – 14; คดีพรรค

พัฒนาสังคมไทย:ศร. ที่ 46/2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548  [รจ. ล.123 ต.8ก (27 มกราคม 2549) น. 112 – 

113] น. 113 – 114.  

 53 Spain: Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos (L.O.P.P.), art. 2; แต่ทั้งนี้โดยสภาพธรรมชาติ

ของการรวมกลุ่ม อย่างน้อยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง อีกทั้งบทบัญญัติกฎหมาย  

ก็ใช้คำในรูปพหูพจน์. 
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กลุ่มหนึ่งที่ถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคหรือสิ้นสภาพพรรคการเมืองด้วย โดยในกลุ่ม

หลังนี้อาจจำแนกแยกย่อยได้เป็น 3 รูปแบบ อันได้แก่ 

  รูปแบบที่ 1 กำหนดเหตุสิ้นสภาพในเรื่องจำนวนสมาชิกขั้นต่ำเพียงอย่าง

เดียว ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่แน่ชัด หรือเป็นอัตราร้อยละของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง

ประเทศหรือเฉพาะเขต หรือจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศหรือในเขตเลือกตั้ง

ก็ได้ 

- แบบ 1ก ไม่กำหนดเงื่อนไขการกระจายตัวของสมาชิก เช่น โปรตุเกส 

เอสโตเนีย 

- แบบ 1ข สมาชิกต้องมีภูมิลำเนากระจายตัวตามจังหวัด/เขตต่างๆ 

อย่างน้อย ... แห่ง และอาจกำหนดด้วยว่า ในแต่ละจังหวัด/

เขตต้องมีสมาชิกอย่างน้อย ... คน เช่น เคนย่า มอลโดว่า 

  รูปแบบที่ 2 กำหนดเหตุสิ้นสภาพในเรื่องจำนวนสาขาพรรคขั้นต่ำแต่เพียง

อย่างเดียว โดยอาจกำหนดให้ต้องมีสาขาในเมืองหนึ่งเมืองใดเป็นการเฉพาะ เช่น ยูเครน 

เป็นต้น 

  รูปแบบที่ 3 กำหนดเหตุสิ้นสภาพทั้งในเรื่องจำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและ

สาขาพรรค 

- แบบ 3ก ไม่กำหนดเงื่อนไขการกระจายตัวของสมาชิก เช่น เบลารุส   

คาซักสถาน  

- แบบ 3ข สมาชิกต้องมีภูมิลำเนากระจายตัวตามสาขาต่างๆ และอาจ

กำหนดจำนวนขั้นต่ำในแต่ละสาขาไว้ด้วย เช่น เกาหลีใต้ ชิลี 

รัสเซีย 
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ตารางที่ 3 
จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและ/หรือสาขาพรรคการเมือง 

ประเทศ สมาชิกไม่น้อยกว่า สาขาไม่น้อยกว่า ระยะเวลา 

Albania  500 คน - - 

Armania1 200 คน 1/3 ของจังหวัด - 

Azerbaijan1 1,000 คน - - 

Balarus 1,000 คน เมืองหลวงและ1/2 ของภาค 6 เดือน 

Canada 250 คน - - 

Chile2 0.5 % ของผู้มาใช้สิทธิ5 7 8 ภาค 6 เดือน 

Combodia1 4000 คน - - 

Estonia 1,000 คน - - 

Georgia1 1,000 คน - - 

Kazakstan 1,000 คน เมืองหลวงและ 2/3  

ของจังหวัด 

- 

Kenya 1,600 คน6 - 180 วัน 

Lithuania1 400 คน - - 

Macedonia 500 คน - - 

Moldova 5000 คน6 - - 

Mexico 3,000 คน / 0.13 %  

ของผู้ขึ้นทะเบียน8 

- - 

New Zealand3 500 คน (นับเฉพาะที่ชำระ

ค่าสมาชิก) 

- - 

Panama1 30,000 คน หรือ 5 %  

ของผู้มาใช้สิทธิ7 

- 1 ปี 

Peru1 1% ของผู้มาใช้สิทธิ7 - - 

Portugal4 5,000 คน - - 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

1��

ประเทศ สมาชิกไม่น้อยกว่า สาขาไม่น้อยกว่า ระยะเวลา 

Romania1 10,000 คน6 - - 

Russia2 50,000 คน มากกว่า 1/2 ของมลรัฐ - 

Serbia4 10,000 คน/ 1,000 คน 

(ชนกลุ่มน้อย) 

- - 

South Korea2 5,000 คน 5 เขตมหานคร/จังหวัด - 

Tanzania 2,000 คน6 - - 

Turkey1 30 คน เมืองหลวงและ1/2 ของ

จังหวัด 

- 

Ukraine 10,000 ลายเซ็น (ใช้เฉพาะ

ตอนจดทะเบียน)1 

3 เมืองหลักและ 

มลรัฐส่วนใหญ่ 

6 เดือน 

หมายเหตุ 1.  เป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งพรรคแต่มิใช่เหตุยุบพรรค      

   2.  ในแต่ละสาขาต้องมีจำนวนสมาชิกขั้นต่ำด้วย 

   3.  ถอนชื่อจากทะเบียนพรรคการเมืองที่ส่งเลือกตั้งแบบสัดส่วนได้ 

   4.  Portugal ตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี Serbia 8 ปี 

   5.  เป็นเงื่อนไขการตั้งพรรคภายใน 6 เดือน แต่เหตุยุบพรรคคือ 1/2 ของตัวเลขดังกล่าว 

   6.  ต้องมีสมาชิกขั้นต่ำกระจายตัวไปตามมลรัฐ/ภาค/จังหวัดต่างๆ แต่ไม่บังคับให้จัดตั้งสาขา 

   7.  Chile และ Peru อาจสร้างผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วน Panama ในการเลือกตั้ง  

    ประธานาธิบดี 

   8.  ตั้งพรรค 3000 คนในอย่างน้อย 10/32 มลรัฐ และสิ้นสภาพหากน้อยกว่า 0.13 %  

    ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
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  2.3.4 แนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ 

  ในบรรดาประเทศที่กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและ/หรือ

สาขาพรรคการเมือง พบว่า มีการโต้แย้งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหลักเกณฑ์  

ดังกล่าวว่า ละเมิดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและนำคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

อย่างน้อยใน 6 ประเทศ อันได้แก่ เกาหลีใต้ รัสเซีย โรมาเนีย มอลโดว่า54 ยูเครน55 และ

มาซิโดเนีย56 ซึ่งศาลของประเทศเหล่านั้นต่างก็ได้วินิจฉัยไปในทิศทางเดียวกันว่า   

หลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพราะมิได้ละเมิดเสรีภาพในการ  

จัดตั้งพรรคการเมืองเกินสมควร ไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน อีกทั้งยังอยู่ในกรอบ

อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ประการ คือ 

 54 Moldova: Constitutional Court Plenary 03-06-2003 Constitutional review of Law no. 718-

XII of 17 September 1991 on parties and other social and political organisations, as amended 

by Laws no. 146-XIV of 30 September 1998, no. 367-XIV of 29 April 1999, no. 795-XIV of 10 

February 2000 and no. 1534-XV of 13 December 2002 amending and supplementing Law no. 

718-XII of 17 September 1991 on parties and other social and political organizations – การ

กำหนดให้พรรคการเมืองต้องสมาชิกอย่างน้อย 5,000 คนกระจายตัวไปตามจังหวัดต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จังหวัดทั้งหมด โดยในแต่ละจังหวัดต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 600 คน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ ศาลไม่ได้วินิจฉัย

ในประเด็นการถือเอาตัวเลขขั้นต่ำเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  

  อนึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมาธิการเวนิสเสนอความเห็นว่า การถือจำนวนสมาชิกขั้นต่ำดังกล่าวเป็นเหตุ  

ยุบพรรคน่าจะขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โปรดดู Venice Commission, Code of Good 

Practice in the Field of Political Parties, adopted by the Venice Commission at its 77th Plenary 

Session (12 – 13 December 2008), CDL- AD (2009) 021, § 82. 

 55 Ukraine: Constitutional Court 2-rp/2007 dated 12/06/2007 on the Conformity with the 

Constitution of provisions of Articles 10.1, 11.2.3, 11.5, 11.6, 15, 17.1, 24 and Chapter VI3 “Final 

Provisions of the Law on Political Parties, Ophitsiynyi Visnyk Ukrainy (Official Gazette) 54/2007 

ซึ่งวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของสาขาพรรคไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่การบังคับให้ต้องมีสาขาในเมือง Kyiv, 

Sevastopol และ Crimea ด้วย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ในคดีต่อมาคือ คำวินิจฉัยที่ 9-rp/2007 dated 

16/10/2007 ได้วินิจฉัยกลับในประเด็นหลังว่า การกำหนดที่ตั้งสาขาพรรคในเมืองดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ดี ทั้งสองคดีนี้ ศาลมิได้วินิจฉัยเลยไปถึงประเด็นว่า การถือเอาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเหตุยุบ

พรรคการเมืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 56 Macedonia: Constitutional Court U.br.23/2007 (02-05-2007) Sluzbenvesnikna Republika 

Makedonija (Official Gazette), 60/2007, 16.05.2007 ซึ่งศาลตัดสินว่า การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องหา

ลายเซ็นต์รับรองการเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 500 คนทุกๆ 4 ปีนับแต่วันที่จัดตั้งพรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

แต่กำหนดเวลา 45 วันในบทเฉพาะกาลซึ่งบังคับให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านั้นต้องหาลายเซ็นรับรองให้

ครบตามจำนวน เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
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 (1)  หน้าที่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ

โรมาเนีย วินิจฉัยว่า การที่พรรคการเมืองจะบรรลุหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนได้จริงนั้น

จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในระดับหนึ่งที่มากพอ

สมควร57 เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญเกาหลี ใต้ ที่อธิบายว่า 

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่อาจหาสมาชิกให้ครบจำนวนขั้นต่ำ 

5,000 คน ย่อมไม่สามารถทำหน้าที่สร้างเจตจำนงทางการเมืองหรือ

สะท้อนประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น 

เจตจำนงทางการเมืองของประชาชนที่พรรคการเมืองมีหน้าที่รวบรวม 

สร้าง และแสดงออกนี้ต้องเป็นเจตจำนงของประชาชนระดับชาติ 

สะท้อนผลประโยชน์ของชาติ มิใช่เจตจำนงของประชาชนในเขตพื้นที่

ใดพื้นที่หนึ่ง หรือสะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า พรรคการเมืองที่มุ่งเน้นเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาค

หนึ่งได้สร้างปัญหาแก่ระบบการเมืองของเกาหลีใต้อยู่ไม่ใช่น้อย ดังนั้น 

การบังคับให้พรรคการเมืองต้องจัดตั้งสาขาในเขตจังหวัดหรือมหานคร

อย่างน้อย 5 สาขาและต้องมีสมาชิกกระจายไปตามสาขาต่างๆ สาขา

ละไม่น้อยกว่า 1,000 คนจึงเป็นเหตุผลทางนิติบัญญัติที่ชอบธรรม 

(Legitimate Legislative Purpose) แล้ว58 

 (2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐและความเป็นชาต ิเช่น รัสเซียเพิ่งจะ

ผ่านพ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ไม่นาน 

ยังมีการท้าทายและความพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดน การสร้างคติ

ชาติพันธุ์นิยม และการก่อการร้าย กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศ

อันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้อง

กำหนดจำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและสาขาพรรคการเมืองไว้ค่อนข้าง

สูง และยังต้องบังคับให้ต้องกระจายจำนวนไปมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนมลรัฐทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้พรรคการเมืองเป็นกลไก

 57 Romania: Decision No 35 of April 2, 1996 on the Constitutionality of Certain Provisions 

of the Law on Political Parties, published in the “Monitorul Official”/”Official Gazette” of 

Romania, Part I, no. 75 of April, 11, 1997. 

 58 South Korea: 18-1(A) KCCR 402, 2004 Hun-Ma 246, March 30, 2006; อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า 

ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้อธิบายตามแนวทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ (Sovereignty of the Nation) ของ

ซีเอเยส์ (Siéyès) และปฏิเสธทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของปวงชน (แต่ละคน) ของรุสโซ (Rousseau) อย่างชัดแจ้ง 
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เขา้สูอ่ำนาจรฐัเพือ่ปัน่ทอนความเปน็ปกึแผน่ของสหพนัธรฐั อยา่งไรกด็ ี

ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซียได้ตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกว่า เหตุผลดังกล่าวอาจ

ใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะรัฐธรรมนูญรัสเซียมีเจตนารมณ์ให้  

การเมืองของรัสเซียอยู่ในระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-party 

System) ดังนั้น เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ก็สมควรจะปรับลดและงด

ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว59 

  อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า เกณฑ์

จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและ/หรือสาขาพรรคการเมือง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเหล่านี้   

มียกเว้นเพียงยูเครนประเทศเดียว นอกนั้นล้วนแล้วแต่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่สังกัด

พรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระสามารถลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ได้60 

 2.4บทวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของหลักเกณฑ์
  จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและสาขาพรรค

  การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องหาสมาชิกให้ได้ 5,000 คนกระจายอยู่ใน

ทุกภาคและต้องจัดตั้งสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขารวม 4 ภาค 4 สาขา ภายใน

กำหนด 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และการ

กำหนดให้พรรคการเมืองต้องรักษาจำนวนสมาชิกขั้นต่ำไว้ให้ได้ตลอดเวลา หากลดลง

เหลือน้อยกว่า 5,000 คนติดต่อกันเกิน 1 ปี ก็จะสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไป 

แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองในนามของพรรคการเมืองนั้น แต่การจำกัดเสรีภาพดังกล่าว  

ก็กระทำโดยกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและระบุ

บทบัญญัติมาตราที่จำกัดสิทธิเสรีภาพไว้ในกฎหมายแล้ว ปัญหาต่อมาที่ต้องแยก

พิจารณาโดยละเอียด ได้แก่ (ก) หลักเกณฑ์ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ (ข) 

การกำหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปเพราะมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขัด

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อวินิจฉัยพร้อมเหตุผลดังนี้ 

 59 Russia: Constitutional Court of the Russian Federation No. 1 dated 01/02/2005 

Rossiyskaya Gezeta (Official Gazette) 08/02/2005  

 60 http://aceproject.org/epic-en/CDTable?question=PC008&view=country เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 

10 พฤษภาคม 2553; ยูเครนเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเท่านั้นที่ผู้สมัครจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ 

ก็ได้. 
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  2.4.1 หลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและสาขาพรรคการเมือง  

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

    (1) เป็นไปเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 

    วัตถุประสงค์ของการบัญญัติหลักเกณฑ์จำนวนสมาชิกและสาขา

พรรคขั้นต่ำไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองของไทย อันได้แก่ เพื่อป้องกันพรรคท้องถิ่น 

พรรคภูมิภาคนิยม หรือพรรคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐโดยมิได้มุ่งหมายที่

จะสร้างเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง ฯลฯ น่าจะพอเทียบเคียงได้กับ

วัตถุประสงค์ทางนิติบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศเคยรับรองว่าด้วยชอบ

รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ กล่าวคือ พรรคการเมืองจำเป็นต้องมีจำนวนสมาชิกที่มาก

พอสมควรในอันที่จะสะท้อนเจตจำนงร่วมกันของปวงชนในระดับชาติได้อย่างแท้จริง

มิใช่เจตจำนงของปวงชนเฉพาะแต่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น เหตุผลข้อนี้เข้าข่าย

ประโยชน์สาธารณะที่สอดคล้องกับทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่ของพรรคการเมือง ดังนั้น การ

กำหนดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำก็ดี การให้มีสมาชิกกระจายไปตามภาคต่างๆ ก็ดี การให้จัด

ตั้งสาขาพรรคให้ครบทุกภาคก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่จะให้วัตถุประสงค์ทาง

นิติบัญญัติโดยชอบดังกล่าวบรรลุผลทั้งสิ้น 

    นอกจากนั้น การจัดตั้งและการดำเนินการของสาขาพรรคยังเป็น

แนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้กลไกการทำงานภายในพรรคการเมืองมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ลดทอนโอกาสที่ผู้นำพรรคจะบงการกิจการทั้งปวงของพรรค61 

สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 65 วรรคสอง และไม่เพียงเท่านั้น การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดตั้งสาขา

พรรคในทุกภาคและมีสมาชิกกระจายไปตามภาคต่างๆ ยังช่วยลดโอกาสที่พรรค 

การเมืองจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเฉพาะแต่ในเขตภูมิภาคใดภูมิภาค

หนึ่งซึ่งเป็นฐานสมาชิกของตน และทำให้ความพยายามของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน กลุ่ม

ก่อการร้าย หรือกลุ่มก่อความไม่สงบต่างๆ ที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองเป็น “หน้าฉาก” 

เพือ่ดำเนนิการ “บนดนิ” ไปพรอ้มๆ กบังานเคลือ่นไหวผดิกฎหมาย “ใตด้นิ” กระทำการ 

ได้ไม่ง่ายนัก อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ62 

 61 โปรดดู บันทึก ความเห็นแย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. .... โดย ศาสตราจารย์ ดร. 

หยุด แสงอุทัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สิงหาคม 2511. 

 62 ตัวอย่างเช่น กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นบาสก์ ETA ของสเปนมีพรรค Batasuna เป็นปีกทางการเมือง

เพื่อแสดงออกซึ่งข้อเรียกร้องในการยกระดับแคว้นบาสก์ให้เป็นรัฐอิสระแยกออกจากสเปน โปรดดู บทที่ 4 

กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองของสเปน หน้า 122 – 124. 
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    (2) ไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

    เมื่อพิเคราะห์จำนวนสมาชิกขั้นต่ำ 5,000 คนเปรียบเทียบกับ

จำนวนประชากรทั้งประเทศจากข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 

23 ธนัวาคม 2550 ซึง่มทีัง้หมด 62,828,706 คน จำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 44,002,593 คน 

และจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบสัดส่วน 32,792,246 คน แล้ว63 เห็นได้ว่า จำนวน

ขั้นต่ำดังกล่าว คิดเป็น ร้อยละ 0.00796 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ร้อยละ 0.0114 

ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และร้อยละ 0.0152 ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนทั้งหมด โดยลำดับ หรือเมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้ง 56 

พรรคที่ยังคงดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 11 มกราคม 2553 คือ 4,707,502 คน64 จะเท่ากับ

ร้อยละ 0.1062 ของจำนวนรวมสมาชิกทุกพรรคการเมือง ดังนั้น ตัวเลข 5,000 คน   

จึงไม่ใช่จำนวนที่สูงเกินไปจนไม่สามารถดำเนินการได้65 เช่นเดียวกันกับจำนวนสาขา

พรรคขั้นต่ำ 4 ภาค ภาคละอย่างน้อย 1 สาขา เปรียบเทียบกับจำนวนจังหวัดทั้งหมด 

75 จังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วก็มิใช่จำนวนที่มากจนสร้างภาระเกินสมควร66 

นอกจากนั้น ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการคือ 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการ

จัดตั้งพรรคการเมือง ก็มิใช่ระยะเวลาที่สั้นจนเกินไป 

 63 สรุปข้อมูลทั่วไปเลือกตั้ง ส.ส. 2550 เข้าถึงจากเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันที่ 10 

พฤษภาคม 2553 <http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php> 

 64  ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ (จำนวน 56 พรรคการเมือง) ณ วันที่ 11 มกราคม 2553 สำนัก

กิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าถึงจากเว็บไซต์  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 <http://www.ect.go.th/newweb/th/

politicalparty/detail.php?id=961&SystemModuleKey=cms02> 

 65 เทียบเคียงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโรมาเนีย [Decision No35 of April 2, 1996] “เกณฑ์การจัดตั้ง

พรรคการเมืองโดยสมาชิกขั้นต่ำ 10,000 คนนี้ ก็มิได้มากจนถึงขนาดเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิง”; และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ [18-1(A) KCCR 402, 

2004 Hun-Ma246, March 30, 2006] สาขาละ 1,000 คน รวม 5 สาขา 5,000 คน มิใช่จำนวนที่มากจนเกินไป. 

 66 เทียบเคียงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยูเครน No. 2-rp/2007 dated 12/06/2007 และ No. 9-rp/2007 

dated 16/10/2007 การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสาขาใน 14 เขตจากทั้งหมด 27 เขต (3 เมืองหลักและ 

24 จังหวัด) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ; คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย No. 1 dated 01/02/2005 ต้องมีสาขาพรรค

ตั้งอยู่กระจายมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนมลรัฐทั้งหมด 83 มลรัฐ (Federal Subjects) ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ 

เฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น; และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ [18-1(A) KCCR 402, 2004 Hun-

Ma246, March 30, 2006] 5 สาขาจากทั้งหมด 16 เขต/จังหวัด ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ. 
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    ดังนั้น จึงเห็นว่า การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 

5,000 คนกระจายไปในทุกภาคและจัดตั้งสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาตาม

มาตรา 26 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นไปเพื่อการที่

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ กระทำเท่าที่จำเป็น และมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่ง

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่ประการใด 

  2.4.2 การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพ

พรรคการเมืองขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

  อนึ่ง แม้ว่าหลักเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำของสมาชิกและสาขาพรรคการเมืองจะ

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การที่กฎหมายถือเอาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมากำหนดเป็น

เหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไป อันได้แก่  (ก) เมื่อครบ

กำหนด 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งจัดตั้งแล้วยังไม่สามารถหาสมาชิกได้ถึง 

5,000 คนและจัดตั้งสาขาพรรคครบทุกภาค 4 ภาค 4 สาขา หรือ (ข) สมาชิก

พรรคการเมืองมีจำนวนลดลงเหลือไม่ถึง 5,000 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปีติดต่อกัน 

กลับกลายเป็นกรณีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

    (1) ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 

    รัฐธรรมนูญ 2540 และ รัฐธรรมนูญ 2550 ต่างก็มีเจตนารมณ์ให้

ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยง่าย67 โดยบุคคลเพียง 15 คนก็สามารถ

รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้68 ความข้อนี้เป็นผลมาจากการประนีประนอมระหว่าง

แนวคิดที่ต้องการกำหนดให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายหนึ่ง กับแนวคิดที่ว่า 

ส.ส. ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเห็นว่า การบังคับให้ ส.ส. ต้อง

สังกัดพรรคการเมืองเป็นการปิดกั้นโอกาสของประชาชนที่จะเข้าสู่สนามการเมือง69 และ

เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตั้ง (Right to Stand for 

Election) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาการไร้

 67 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26 (เป็นกรณีพิเศษ) วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2540   

อ้างถึงใน มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, น. 534; และ คณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกเจตนารมณ์ 

จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เรื่องเดิม, น. 57 – 58.   

 68 รฐัธรรมนญู 2540, มาตรา 328 (1); พรป. พรรคการเมอืง 2541, ม. 8; พรป.พรรคการเมอืง 2550, ม. 8. 

 69 คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, กรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน: 

เอกสารพื้นฐานประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมกำหนดรัฐธรรมนูญโดยประชาชน, 

(ม.ป.พ., 2540) น. 11 – 12. 
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เสถียรภาพของรัฐบาลอันเนื่องมาจากการที่รัฐสภาประกอบไปด้วยพรรคหรือกลุ่ม

การเมืองหลายพรรคหลายกลุ่มดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต การประสาน

ประโยชน์จึงลงตัวตรงจุดที่กำหนดให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ก็เปิดโอกาสให้

จัดตั้งพรรคการเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น70 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมี

เจตนารมณ์ให้เงื่อนไขการบังคับให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองส่งผลสืบเนื่องเป็นการ

จำกัดสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ให้น้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 

    สิทธิของบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. นี้ เป็นสิทธิที่

รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 101 และโดยการเทียบเคียงคำวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญที่ 24/2543 ที่ว่า “...สิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะถูกจำกัดได้

แต่เฉพาะกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 เท่านั้น...”71 และยังได้รับรองไว้ในข้อ 25 

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)   

ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีในกติกาฉบับนี้ด้วย และในประเด็นนี้ คณะกรรมาธิการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเคยมีบันทึกความเห็นไว้ว่า “สิทธิของบุคคลที่จะลง

สมัครรับเลือกตั้งไม่ควรจะถูกจำกัดอย่างไร้เหตุผลด้วยการบังคับให้ผู้สมัครต้องเป็น

สมาชิกของพรรคการเมือง หรือของพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะ...”72 

    ดังนั้น การกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสภาพตามหลักเกณฑ์ข้อนี้  

ยอ่มเปน็การไมเ่คารพเจตนารมณร์ฐัธรรมนญู และอาจละเมดิพนัธกรณดีา้นสทิธมินษุยชน 

ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี เพราะเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสของบุคคลที่รวมกลุ่ม

กันโดยมีเจตจำนงทางการเมืองอย่างหนึ่งร่วมกัน แต่ด้วยเหตุที่มีสมาชิกพรรคไม่ครบ 

5,000 คน หรือมีสาขาพรรคไม่ครบทุกภาค จึงไม่อาจดำรงสถานะความเป็นพรรค 

การเมืองต่อไปได้ และยังผลให้บุคคลแต่ละคนที่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว

ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้ จึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่เพียงแต่จะกระทบ

 70 นันทวัฒน์ บรมานันท์, ถกรัฐธรรมนูญ 2540, (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2541), น. 165 – 

166. 

 71 ศร. ที่ 24/2543 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 [รจ. ล.118 ต.50ก (2 กรกฎาคม 2544) น. 1 – 8] น. 6 

ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า ระเบียบ กกต. ที่กำหนดให้การประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ 2 ครั้ง มีผลเป็นการตัดสิทธิผู้สมัคร

จากการเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันว่า สองใบเหลืองเท่ากับใบแดง ขัดรัฐธรรมนูญ 

 72 General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights 

and the right of equal access to public service (Art. 25) 07/12/1996: CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 

General Comment No. 25. (General Comments), § 17. 
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กระเทือนเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น

หากแต่ยังกระทบกระเทือนสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของบุคคลดังกล่าว  

อีกด้วย  

    อนึ่ง การให้เหตุผลโดยเชื่อมโยงความเกี่ยวพันของเสรีภาพในการ

จัดตั้งพรรคการเมืองและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในลักษณะนี้ เป็นนิติวิธีที่ปรากฏ

ให้เห็นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศหลายฉบับทีเดียว ตัวอย่างเช่น ศาล

รัฐธรรมนูญมอลโดว่า เคยวินิจฉัยว่า บทบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งที่กำหนดให้เฉพาะ

พรรคการเมืองหรือองค์กรสังคมและการเมืองอื่นๆ จะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็

ต่อเมื่อ ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ย่อมละเมิดหลักความเสมอ

ภาคของพรรคการเมือง และในขณะเดียวกันก็ละเมิดสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 2 ปีในการมีส่วนร่วมอย่างเสรีเพื่อสร้าง

เจตจำนงทางการเมืองโดยการเสนอชื่อสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นอันขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ73 คล้ายคลึงกับ ศาลรัฐธรรมนูญมองโกเลีย ซึ่งอ้างถึงสิทธิเลือกตั้ง สิทธิ

ในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการหาเสียงเลือกตั้งของ

สมาชิกพรรคการเมืองแต่ละคนที่รับรองไว้ในมาตรา 16.9 ของรัฐธรรมนูญมองโกเลีย 

เป็นรากฐานรองรับสิทธิของพรรคการเมืองในการส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง และ

วนิจิฉยัวา่ เงื่อนไขในกฎหมายพรรคการเมืองที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องลงทะเบียน

อยา่งนอ้ย 18 เดอืนจงึจะสง่สมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดข้ดัตอ่รฐัธรรมนญู74 นอกจากนี ้  

ยังมีคดีในศาลฎีกาแคนาดาซึ่งก็ใช้นิติวิธีเดียวกันนี้อีกด้วย75 

    (2) ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

    แม้ศาลรัฐธรรมนูญของบางประเทศเคยวินิจฉัยรับรองความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของการยุบพรรค การถอนชื่อพรรคจากทะเบียนพรรคการเมือง หรือ

การทำให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปด้วยเหตุข้อนี้ว่าไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน

ก็ตาม76 แต่เมื่อพิเคราะห์ตามนิติวิธีการปรับใช้หลักความได้สัดส่วนในกฎหมายสิทธิ

 73 Moldova: Constitutional Court No. 35 dated 10/10/2000: Constitutionality of Certain 

Provisions of Law No. 894-XVI of 23/03/2000 to Amend and Supplement the Electoral Code.  

 74 Mongolia: Constitutional Court – Full Bench No. 1/01 dated 11/11/2005: Final Decision 

of the Dispute on Constitutionality of the Relevant Provision of the Law on Political Parties. 

 75 โปรดดู คดี Figueroa v. Canada ในหัวข้อ 3.3.3 ของบทนี้ ในหน้า 218 - 219. 

 76 South Korea: 18-1(A) KCCR 402, 2004 Hun-Ma246, March 30, 2006: คดี Socialist Party 

“จำนวนสาขาอย่างน้อย 5 สาขาและมีสมาชิกในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาขาละ 1,000 คน มิได้มากจนกระทั่ง
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มนุษยชนระหว่างประเทศ และในกฎหมายไทยที่ผ่านมาซึ่งคล้ายคลึงกับนิติวิธีใน

กฎหมายเยอรมัน77 ประกอบสภาพตลาดการเมือง ส.ส. ของไทยที่เป็นระบบปิด สงวน

ไว้ให้แต่เฉพาะผู้ที่สังกัดพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ได้ จึงเห็นว่า 

การถอืเอาหลกัเกณฑส์มาชกิหรอืสาขาพรรคขัน้ตำ่เปน็เหตใุหพ้รรคการเมอืงสิน้สภาพไป 

ขัดต่อหลักความจำเป็น กล่าวคือ มิใช่มาตรการที่กระทบกระเทือนเสรีภาพน้อยที่สุด 

เนื่องจาก ยังคงมีมาตรการอื่นๆ ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำหนดหลักเกณฑ์  

ดังกล่าวได้ เป็นต้นว่า พรรคการเมืองจะรับการสนับสนุนจากรัฐได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกครบ 

5,000 คนและมีสาขาครบทุกภาค และยังอาจถือเป็นเหตุในการเลิก ลดหรือเรียกคืน  

เงินอุดหนุน หากจำนวนสมาชิกลดลงเหลือน้อยกว่านั้น หรือแม้แต่การกำหนดเป็น

เงื่อนไขในการส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง กล่าวคือ พรรคการเมืองที่ไม่ครบ  

หลักเกณฑ์ตามมาตรา 91 (1) หรือ (3) นี้ อาจต้องหารายชื่อประชาชนในเขตเลือกตั้ง

จำนวนหนึ่งลงชื่อรับรองการสมัคร78 ก็น่าจะเป็นวิธีการที่รุนแรงน้อยกว่าการทำให้

พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป 

    นอกจากนั้น เมื่ อชั่ งน้ ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ  

คอื ผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้จากการบงัคบัใชเ้หตสุิน้สภาพดงักลา่ว และประโยชนเ์อกชน 

คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ซึ่งต้องถูกกระทบ

กระเทือนทั้งเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทาง  

การเมืองและการแสดงออกทางการเมืองในนามของพรรคการเมือง และสิทธิที่จะลง

สมัครรับเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า เป็นมาตรการรุนแรงเกินกว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  

เป็นอุปสรรคกีดกันพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่แต่อย่างใด” โปรดดู บทที่ 5 

กฎหมายเกาหลีใต้เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง หน้า 172 – 174. 

 77  โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2547 – คดีบทนิยามเชื้อสุรารวมถึงแป้งข้าวหมัก; ที่ 30/2548 – 

คดีการสั่งริบทรัพย์สินตามร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี; ที่ 12/2552 – คดี ปว.ห้ามขายอาหารในช่วง

ตีหนึ่งถึงตีห้า และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.15/2545 – คดีการบังคับให้อบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์; และที่ 

ฟ. 51/2547 – คดีห้ามใช้เครื่องมือบางอย่างจับปลาในฤดูวางไข่ เป็นต้น 

 78 อย่างไรก็ดี ในกรณีเช่นนี้ ต้องมิใช่จำนวนรายชื่อรับรองที่มากจนเกินไป มิเช่นนั้น ก็จะกลายเป็นการจำกัด

สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเกินสมควร ตัวอย่างเช่น ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไม่ครบ 5,000 

คน หรือมีสาขาไม่ครบทั้ง 4 ภาคจะลงเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่อมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  

ไม่น้อยกว่า 200 คนลงชื่อรับรอง; โปรดเทียบเคียงกฎหมายเลือกตั้งเยอรมัน; BWG, § 18 (2) และ § 20 (3); 

และโปรดดู ร่างพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. .... มาตรา 21 ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทน

ราษฎร (ธันวาคม 2540) อ้างถึงใน วัลลียา  ไชยศิริ, เรื่องเดิม, น. 134; และโปรดดู มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2542) น. 533. 
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ที่ต้องการบรรลุ และยิ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในการธำรงไว้

ซึ่งความหลากหลายทางการเมือง (Political Pluralism) ในสังคมประชาธิปไตยด้วย

แล้ว79 ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่า เป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน80 เพราะถือเป็น

มาตรการที่ทำลายความหลากหลายดังกล่าวโดยตรง จึงกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ในอีกแง่มุมหนึ่งด้วย 

กล่าวโดยสรุป เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (1) และ 

(3) ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและขัด

ต่อหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 

 

3. การสิ้นสภาพเพราะเหตุไม่ส่งสมาชิกลงสมัคร
 รับเลือกตั้งส.ส.

บทนิยามพรรคการเมืองตามมาตรา 4 กำหนดเป้าหมายและหน้าที่สำคัญของ

พรรคการเมืองคือ “...มุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร...” นำมาซึ่งเหตุแห่งการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (2) 

ของกฎหมายพรรคการเมือง 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1ปัญหาในอดีตเกี่ยวกับการเลิกพรรคการเมืองเพราะ
  ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง

       อันที่จริง เหตุสิ้นสภาพข้อนี้มิใช่เรื่องใหม่เพราะเคยบัญญัติไว้เป็นเหตุเลิก

พรรคการเมืองในกฎหมายพรรคการเมือง 2524 ให้สอดรับกับหลักการที่กำหนดไว้  

ในรัฐธรรมนูญ 2521 ซึ่งบังคับให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  

 79 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรประบุไว้ในหลายคำวินิจฉัยว่า “ไม่มีประชาธิปไตยใดที่ปราศจากความ  

หลากหลาย” เช่น Partidul Comunistilor (Nepeceristi) v Romania, Application No.46626/99 dated 3 

February 2005 (2007) 44 E.H.R.R. 17 น. 341 

 80 คณะกรรมาธิการเวนิสก็มีความเห็นเดียวกับผู้วิจัย สำหรับกรณีประเทศยูเครน โปรดดู Opinion No. 

183/2002 on the Ukrainian Legislation on Political Parties, adopted by the Venice 

Commission at its 51st Plenary Session (Venice, 5 – 6 July 2002), CDL-AD (2002) 17, §§ 9 –   

15; และความเห็นของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตาม ICCPR ก็เช่นกัน สำหรับกรณี  

ประเทศมอลโดว่า โปรดดู Concluding Observations of the Human Rights Committee: Republic 

of Moldova, 26 July 2002, CCPR/CO/75/MDA, § 16. 
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ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดที่พึงมีในสภา81 ต่อมาลดลงเป็นไม่น้อยกว่า 

120 คน82 และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดโดยลำดับ83 เพื่อการนี้ ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพรรคการเมือง 2524 อีกสองครั้ง ให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว84 โดยมุ่งหมายว่า มาตรการเลิกพรรคการเมืองด้วยเหตุ  

ข้อนี้จะช่วยลดจำนวนพรรคเล็กพรรคน้อยในสภา ทำให้เกิดการรวมตัวของพรรคเล็ก

หลายๆ พรรค กลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ อันจะช่วยส่งเสริมให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมาก

ยิ่งขึ้น85 

  อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่ใช้กฎหมายพรรคการเมือง 2524 ระหว่างปี พ.ศ. 

2524 ถึง พ.ศ. 2541 มีพรรคการเมืองรวม 21 พรรคถูกศาลสั่งเลิกไปเพราะเหตุที่ไม่ส่ง

สมาชิกลงสมัครเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ และนับแต่เวลาที่ใช้กฎหมาย

พรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ระหว่างปีพ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2541 มีพรรค 

การเมืองอีกจำนวน 7 พรรคถูกศาลสั่งเลิกไป เพราะแม้ได้ส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้ง

ครบตามเกณฑ์แต่กลับไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เลย ดังนั้น จึงต้องด้วย

เหตุแห่งการเลิกพรรคการเมืองที่เพิ่มเข้าไปในภายหลัง86 

  จริงอยู่ เหตุเลิกพรรคการเมืองเพราะส่งสมาชิกลงสมัคร ส.ส. ไม่ครบตาม

จำนวนดังกล่าวไม่ต้องด้วยข้อสงสัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะถูก

บัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญซึ่งใช้บังคับ ณ ขณะนั้น แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

มากว่า เป็นมาตรการที่ละเมิดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง87 และมิได้ช่วยทำให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยัง

 81 รัฐธรรมนูญ 2521, ม. 95 และ พรบ. พรรคการเมือง 2524, ม. 46 (3)  
 82 รัฐธรรมนูญ 2534, ม. 106 
 83 รัฐธรรมนูญ 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2538, ม. 112 เท่ากับ 99 คนในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 

2538 ซึ่งมีจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 393 คนตามเกณฑ์ผู้แทน 1 คนต่อประชาการ 150,000 คน 
 84 พรบ. พรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) 2535, ม. 7 และพรก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538, ม. 3. 
 85 กนก วงศต์ระหงา่น, พรรคการเมอืงไทย, (กรงุเทพฯ: สำนกัพมิพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2536), น. 171. 
 86 โปรดดู รายชื่อพรรคการเมืองและเลขที่คำสั่งศาลฎีกาใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, การยุบพรรคการเมืองใน

ประเทศไทย หนังสือที่ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552) 

น. 70 – 75. 
 87 ยิ่งไปกว่านั้น การแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองในปี 2535 ยังกำหนดให้พรรคการเมืองต้องเลิกไปเพราะ

ไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปอีกด้วย ประเด็นนี้ถูกวิจารณ์ว่า “กระทบกระเทือนสาระ

สำคัญแห่งเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง” โปรดดู วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543) น. 132 – 133. 
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เป็นการเปิดช่องให้นายทุนเข้ามาครอบงำพรรคการเมืองเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมาก

ในการส่ งสมาชิกลงสมัคร ส .ส . 88 ให้มี ได้ ง่ ายครบตามเกณฑ์จำนวนขั้ นต่ ำ   

จนบางครั้งถึงขนาดต้องจ้างคนลงสมัคร89 และส่งผลให้พรรคการเมืองที่มีฐานะ  

การเงินไม่ดีหรือพรรคการเมืองขนาดเล็กไม่อาจอยู่รอดได้90 

  ด้วยความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ดังกล่าว สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2540) 

จึงบัญญัติไว้ในมาตรา 328 (2) ของรัฐธรรมนูญ 254091 ห้ามมิให้ถือเอาเหตุที่

พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมือง

ได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้เลิกหรือยุบพรรคการเมืองนั้นๆ92 

 3.2หลักเกณฑ์การสิ้นสภาพตามมาตรา91(2)

  กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดเป้าหมายของการเป็นพรรคการเมืองไว้ว่า 

ต้องมุ่งที่จะส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และหากพรรคการเมืองใดไม่ส่ง

สมาชิกลงรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปี

ติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน พรรคการเมืองนั้นก็ย่อมสิ้นสภาพความ

เป็นพรรคการเมืองไปตามมาตรา 91 (2) นี้ อย่างไรก็ดี หากพรรคการเมืองส่งสมาชิกลง

สมัครเลือกตั้ง ส.ส. แล้ว แม้ส่งผู้สมัครเพียงแค่คนเดียวในเขตเลือกตั้งเดียว ก็ถือว่า  

หลุดพ้นหลักเกณฑ์การสิ้นสภาพข้อนี้ โดยไม่ต้องสนใจว่า ผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้น

จะชนะการเลือกตั้งหรือไม่93 แต่กระนั้นก็ดี อาจมีการลดและเลิกเงินสนับสนุน

 88 วิษณุ วรัญญู และคณะ, แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางการเงินและ

ประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐและเอกชน แก่พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 

2540) น. 6–16. 

 89 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, “บอยคอตเลือกตั้งผิดหรือไม่,” ใน มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2549, น. 6. 

 90 พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกบีบบังคับให้ใช้จ่ายในเขตเลือกตั้งที่ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันได้ จึงเป็นการ

ใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งอย่างไม่มีประสิทธิภาพ; โปรดดู รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 33. 

 91 แม้มาตรานี้จะอยู่ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2540 แต่มิได้เป็นเพียงบทเฉพาะกาลปกติที่เมื่อได้

ปฏิบัติแล้วเสร็จ หรือพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสิ้นสภาพบังคับไปโดยปริยาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 

192  กำหนดให้สาระสำคัญดังกล่าวต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้นๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ตลอดไป 

รัฐสภาจึงไม่อาจตรากฎหมายพรรคการเมืองฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 มาแก้ไขหรือยกเลิกสาระสำคัญดังกล่าวในภาย

หลังได้ 

 92 เป็นข้อเสนอของศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ในงานวิจัยซึ่งเป็นรากฐานที่มาของการบัญญัติรับรอง

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การ

ปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), น. 23 และ 73.   
 93 โปรดเทียบ มาตรา 91 (2) ของพรป. พรรคการเมือง 2550 กับ มาตรา 46 (4) ของฉบับ 2524 แก้ไขเพิ่ม

เติมตามมาตรา 7 ของพรบ. พรรคการเมือง ฉบับที่ 2 2535 และเทียบกับมาตรา 29 (4) ของฉบับ 2511 
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พรรคการเมือง เพราะไม่มี ส.ส. ในพรรคได้94  

อนึ่ง การสิ้นสภาพตามข้อนี้ยังแบ่งเงื่อนเวลาและเงื่อนไขออกได้เป็นสองกรณี 

กล่าวคือ 

  กรณีแรก ระยะเวลาแปดปีติดต่อกันคือ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับ  

จดแจง้จดัตัง้พรรค พรรคการเมอืงดงักลา่วไมไ่ดเ้ขา้รว่มการเลอืกตัง้ ส.ส. ตลอดทัง้แปดป ี

ทัง้นี ้ในชว่งเวลา 8 ป ีจะตอ้งมกีารจดัการเลอืกตัง้ทัว่ไปมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ครัง้หรอื 

  กรณีที่สอง การเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกันซึ่งอาจมีระยะเวลานานกว่า 

8 ปีก็ได้ เช่น สมมุติว่า หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป 1 เมษายน 2550 เพียงหนึ่งวัน ได้มี

การจัดตั้งพรรคการเมืองหนึ่งขึ้น พรรคการเมืองนี้อาจไม่เข้าร่วมการเลือกตั้ง ส.ส.   

ได้นานกว่า 8 ปีโดยที่ไม่ต้องถูกประกาศให้สิ้นสภาพไป ตัวอย่างเช่น หากสภาอยู่จนครบ

วาระ 4 ปีในวันที่ 31 มีนาคม 2554 จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน คือวันที่ 15 

พฤษภาคม 2554 สภาอยู่ครบวาระอีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จัดการเลือกตั้ง

ทั่วไป ณ วันที่ 45 พอดี ซึ่งก็คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เท่ากับเป็นระยะเวลาสูงสุด   

8 ปี 90 วัน (4 ปี + 45 วัน + 4 ปี + 45 วัน) ยิ่งกว่านั้น ระยะเวลาอาจยาวนานกว่า

ตัวอย่างข้างต้นก็ได้ หากมีการยุบสภาก่อนวันที่สภาครบวาระเพียงหนึ่งวัน และจัดการ

เลือกในวันที่ 60 นับแต่วันยุบสภา ซึง่จะเทา่กบั 8 ปกีบัอกี 118 วนั ( 3 ป ี364 วนั + 60 

วนั) + (3 ป ี364 วนั + 60 วนั )95 

  ปัญหาน่าขบคิดก็คือ หากพรรคการเมืองมิได้ส่งสมาชิกลงเลือกตั้งทั่วไป   

2 ครั้งติดต่อกัน และเวลาล่วงไปกว่า 8 ปีติดต่อกันแล้ว แต่ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

พรรคการเมืองได้ส่งสมาชิกลงสมัครในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ในเขตเลือกตั้งใดเขต  

เลือกตั้งหนึ่ง ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เช่นนี้ จะถือว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้น

สภาพไปหรือไม่   

  ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีเช่นนี้ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายพรรค 

การเมือง คือ ต้องการให้พรรคการเมืองทำหน้าที่ในการมุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐ ด้วยการส่ง

สมาชิก ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อพรรคการเมืองได้ส่งสมาชิกลงเลือกตั้ง ส.ส. แม้จะ

เป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่าได้ทำหน้าที่ขั้นต่ำดังกล่าวแล้ว เพราะใน

ทางความเป็นจริง การส่งสมาชิกลงเลือกตั้งซ่อมไม่ต่างอะไรไปจากการส่งสมาชิกลง

สมัครเลือกตั้งทั่วไปเพียงแค่คนเดียวในเขตเลือกตั้งเดียว อีกทั้งยังต้องตีความบทบัญญัติ

กฎหมายไปในทางที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้น้อยที่สุด การตีความ  

 94 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 78 

 95 โปรดดู ร.ธ.น., ม. 104 ม. 107 และ ม. 108. 
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เหตุสิ้นสภาพข้อนี้จึงต้องตีความอย่างแคบ เพราะฉะนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หาก

พรรคการเมืองใดได้ส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

แล้ว ก็ไม่ถือว่ามีเหตุแห่งการสิ้นสภาพอีกต่อไป จึงไม่อาจประกาศให้พรรคการเมืองนั้น

สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองได้ 

 3.3ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การไม่ส่งสมาชิก
  ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.

  3.3.1 หน้าที่ในการลงเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคการเมือง 

  เมื่อศึกษาตำรารัฐศาสตร์ เกี่ยวกับพรรคการเมืองหลายเล่ม พบว่า 

พรรคการเมืองนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างน้อยที่สุด คือ “เพื่อการชนะเลือกตั้งและเพื่อ

การใช้อำนาจในการบริหารประเทศ”96 “มีการคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

และมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปควบคุมการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาล”97 

“ต้องการเป็นรัฐบาล”98 หรือต้อง “หาโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาล”99 เพื่อนำเอา

นโยบายของพรรคการเมืองของตนไปเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายรัฐบาล โดยวิถีทางประชาธิปไตย100 หรือไม่เช่นนั้น ก็ต้อง “เป็นฝ่ายค้านคอย

ชี้แนะข้อบกพร่องในนโยบายรัฐบาล”101 การจะเป็นรัฐบาลก็ดี การเข้าร่วมรัฐบาลก็ดี 

หรือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาก็ดี จำเป็นที่พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกพรรคเป็น 

ส.ส.102 จริงอยู่ แม้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอาจเชิญ

 96 กนก วงศ์ตระหง่าน, เรื่องเดิม, น. 60. 

 97 วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์, (กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ์ประชาชน, 2524), น. 9. 

 98 ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, , พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2524), น. 13. 

 99 ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ และ สุชิน  ตันติกุล (ผู้รวบรวม), พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์, เอกสารแนว

คำบรรยายมหาวิทยาลัยรามคำแหง, (ม.ป.ม.,ม.ป.ท.,), น. 11.   

 100 หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2512), น. 3-5 และ 115 

 101 ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ และ สุชิน  ตันติกุล (ผู้รวบรวม), เรื่องเดิม, น. 11.   

 102 อย่างไรก็ดี นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ. 2540) 

อภิปรายว่า พรรคการเมืองในโลกมีสองลักษณะ คือ ที่ส่งคนลงเลือกตั้งและไม่ส่งคนลงเลือกตั้งแต่มุ่งสร้าง

เจตจำนงทางการเมืองเท่านั้น โปรดดู รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26 (เป็นกรณีพิเศษ)   

25 กรกฎาคม 2540, น. 270. 
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หัวหน้าหรือแกนนำของพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งและไม่มี ส.ส. ในสภา หรือ

แม้แต่ไม่ได้ส่งสมาชิกลงเลือกตั้งเลยก็ตาม แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง เข้าร่วม

อยู่ในคณะรัฐมนตรี และอาจมีส่วนในการผลักดันนโยบายของพรรคการเมืองนั้นให้

ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล แต่กรณีดังกล่าวก็ถือเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัว

บุคคล ไม่อาจถือเป็นเหตุยกเว้นหลักทั่วไปที่พรรคการเมืองต้องมุ่งหมายให้มี ส.ส. ใน

สภาได้  

  ดงันัน้ เหตแุหง่การสิน้สภาพพรรคการเมอืงเพราะไมส่ง่สมาชกิสมคัรเลอืกตัง้ 

ส.ส. ในข้อนี้จึงเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่มในรูปพรรคการเมือง   

ซึ่งแตกต่างจากการรวมกลุ่มทางการเมืองอื่นๆ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ (Interest 

Groups) หรือกลุ่มกดดัน (Pressure Groups) ที่ต่างก็มุ่งผลักดันนโยบายหรือแนวคิด

ของกลุ่มของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมหรือให้เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมิได้มุ่งเข้าสู่

กระบวนการเลือกตั้งและกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยในรัฐสภาโดยตรงเฉกเช่น

พรรคการเมือง103 

  ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น (Local Level) นั้น ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ต่างก็มิใช่กระบวนการที่ทำให้พรรคการเมืองเข้าสู่กลไก

การใช้อำนาจอธิปไตยได้ เพราะอำนาจที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีและใช้อยู่

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจบริหาร104 ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงไรเป็นไปตามขอบเขตที่

รัฐสภากระจายอำนาจไปให ้โดยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ภายใต้

เจตนารมณ์และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น105 นอกจากนี้ 

การที่ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหาใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติในรูปแบบและ

ระดับเดียวกับการที่รัฐสภาออกกฎหมายไม่ เป็นเพียงการใช้อำนาจนิติบัญญัติที่ อปท. 

ได้รับมอบมาจากรัฐสภา (Delegation of Legislative Powers) เฉกเช่นเดียวกันกับ

การออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรี106 ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า การเป็นพรรคการเมือง

 103  Howard Davis, Political Freedom: Associations, Political Purposes, and the Law, 

(London: Continuum, 2000), น. 43. 

 104  เรียกในทางกฎหมายปกครองว่า “อำนาจปกครอง” โปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายปกครอง  

ท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2547), น. 3-22.  

 105 โปรดดู หมวด 14 มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญ 2550 

 106 ซึ่งเป็นการกระทำทางปกครองในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “การออกกฎ” โปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์,   

เรื่องเดิม, น. 66-69;  อนึ่ง ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา เคยมีคำพิพากษา ที่ 179/2545 ว่า “สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบอำนาจในทางปกครองของรัฐในการดำเนินการ  

อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย แต่มีฐานะเป็นองค์กรนิติบัญญัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...” ซึ่งเป็นการ

วินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง โปรดดูข้อวิจารณ์ ใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, น. 378. 
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ได้นั้นต้องเข้าสู่การเลือกตั้งระดับชาติ (National Level) เพื่อเข้าสู่กลไกการใช้อำนาจ

รฐัหรอือำนาจอธปิไตย107 สว่นพรรคการเมอืงใดอยากจะลงเลน่ในสนามการเมอืงทอ้งถิน่ 

เพื่อสร้างและรักษาฐานคะแนนเสียงของตนไว้ ก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใด 

  อนึ่ง ในระบบรัฐสภาไทย การเมืองระดับชาติเพื่อเข้าสู่กลไกการใช้อำนาจ

อธิปไตยนั้นคือ การเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรพื้นฐานรองรับ

การเป็นฝ่ายบริหารในระบบรัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary System) ซึ่งมีหลัก

การพื้นฐานว่า ฝ่ายบริหารเข้าสู่อำนาจและบริหารประเทศได้ด้วยความไว้วางใจของสภา

ผู้แทนราษฎร108 ส่วนวุฒิสภานั้น แม้จะมีบทบาทในการควบคุมการบริหารราชการ  

แผ่นดินอยู่บ้าง109 แต่ก็มิได้เป็นองค์กรที่ตัดสินชะตาการเกิดและการอยู่รอดของรัฐบาล

แต่อย่างใด อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังห้าม ส.ว. ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและจากการสรรหา

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยมีบทบัญญัติหลายมาตราสะท้อนเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

อย่างชัดแจ้งที่จะให้ ส.ว. ปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมือง110 ดังนั้น กฎหมาย

พรรคการเมือง 2550 จึงห้ามพรรคการเมืองมิให้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. 

ทั้ง ส.ว. เลือกตั้งและ ส.ว. สรรหา ซ้ำยังถือว่า การฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เป็นกรณีร้ายแรงถึง

ขนาดต้องยุบพรรคการเมืองเลยทีเดียว111 

  3.3.2 กฎหมายของต่างประเทศ 

  หน้าที่ของพรรคการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นได้รับการยอมรับ

เป็นสากล ทั้งในระดับกฎหมายระหว่างประเทศ112 และกฎหมายภายในของหลายๆ 

ประเทศ ซึ่งต่างก็ได้กำหนดหน้าที่ในการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไว้ อาทิ 

เกาหลีใต้ “พรรคการเมืองต้องมีส่วนในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองระดับชาติ... 

 107 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2540) ก็ชี้แจงเช่นนี้ต่อที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ โปรดดู 

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นพิเศษ) วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2540, น. 70-

79; และมนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เรื่องเดิม, น. 122. 

 108 ร.ธ.น., ม. 156–162, ม. 172, ม. 176, และ ม. 178-179. 

 109 ร.ธ.น., ม. 135, ม. 156, ม. 161, และ ม. 162. 

 110 ร.ธ.น., ม. 115 (6). 

 111 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 43 และ ม. 94 (5). 

 112 Report on The Participation of Political Parties in Elections, adopted by Venice 

Commission at Its 67th Plenary Session (9 – 10 June 2006) CDL-AD(2006) 025, § 2 และ § 5;   

แม้กระนั้นก็ตาม การยุบพรรค เพิกถอนพรรคออกจากทะเบียน หรือทำให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เพียงเพราะ

เหตุที่ไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง กลับถูกประเมินว่า เป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 
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โดยแนะนำหรือสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งในตำแหน่งสาธารณะ”113 รัสเซีย 

“วัตถุประสงค์พื้นฐานของพรรคการเมืองได้แก่...การเสนอผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อ  

ผู้สมัครในการเลือกตั้ง...”114 อิสราเอล “พรรคการเมือง...แสดงเป้าประสงค์ทาง  

การเมืองและสังคมในสภาผู้แทน (Knesset) โดยผู้แทนของพรรค”115 อินโดนีเซีย 

“พรรคการเมือง...พยายามเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคของชาติ และ

ของรัฐผ่านการเลือกตั้งทั่วไป”116 เคนย่า “พรรคการเมือง...เสนอผู้สมัครเข้ารับการ

เลือกตั้งรัฐสภา”117 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยอรมนีที่เป็นต้นแบบหลายอย่างของ

กฎหมายพรรคการเมืองไทยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 2 (2) ของกฎหมายพรรคการเมืองว่า 

“สถานะพรรคการเมืองตามกฎหมายย่อมสิ้นสุดลง หากสมาคมหรือการรวมกลุ่ม  

ดังกล่าวมิได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่ง

สหพันธ์หรือสภาผู้แทนมลรัฐเป็นเวลา 6 ปี” ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธ์รัฐเยอรมนีเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ118 

  ดังนั้น กฎหมายพรรคการเมืองของหลายประเทศจึงบัญญัติให้การไม่ส่ง

สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นต้องสิ้นสภาพ เลิก ยุบ 

หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนพรรคการเมือง ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ยังมีความแตกต่างในเรื่อง

ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่พรรคการเมืองไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง บางประเทศ

กำหนดใหร้วมไปถงึการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ บางประเทศกำหนดจำนวนขัน้ตำ่ของเขตเลอืกตัง้ 

ที่ต้องส่งลงสมัคร หรือแม้แต่บางประเทศก็บัญญัติเงื่อนไขให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นอาทิ  

การกำหนดว่าต้องมีสมาชิกพรรคชนะการเลือกตั้งได้เป็น ส.ส. หรือต้องได้รับจำนวน

คะแนนเสียงเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำ ไม่ว่าจะเป็นของพรรคการเมืองเองในระบบเลือกตั้ง

แบบสัดส่วน และ/หรือของผู้สมัครในนามของพรรคในระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ดังมี

รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4 ในหน้าถัดไป 

 113 South Korea: Political Parties Act 2005, art. 2; นอกจากนี้ มาตรา 44 (1) 2 ของกฎหมายฉบับ

เดียวกัน ยังถือเป็นเหตุให้เพิกถอนพรรคการเมืองออกจากทะเบียน หากมิได้เข้าร่วมการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นเวลา   

4 ปีอีกด้วย 
 114 Russia: Federal Law No. 95-FZ of July 11, 2001 on Political Parties, art. 3 – 4; โดยมาตรา 

41 (3) c. ของกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองที่ไม่เข้าร่วมการเลือกตั้ง 
 115 Dan Avnon, “Parties Laws in Democratic Systems of Government,” The Journal of 

Legislative Studies, (Vol. 1 No.2, Summer 1995), น. 290. 
 116 Indonesia: Political Parties Act No. 31/2002, art. 1. 
 117 Kenya: The Constitution of Kenya, 1969 (as Amended to 1997), art. 123.,และ ACT NO. 10 

of 2007 – Political Parties Act, art.2 และ art. 26. 
 118 BVerfGE 3, 383 (403), อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 201 – 202. 
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ตารางที่ 4 
เหตุสิ้นสภาพเพราะไม่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ประเทศ จำนวนเขตขั้นต่ำ เลือกตั้งทั่วไป/ระยะเวลา 

Argentina1 1 เขต 3 ครั้ง ติดต่อกัน 

Armenia1 เฉพาะแบบสัดส่วน4 2  ครั้ง ติดต่อกัน 

Bulgaria2 - 5 ปี ติดต่อกัน 

Canada3 1 เขต4 1 ครั้ง 

Chile1 8 เขต 1ครั้ง 

Columbia1 - 1 ครั้ง 

Ecuador1 10 เขต 1 ครั้ง 

Eritrea - 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

Ethiopia - 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

Germany3 - 6 ปี ติดต่อกัน 

Guatemala1 - 1 ครั้ง 

Honduras1 - 1 ครั้ง 

Hungary - 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

Kazakhstan1 - 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

Kenya1 เฉพาะแบบสัดส่วน 1 ครั้ง 

Norway3 1 เขต 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

Peru1 - 1 ครั้ง 

Portugal2 1/3 ของเขตทั้งหมด 6 ปี ติดต่อกัน4 

Romania 10 เขต 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

South Korea1 2 - 4 ปี ติดต่อกัน 

Russia1 2 ทั้งแบบสัดส่วนและแบ่งเขต 5 ปี ติดต่อกัน 

Ukraine2 - 10 ปี ติดต่อกัน 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต

�1�

หมายเหตุ 1.  มีเกณฑ์ต้องได้ ส.ส. และ/หรือ คะแนนเสียงขั้นต่ำที่ต้องได้ในการเลือกตั้งด้วย 

   2.  ครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น และ/หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วย 

   3.  ถอนชื่อออกจากทะเบียนหรือสิ้นสภาพ แต่ไม่กระทบสถานะนิติบุคคลของพรรคการเมือง 

   4.  เป็นผลจากการที่ศาลเคยตัดสินว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายเดิมขัดต่อรัฐธรรมนูญ   

    Armenia เดิมระบบเลือกตั้งทั้งสองแบบ Canada เดิม จำนวนขั้นต่ำ 50 เขต Portugal เดิม   

    เลือกตั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน 

 

  3.3.3 แนววินิจฉัยของศาลต่างประเทศ 

  ในบรรดาคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการลงสมัครรับ

เลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลสูงสุดของหลายประเทศนั้น 

มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ศาลอธิบายไว้ดังนี้ 

    (1) หน้าที่ของพรรคการเมืองในการลงเลือกตั้ง 

    ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้วินิจฉัยรับรองความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของบทนิยามพรรคการเมืองที่ระบุว่าพรรคการเมืองต้องมุ่งที่จะเข้าไปมี  

ส่วนร่วมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์หรือสภามลรัฐว่า สามารถอนุมานได้โดยตรง

รัฐธรรมนูญจากมาตรา 21 (1) ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง ดังนั้น เหตุแห่งการสิ้นสถานะ

พรรคการเมอืงตามกฎหมายพรรคการเมอืงเพราะไมล่งเลอืกตัง้เปน็เวลา 6 ป ีจงึชอบดว้ย 

รัฐธรรมนูญ119 เช่นเดียวกันกับศาลรัฐธรรมนูญโปรตุเกส ซึ่งแม้ได้วินิจฉัยว่า การ

กำหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพราะไม่ส่งสมาชิกลงสมัครในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

เป็นการทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีกำหนด

เวลาแน่นอน อาจมีระยะเวลาสั้นๆ เพียงไรก็ได้ เพราะในระบบรัฐสภานั้น การยุบสภา

อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ จึงละเมิดต่อหลักความได้สัดส่วน แต่กระนั้นก็ตาม ศาลก็ยัง

ยืนยันว่า การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความเป็น

พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ120 ด้วยเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่า พรรคการเมืองมีหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญในการลงเลือกตั้ง เพื่อเข้าสู่กลไกการใช้อำนาจรัฐ 

 119 Germany: BVerfGE 24, 260 (263), อ้างถึงใน Jörn Ipsen, เรื่องเดิม, น. 201; โปรดดู บทที่ 3  

กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองของเยอรมัน ในหน้า 73 – 74 และ 76 – 77. 

 120 Portugal: Constitutional Court – Plenary No. 304/03 dated 18/06/2003, Diario da 

Republica (Official Gazette), 165 (Serie I-A) 19/07/2003, น. 4208 – 4216; โปรตุเกสมีระบบรัฐบาลแบบ

รัฐสภาซึ่งการยุบสภาอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น เกณฑ์การยุบพรรคเพราะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้ง 2 ครั้ง จึงไม่

อาจคาดหมายได้ และต่อมามีการแก้ไขกฎหมายใหม่ กำหนดเวลาให้ชัดเจนขึ้น คือ ถ้าไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งเป็น

เวลา 6 ปีติดต่อกัน อัยการย่อมร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สั่งยุบพรรคได้ โปรดดู Organic Law no. 2/2003 

of 22 August 2003 governing Political Parties, § 18 (1) c. 
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    อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาร์เมเนีย เคยวินิจฉัยจำกัดหน้าที่ในการ

ลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไว้แต่เฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วนหรือแบบบัญชี  

รายชื่อเท่านั้น ส่วนการจะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือไม่ เป็นสิทธิ

ของพรรคการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญอาร์เมเนียมาตรา 7 วรรคสองบัญญัติว่า 

“พรรคการเมืองอาจจัดตั้งได้โดยเสรีและช่วยสร้างและแสดงออกซึ่งเจตจำนง

ทางการเมืองของชาติ” 121 จากนั้น จึ งวินิจฉัยต่อไปว่า บทบัญญัติกฎหมาย

พรรคการเมืองที่กำหนดให้ยุบพรรคและริบทรัพย์สินของพรรคการเมืองที่ไม่เข้าร่วมใน

การเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกันให้ครบทั้งสองแบบ คือ แบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขต

นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ122 เป็นเหตุ ให้ต่อมา รัฐสภาอาร์ เมเนียแก้ ไขกฎหมาย

พรรคการเมืองกำหนดเหตุแห่งการยุบพรรคเพราะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

ทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน เฉพาะกรณีที่ไม่เข้าร่วมในการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเท่านั้น123 

    (2) สิทธิของพลเมืองในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 

    ศาลฎีกาแคนาดา อาศัยบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งกฎบัตร

แคนาดาว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ (Canadian Charter of Rights and Freedom) ซึ่ง

รับรองสิทธิเลือกตั้งและสิทธิในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งขยายความให้ครอบคลุมถึง

สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญ (Right to meaningful 

participation in electoral process) ดังนั้น การกำหนดเงื่อนไขว่าพรรคการเมือง

ต้องส่งผู้สมัครอย่างน้อย 50 คน (50 เขต) จากทั้งหมด 295 เขต จึงจะมีสถานะเป็น

พรรคการเมืองที่ขึ้นทะเบียนแล้ว (Registered Party) อันจะทำให้พรรคการเมืองมีสิทธิ

 121 เป็นเนื้อความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอาร์เมเนียมาตรา 7 วรรคสองที่อ้างไว้ในคำพิพากษาของศาลซึ่งใช้  

คำว่า “Political Parties are formed freely and assist the formation and expression of the political 

will of the nation” แต่เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบกับเว็บไซต์ราชการของอาร์เมเนีย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สำนัก

ประธานาธิบดี เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของอาร์เมเนีย กลับพบว่า

รัฐธรรมนูญที่แปลอย่างเป็นทางการใช้คำว่า “…of the political will of the people” 

 122 Armenia: Constitutional Court – Plenary DDC-669 dated 22/12/2006 on the Compliance 

of Article 31.2 and 31.3 of the RA Law on Political Parties with the Constitution of the Republic 

of Armenia ซึ่งศาลใช้หลักความได้สัดส่วนมาวินิจฉัยโยงไปถึงผลของการยุบพรรคที่กำหนดให้ทรัพย์สินของ

พรรคการเมืองดังกล่าวต้องตกเป็นของรัฐว่า กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ใน

มาตรา 28 เกินสมควร. 

 123 Law of the Republic of Armenia on Parties Adopted on July 3, 2002, art. 31.2; อนึ่ง ในการ

เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 2007 สภานิติบัญญัติอาร์เมเนียมีสมาชิกทั้งสิ้น 131 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 41 

คน และ ส.ส. สัดส่วน 90 คน เว็บไซต์รัฐสภาอาร์เมเนีย เข้าถึง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 <http://

www.parliament.am/parliament.php?id=parliament> 
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ออกใบรับรองการหักลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคให้พรรค มีสิทธินำเงินค่าใช้จ่ายที่

เหลือจากการเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าเป็นเงินได้ของพรรค และมีสิทธิที่จะระบุชื่อพรรค

ลงบนบัตรเลือกตั้ง ถือเป็นการละเมิดสิทธิของพลเมืองแต่ละคนในอันที่จะมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุน

พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครเลือกตั้งน้อยกว่า 50 คน ขัดต่อหลักความได้

สัดส่วน จึงเป็นอันใช้บังคับไม่ได้124 

 3.4บทวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเหตุ
  สิ้นสภาพเพราะไม่ส่งสมาชิกลงเลือกตั้ง

  ในด้านหนึ่งอาจมองได้ว่า การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพไป

เพราะเหตุที่ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป 2 ครั้งหรือ 8 ปีติดต่อกัน

ดังกล่าวนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ 2550 สืบทอดเจตนารมณ์ในการ

รับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาจาก

รัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อรัฐธรรมนูญ 2540 มีเจตนารมณ์มิให้มีการกำหนดเหตุยุบเลิก

พรรคการเมืองเพราะไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคได้

รับเลือกตั้ง ดังความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 328 (2) ของรัฐธรรมนูญ 2540 ก็ย่อมต้อง

ถือว่า หลักเกณฑ์การสิ้นสภาพในข้อนี้ขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2550 โดยอนุโลม

ตามมาตรา 328 (2) ดังกล่าวตามไปด้วย125 

  อย่างไรก็ดี ผู้ วิจัยกลับเห็นไปในทางตรงกันข้ามว่า เหตุสิ้นสภาพ

พรรคการเมืองตามเกณฑ์ข้อนี้ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 เพราะเป็นการจำกัด

สิทธิเสรีภาพที่กระทำโดยกฎหมาย มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และระบุบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจตรากฎหมายแล้ว รวมทั้งยังกอปรด้วยเหตุผลอื่นๆ ดังนี้  

  ประการแรก เมื่อสืบค้นถึงเจตนารมณ์ในการบัญญัติมาตรา 328 (2) ของ

รัฐธรรมนูญ 2540 แล้ว พบว่า การที่มาตรา 328 (2) ห้ามมิ ให้นำเอาเหตุที่

พรรคการเมืองไม่ส่ งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ งมาเป็นเหตุ ให้ต้องเลิกหรือยุบ

พรรคการเมืองนั้น หมายความเฉพาะ “...การไม่บังคับให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับ

 124 Canada: Figueroa v. Canada (Attorney General), [2003] 1 S.C.R. 912, 2003 SCC 37. 

 125 สุรเดช ชมเกล็ดแก้ว, ปัญหาการยุบพรรคการเมืองที่กระทบต่อเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง, 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 124 และ 

147. 
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เลือกตั้งในจำนวนที่ตายตัว...”126 เพื่อปฏิเสธหลักการบังคับให้พรรคการเมืองต้องส่ง  

ผู้สมัครเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2521 รัฐธรรมนูญ 2534 และ

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1 และเหตุที่

จำเป็นต้องบัญญัติเป็น มาตรา 328 (2) ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการบัญญัติเหตุเลิกหรือ  

ยุบพรรคตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

ที่รัฐสภาจะได้จัดทำขึ้นต่อไปภายหลังจากรัฐธรรมนูญ 2540 ใช้บังคับแล้วเท่านั้น127 

มิได้หมายความไปไกลถึงขนาดที่ว่า พรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับ

เลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องมีเจตนารมณ์ดังกล่าวเลยก็ได้ เพราะมิเช่นนั้น

แล้ว จะกลับกลายเป็นการขัดต่อหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มในรูป

พรรคการเมืองเสียเอง  

  ความข้อนี้สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารกรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชนของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทยของ

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดเริ่มของการปฏิรูปการเมืองและเป็นที่มา

ของการจัดทำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540128 ตลอดจนรายงานการประชุมการจัดทำยกร่าง

รัฐธรรมนูญ 2540129 

  ประการที่สอง ในทางกลับกัน การที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มิได้มีบท

บัญญัติใดๆ เหมือนอย่างมาตรา 328 (2) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ห้ามยุบเลิก

พรรคเพราะไม่ส่งคนลงสมัครนั้น อาจทำให้อนุมานได้ว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้ยุบ

พรรคหรือให้พรรคสิ้นสภาพไปเพราะเหตุที่ไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งเมื่อสืบค้น

เอกสารเกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) ก็พบหลักฐานที่ยืนยันสมมติฐานเช่นนั้น 

 126 คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, กรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, 

(กรุงเทพฯ: สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540), น. 45.  

 127 กรณีรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องบัญญัติเนื้อความเช่นมาตรา 328 และมาตราอื่นๆ   

ที่คล้ายคลึงกันของรัฐธรรมนูญ 2540 ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 อีก เนื่องจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 คือ   

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้จัดทำยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ที่สำคัญทั้ง 3 ฉบับเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงไม่ต้องกังวลว่า หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว 

รัฐสภาจะตรากฎหมายที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ดังเช่นกรณีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญ 2540; โปรดดู มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549 และมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญ 2550 

เทียบกับมาตรา 323 ของรัฐธรรมนูญ 2540 และมาตรา 211 เตรส มาตรา 211 ปัณรส และมาตรา 211   

อัฏฐารส ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539. 

 128  โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, ข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว  

การพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2539), น. 58. 

 129 โปรดดู วัลลียา  ไชยศิริ, เรื่องเดิม, น. 87-99. 
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คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) จัดทำยกร่างและเสนอต่อสภานิติบัญญัติ  

แห่งชาติ ปรากฎความขัดแย้งในร่างมาตรา 77 ว่า “พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใด

เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้... (1)... (3) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปเกินสองครั้งติดต่อกัน... (4)...”130 

  ประการที่สาม เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองข้อนี้มิได้กระทบ

กระเทือนสาระสำคัญของเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง เพราะสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของพรรคการเมืองที่ต้องมุ่งทำให้

นโยบายของพรรคเป็นนโยบายของรัฐด้วยการเข้าสู่กลไกอำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้ง ส.ส. 

เฉกเช่นที่ตำรารัฐศาสตร์หลายเล่มได้อธิบายไว้ อีกทั้งยังสอดรับกับเจตนารมณ์ในการ

รับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ว่า “...เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง

ของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง...” เพราะเมื่อพฤติการณ์

ปรากฏชัดว่า พรรคการเมืองใดไม่มีการยึดถือและดำเนินการตามเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของการที่บุคคลรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองนั้นอีกต่อไปแล้ว   

ก็สมควรที่จะให้การรวมกลุ่มดังกล่าวยุติลงอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่สอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่มในรูปพรรคการเมือง ดังเช่นแนวบรรทัดฐานของศาล

รัฐธรรมนูญเยอรมันและโปรตุเกส ซึ่งได้นำมาอธิบายไว้ก่อนหน้านี้  

  ประการที่สี่ เงื่อนเวลาการสิ้นสภาพพรรคการเมือง คือ การเลือกตั้งทั่วไป   

2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็นระยะเวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน

นั้น อธิบายได้ว่า ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่พรรคการเมืองจะสิ้นสภาพได้คือ 8 ปี ยาวที่สุด

คือ 8 ปีกับอีก 118 วัน ก็มิใช่ระยะเวลาที่คาดหมายมิได้ หรือสั้นจนเกินไป จึงหาได้

กระทบต่อหลักความได้สัดส่วนแต่อย่างใดไม ่

  และประการสุดท้าย แม้สภาผู้แทนราษฎรของไทยจะสงวนไว้ให้แต่เฉพาะ

บุคคลที่สังกัดพรรคการเมืองเท่านั้น อันเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลในการเป็น  

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้โดยสภาพ131 แตเ่มือ่พจิารณาลกึลงไปในระดบัปจัเจกชนแลว้ เหน็ไดว้า่ 

ตลอด 8 ปี 118 วัน เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่กฎหมายได้เปิดช่องไว้ให้แก่

 130 โปรดดู เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 46/2550 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550. 

 131 โปรดดู General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting 

rights and the right of equal access to public service (Art. 25) 07/12/1996: CCPR/C/21/Rev.1/

Add.7, General Comment No. 25. (General Comments), § 17. 
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บุคคลซึ่งสังกัดพรรคการเมืองในอันที่จะใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของตนได้   

อีกทั้งกรณีของไทยก็แตกต่างจากกรณีกฎหมายเลือกตั้งแคนาดา (เดิม) ซึ่งจะถอนชื่อ

พรรคการเมอืงออกจากทะเบยีน หากพรรคการเมอืงนัน้ไมส่ง่สมาชกิลงเลอืกตัง้ 50 คน/เขต 

สำหรับการเลือกตั้งครั้งหนึ่งๆ แตกต่างกันทั้งในมิติจำนวนคน/เขต และมิติจำนวนครั้ง

ของการเลือกตั้ง จึงไม่อาจนำแนวบรรทัดฐานของศาลแคนนาดามาอ้างอิงเทียบเคียงได้ 

กล่าวโดยสรุป เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (2) ไม่ขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 

4. การสิ้นสภาพเพราะเหตุไม่เรียกประชุมใหญ่
 พรรคการเมอืงหรอืไมด่ำเนนิกจิกรรมทางการเมอืง

การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (4) แบ่งออกได้เป็น  

สองกรณี ได้แก่ การไม่เรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง และการไม่ดำเนินกิจกรรม

ทางการเมืองตลอดระยะเวลา 1 ปีติดต่อกัน โดยปราศจากเหตุอันสมควรจะอ้างได้ตาม

กฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.1หลักเกณฑ์การสิ้นสภาพเพราะเหตุไม่เรียกประชุมใหญ่

  ที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเป็นกลไกตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของ

พรรคการเมืองและเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง 

กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันจึงกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับกิจการที่ต้องกระทำ

โดยที่ประชุมใหญ่ องค์ประกอบ การเรียกประชุม องค์ประชุม และการลงมติในที่

ประชุมใหญ่พรรคการเมืองไว้ โดยละเอียด132 ในการนี้ กฎหมายได้กำหนดให้

พรรคการเมืองมีหน้าที่เรียกประชุมใหญ่ไว้สองช่วงเวลา อันได้แก่ ช่วงแรก เมื่อมีการ  

จัดตั้งสาขาพรรคครบทุกภาคและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนแล้ว ต้องมีการเรียก

ประชุมใหญ่พรรคการเมืองภายใน 60 วัน133 และช่วงที่สอง ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่

 132 โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 17, ม. 27 – 30, ม. 32, ม. 37, ม. 39, ม. 47, ม. 81 และ ม. 

101; และเปรียบเทียบกฎหมายพรรคการเมืองฉบับก่อนๆ ซึ่งระบุเพียงที่มาของคณะกรรมการบริหารพรรคต้อง

เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ (ฉบับ 2511 ม. 19, ฉบับ 2517 ม. 23, ฉบับ 2524 ม. 33) การประชุมใหญ่หลังจากจด

ทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อทบทวนคณะกรรมการ นโยบายและข้อบังคับ (ฉบับ 2524 ม. 31) องค์ประกอบของที่

ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรค (ฉบับ 2524 ม.32) และการรับรองงบดุลของพรรค (ฉบับ 2524 ม. 36 วรรคสาม

และสี่) ส่วนฉบับ 2498 มิได้มีบทบัญญัติใดๆ เกี่ยวกับที่ประชุมใหญ่ 

 133 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 27 
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับรองรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้

ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานสำหรับปีต่อไป และงบการเงิน

ประจำปี134 ตลอดจนรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี 

ปฏิทิน135 

  อนึ่ง ด้วยความที่กฎหมายพรรคการเมือง 2541 ได้กำหนดเหตุแห่งการ  

ยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมใหญ่พรรคการเมืองข้อนี้ไว้อย่างเข้มงวด   

กล่าวคือ ไม่จัดการประชุมใหญ่ภายหลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับการจดแจ้งการจัด

ตั้งพรรคการเมืองแล้ว136 หรือการประชุมใหญ่ในแต่ละครั้งดำเนินการไปโดยไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง137 อาทิการเรียกประชุมไม่ถูกต้อง138 หรือ  

องค์ประชุมไม่ถูกต้อง139 ก็เพียงพอจะถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ได้ส่งผล  

ให้ในระหว่างปี 2541 – 2550 มีพรรคการเมืองจำนวน 10 พรรคถูกยุบไปเพราะเหตุ  

ข้อนี้140 บางกรณีเห็นได้ว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองและศาลรัฐธรรมนูญตีความและ

ปรับใช้บทบัญญัติโดยไม่พิจารณาถึงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในการรับรองเสรีภาพในการ  

จัดตั้งพรรคการเมือง และสั่งยุบพรรคง่ายจนเกินไป141 เป็นเหตุให้คณะกรรมาธิการ  

 134 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 28 วรรคหนึ่ง, ม. 28 วรรคสอง (5) (6) และ (7), ม. 42 และ ม. 46 – 

47 

 135 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 28 วรรคสอง (7), ม. 46 – 47 ประกอบ ม. 82.   

 136 พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 65 (5) ประกอบ ม. 25 

 137 พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 65 (5) ประกอบ ม. 26 

 138 ตัวอย่างเช่น ศร. ที่ 64/2545 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 [รจ. ล.120 ต.97ก (26 ธันวาคม 2546) น. 97 

– 104] น. 102 - พรรคไทยธรรมาธิปไตยเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองโดยการบอกกล่าวด้วยวาจาต่อๆ กันไป 

ไม่มีหนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค   

 139 ตัวอย่างเช่น ศร. ที่ 61/2547 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547  [รจ. ล.122 ต.45ก (10 มิถุนายน 2548) น. 59 

– 65] การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคแรงงานไทยเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบ 100 คนตาม

ข้อบังคับ แต่มีการปลอมลายเซ็นสมาชิกให้ครบองค์ประชุม แม้ต่อมาจะได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้งโดย  

ถูกต้องเพื่อยกเลิกมติเดิมและลงมติใหม่แล้วก็ตาม แต่ก็ถือว่าเคยมีการประชุมใหญ่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ

พรรคการเมืองแล้ว จึงสั่งให้ยุบพรรคแรงงานไทย (ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาถึง 5 ปี และ  

นายทะเบียนรับรองการแก้ไขข้อบังคับมาแล้วถึง 5 ครั้ง) 

 140 นับรวมพรรคไท ที่ถูกยุบไปเพราะเหตุที่รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไม่ถูกต้องด้วย; 

ศร. ที่ 42/2546  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546  [รจ. ล.121 ต.48ก (4 สิงหาคม 2547) น. 1 - 25] 

 141 โปรดดู คำวินิจฉัยรายบุคคลของนายมานิต วิทยาเต็ม ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในหลายคดี อาทิ คดีพรรค

พลังมหาชน ศร. ที่ 25/2546 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 [รจ. ล.121 ต.20ก (23 มีนาคม 2547) น. 70 – 74] 

น. 73 – 74; คดีพรรคไท ศร. ที่ 42/2546  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546  [รจ. ล.121 ต.48ก (4 สิงหาคม 2547)   

น. 86 - 88] น. 88.   
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ยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) มิได้บรรจุเหตุข้อนี้ไว้ในร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ142 

  อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลับเห็นว่า เพื่อให้

สอดรับกับมาตรการอื่นๆ ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง 

โดยกำหนดหน้าที่ของพรรคการเมืองต้องจัดการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

รับรองรายงานกิจการและงบการเงิน และ/หรือรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ

พรรคการเมืองที่ต้องยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นประจำทุกปี จึงเห็นควร

บัญญัติเรื่องการประชุมใหญ่พรรคการเมืองไว้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการสิ้นสภาพ

พรรคการเมือง แต่ก็บัญญัติในลักษณะผ่อนปรนกว่าที่ เคยกำหนดไว้ในกฎหมาย

พรรคการเมือง 2541 มากขึ้น กล่าวคือ เฉพาะกรณีที่ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่

พรรคการเมือง โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย143 

  ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ตามบทบัญญัติกฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน 

หากพรรคการเมืองได้มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองโดยถูกต้องแล้ว แต่ประชุม

กันไม่ได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค144 หรือเป็นการ

ประชุมที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และได้มีความพยายามที่จะแก้ไข

เยียวยาปัญหาดังกล่าว เช่น ได้มีการเรียกประชุมใหญ่กันอีกครั้งอย่างถูกต้องโดยทอด

 142  โปรดดู เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 46/2550 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550; 

และ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 10 วันพุธที่   

1 สิงหาคม 2550, น. 3. 

 143 โปรดดู รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่... เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 

 144 อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ ดร. อักขราทร จุฬารัตน์ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ เคยวินิจฉัยไว้ในความ

เห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนในคดีพรรคไทยช่วยไทย–ศร. ที่ 23/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 [รจ. ล.125 

ต.58ก (21 เมษายน 2551) น. 19 – 39] น. 38 – 39 ว่า “...เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังว่าการจัดประชุมใหญ่ที่มี  

องค์ประชุมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงถือได้ว่า ไม่มีการประชุมตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๔) ...ด้วยเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้น จึงเห็น

ควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้พรรคผู้ถูกร้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง...” แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าแม้

ศาลอ่านคำวินิจฉัยภายหลังการประกาศใช้กฎหมายพรรคการเมือง 2550 แล้ว แต่ก็เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่ง

เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้กฎหมายพรรคการเมือง 2541 และคดีค้างพิจารณาที่ศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ก่อนการ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549.  
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เวลาพอสมควร แตก่ย็งัมอีงคป์ระชมุไมค่รบอยูด่ ีเชน่นี ้ยอ่มถอืวา่มเีหตอุนัสมควรจะอา้ง

ไดต้ามกฎหมาย ดังนั้น จึงจะวินิจฉัยให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปมิได้   

 4.2หลกัเกณฑก์ารสิน้สภาพเพราะเหตไุมด่ำเนนิกจิกรรมใดๆ
  ทางการเมือง

  กิจกรรมทางการเมืองที่พรรคการเมืองจัดขึ้นเป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชน

รับรู้อุดมการณ์และนโยบายของพรรค รับทราบจุดยืนและแนวทางในการบริหารและ

แก้ไขปัญหาของประเทศ และหากประชาชนเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคการเมืองนำเสนอ 

ส่วนหนึ่งก็อาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค ส่วนที่เหลือแม้ไม่เข้าเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็

ฝักใฝ่และให้การสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคการเมืองนั้น145 ในทางทฤษฎี 

กิจกรรมทางการเมืองจึงเป็นวิธีการเชื่อมประชาชนเข้ากับพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้ 

กฎหมายพรรคการเมืองจึงกำหนดให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งในบทนิยามพรรคการเมือง และหากพรรคการเมืองใดไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ 

ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตาม

กฎหมาย พรรคการเมืองนั้นก็จะสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไปตามมาตรา 91 

(4) นี้ 

  เบื้องต้น คงต้องแยกแยะความแตกต่างของคำว่า “กิจกรรม” และ 

“กิจการ”146 กล่าวคือ ในมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ได้เปลี่ยนไปใช้คำว่า “เพื่อ

ดำเนินกิจกรรมในทางการเมือง” จากเดิมที่เคยใช้คำว่า “เพื่อดำเนินกิจการใน

ทางการเมือง” ในมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่างๆ ทั้ง

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองที่ปรากฏคำทั้งสองคำนี้แล้ว เห็นได้ว่า 

“กิจการ” นั้นจะหมายถึง การดำเนินการภายในของพรรคการเมือง เป็นการติดต่อ

สัมพันธ์ในระหว่างกันเองในหมู่ผู้นำ กรรมการพรรค และสมาชิก เช่น การประชุมใหญ่

ของพรรค การคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในนามของพรรค การจัด

ตั้งสาขาพรรค147 ฯลฯ ส่วน “กิจกรรม” ทางการเมืองนั้นมีความหมายกว้างขวางกว่า 

เพราะกินความรวมทั้งกิจการอันเป็นเรื่องภายในของพรรค และการกระทำของ

พรรคการเมืองที่แสดงออกสู่ภายนอกที่เป็นการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ที่มิใช่

สมาชกิพรรคดว้ย เปน็ตน้วา่ การโฆษณานโยบายพรรคผา่นสือ่ตา่งๆ การอบรมใหค้วามรู ้

 145 หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, น. 3.   

 146 เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 2540, ม. 47 วรรคสอง  

 147 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 26– 28, ม. 34 และ ม. 38 
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เกี่ยวกับการเมืองและประชาธิปไตยแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมหาทุนเข้าพรรค148 

ฯลฯ 

  เนื่องจากบทบัญญัติเหตุสิ้นสภาพพรรคการเมืองข้อนี้มีผลเป็นการจำกัด

สิทธิเสรีภาพ จึงต้องตีความอย่างแคบ ให้มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพน้อยที่สุด อาทิ

เช่น แม้พรรคการเมืองหนึ่งจะมิได้จัดกิจรรมกับประชาชนทั่วไป แต่ได้มีกิจการภายใน

สำหรับสมาชิก เช่น การสัมมนาหรือฝึกอบรม เช่นนี้ ก็ต้องถือว่า มีการจัดกิจกรรม

ทางการเมืองแล้ว ยกเว้นเพียงกรณีเดียว คือ การประชุมใหญ่พรรคการเมือง149 เป็นต้น

ว่า ตลอดทั้งป ีพรรคการเมืองหนึ่งมีกิจกรรมเพียงอย่างเดียว คือ การประชุมใหญ ่

พรรคการเมือง และไม่มีกิจกรรมทางการเมืองอื่นใดอีกเลย เช่นนี้ หากไม่ปรากฏว่ามี

เหตุอันควรจะอ้างได้ตามกฎหมาย ก็ย่อมจะครบเงื่อนไขที่จะถือเป็นเหตุทำให้

พรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสภาพไปได้        

 4.3ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การไม่เรียกประชุมใหญ่
  พรรคการเมอืงหรอืไมด่ำเนนิกจิกรรมทางการเมอืง

  4.3.1 กฎหมายต่างประเทศ 

  แม้กฎหมายพรรคการเมืองของหลายประเทศได้กำหนดให้พรรคการเมือง

มีหน้าที่ต้องประชุมใหญ่พรรคการเมือง เลือกตั้ งหัวหน้าพรรคและผู้บริหาร

พรรคการเมือง หรือดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมี

เพียงไม่กี่ประเทศซึ่งกำหนดให้เหตุที่พรรคการเมืองไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังกล่าวต้องสิ้นสภาพ ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน ถูกยกเลิกการจดทะเบียน ฯลฯ ดังนี้ 

 (ก)  การไม่จัดการประชุมใหญ่พรรคการเมือง ได้แก่ บัลแกเรีย – เมื่อ

ล่วงพ้นเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับพรรคว่าต้องจัดการประชุมใหญ่

พรรคการเมืองแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน แต่กลับไม่มีการจัดการประชุม

ใหญ่พรรคการ เมื อ ง เ ลย หรื อ ไม่ มี ก า รจั ดการประชุ ม ใหญ่

พรรคการเมืองตลอดระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โรมาเนีย– ไม่จัด

 148 พรป. พรรคการเมือง 2550,ม. 10 (14), ม. 53, ม. 79 ประกอบ ม. 81 (3), และ ม. 87 (5) 

 149 เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 91 (4) ใช้คำว่า “หรือ” เป็นคำเชื่อมจึงต้องตีความเช่นนี้ “มาตรา 91 ... (4) 

ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  

หนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย...” เห็นได้ว่า กฎหมายแยกเหตุสิ้นสภาพในกรณีการ  

ไม่เรียกประชุมใหญ่ ออกจากการไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างชัดแจ้ง 
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ประชุมใหญ่พรรคการเมืองติดต่อกันเกิน 5 ปี มอลโดว่า – ไม่ประชุม

ใหญ่พรรคการเมืองตลอด 4ปี และโครเอเชีย – เมื่อเลยกำหนดเวลา

ประชุมใหญ่พรรคการเมืองแล้ว 2 ครั้ง แต่ก็ไม่จัดการประชุม150 

 (ข)  การไม่จัดการเลือกตั้งภายในพรรคการเมือง ได้แก่ อาเจนติน่า - 

ตลอดเวลา 4 ปี151 

 (ค)  การไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ป ีได้แก่ ฮังการี152 

 (ง)  เหตุอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ เช่น โปรตุเกส – ไม่จัดส่งรายชื่อผู้บริหาร

พรรคระดับชาติ (National Officers) ที่ปรับปรุงใหม่ให้แก่ศาล

รัฐธรรมนูญ ตลอดเวลาเกินกว่า 6 ปี หรือไม่สามารถติดต่อพรรค 

การเมืองผ่านบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารพรรคได้บ่อยครั้ง ถึงขนาดเห็นได้

ว่าไม่มีทางติดต่อกันได้153 

  4.3.2 หลกักฎหมายทัว่ไปของไทยเกีย่วกบัการสิน้สภาพของการรวมกลุม่ 

  ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า การรวมกลุ่มอาจสิ้นสุดลงได้ เมื่อมีพฤติการณ์บ่งชี้

ว่า สมาชิกในกลุ่มมิได้ยึดถือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมในการรวมกลุ่มดังกล่าวอีกต่อไป เช่น 

ไม่มีการประชุมหรือทำกิจกรรมใดๆ ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร และ

ไม่มีสมาชิกคนใดถือเป็นธุระ สมัครใจเข้ามาจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการรวม

กลุ่มนั้นๆ แต่อย่างใดเลย ถือเป็นการสิ้นสภาพตามลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่ม 

ดังเช่นที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลหลายฉบับ อาทิ

เมื่อมูลนิธิหยุดดำเนินการตั้งแต่สองปีขึ้นไป ศาลสั่งให้เลิกมูลนิธินั้นได้ เช่นเดียวกันกับ

นายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจสั่งเลิกนิติบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้ 

 150 Bulgaria: Political Party Law 2009, art. 40. (1) 5; Romania: Law on political parties no. 27 

of 1996, art. 31; Moldova: Law on Parties and Other Socio-Political Organizations No. 718-XII of 

17.09.91, art. 32 (25); Croatia: Guidelines on Dissolution of Political Parties and Analogous 

Measures, adopted by the Venice Commission at its 41st Plenary Session (10 – 11 December, 

1999) CDL-INF (2000) 1, น.14.  

 151 Argentina: Law No. 23 298: Organic BO Political Party: 25/10/1985, art. 50. 

 152 Hungary: Act XXXIII of 1989 on the Operation and Financial Management of Political 

Parties, § 3 (2). 

 153 Portugal: Law governing Political Parties - Organizational Law no. 2/2003 of 22 August 

2003, art. 18 1 d) และ f). 
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หากไม่ดำเนินการหรือหยุดดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีขึ้นไป อันได้แก่ สมาคม 

สหกรณ์ สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สมาคมการค้า และหอการค้า154 

 ดังนั้น จึงอาจสกัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของไทยได้ว่า การรวมกลุ่มที่

เป็นนิติบุคคลจะสิ้นสภาพไปหากมิได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่

สองปีขึ้นไป155 

  นอกจากนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่รัฐใช้กำกับดูแลการรวมกลุ่มที่

เป็นนิติบุคคลต่างๆ ดังกล่าวยังมีลักษณะร่วมกันอีกประการหนึ่งคือ นิติบุคคลต้อง

ประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งดังเช่นกรณี

สมาคมหรือสหกรณ์156 หรือกำหนดไว้โดยปริยายดังเช่นกรณีอื่นๆ ด้วยการกำหนดให้

นิติบุคคลต้องจัดทำงบดุลหรือรายงานการดำเนินกิจการเป็นประจำทุกปี โดยต้องได้รับ

การรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลนั้นๆ ก่อน จากนั้น จะต้องรายงาน

พร้อมส่งสำเนาเอกสารต่อนายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาเช่น 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีหรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุม157 

  อนึ่ง เมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาที่นิติบุคคลเหล่านั้นหยุดดำเนินการไป

อันเป็นเหตุทำให้ศาลหรือนายทะเบียนอาจสั่งเลิกนิติบุคคลนั้นๆ ได้ ประกอบกับหน้าที่

ของนิติบุคคลซึ่งอย่างน้อยต้องประชุมใหญ่สมาชิกปีละหนึ่งครั้งแล้ว ทำให้พอที่จะ

อนุมานเหตุผลรองรับกรอบระยะเวลาดังกล่าวได้ว่า สาเหตุที่กฎหมายต่างๆ ล้วนแล้ว

แต่กำหนดระยะเวลาไว้ที่ 2 ปี ก็เพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร

นิติบุคคลมีโอกาสและระยะเวลาเพียงพอที่จะแก้ไขเยียวยาความบกพร่องจากการที่

 154 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 131 (3) กรณีมูลนิธิ, ม.102 (3) กรณีสมาคม; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 71 (1); 

พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, ม. 83 (3) และ ม. 111; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 36 (3); พรบ. 

หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 43 (3); นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มซึ่งมีการจดทะเบียนเพื่อการ

ตามกฎหมายเฉพาะ มิใช่การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลเช่น พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548, ม. 8 

วรรคสองกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการเป็น

เวลาสองปีติดต่อกันออกจากทะเบียน. 

 155 ผู้สนใจเกี่ยวกับนิติวิธีการสกัดหลักกฎหมายทั่วไป โปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 3: 

ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538) น. 252 – 257. 

 156 ป.พ.พ., ม. 93; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 54 

 157 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 136 และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการ

ทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545, ข้อ 13; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 66 – 67; พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, 

ม. 75 และ ม. 108; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 27 – 28; พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 34 – 35. 
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ผู้บริหารไม่นำพาต่อหน้าที่ในการจัดประชุมใหญ่ กล่าวคือ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 1 ปีที่

สมควรจะมีการประชุมใหญ่ไประยะหนึ่งแล้ว ไม่มีการเรียกประชุมโดยวิสัยปกติของ  

ผู้เป็นสมาชิกอันมีเจตจำนงแน่วแน่ตามวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มที่เป็นนิติบุคคล  

ดังกล่าว ก็ย่อมต้องติดตามสอบถามให้ผู้บริหารเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งกฎหมายหรือ  

ข้อบังคับของนิติบุคคลก็เปิดช่องไว้ หากสอบถามไปแล้ว ผู้บริหารกลับเพิกเฉยไม่เรียก

ประชุมใหญ่ เช่นนี้ สมาชิกรวมกันจำนวนหนึ่งหรือนายทะเบียนตามกฎหมายฉบับนั้นๆ 

ก็อาจเรียกประชุมเองได้158 

  แต่ในทางตรงกันข้าม หากพ้น 1 ปีไปแล้ว นับแต่ปีที่ไม่มีการเรียกประชุม 

แต่สมาชิกคนอื่นๆ ก็มิได้กระตือรือร้นกระทำการใดๆ เพื่อเยียวยาแก้ไขความบกพร่อง

ดงักลา่วไมว่า่จะโดยตวัเองหรอืรอ้งผา่นนายทะเบยีน เชน่นี ้ยอ่มถอืไดว้า่ สมาชกิเหลา่นัน้ 

ไม่ประสงค์ที่จะรวมกลุ่มกันอีกต่อไป เสมือนหนึ่งเป็นการสมัครใจยุติการวมกลุ่มไปโดย

ปริยาย ดังนั้น กำหนดเวลา 2 ปีข้างต้น จึงเป็นกำหนดเวลาที่จำกัดเสรีภาพในการ

รวมกลุ่มอย่างพอสมควรแก่เหตุ และสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของการรวม

กลุ่มและการสิ้นสุดลงของกลุ่มแล้ว 

 4.4บทวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเหตุ
  สิ้นสภาพเพราะไม่เรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือ
  ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

  เบื้องต้น คงต้องอธิบายว่า การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องประชุมใหญ่

พรรคการเมืองเป็นประจำทุกปีก็ดี การกำหนดไว้ในบทนิยามพรรคการเมืองและมาตรา

อื่นๆ ให้พรรคการเมืองต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองก็ดี เป็นการแทรกแซงเสรีภาพ

ในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่กระทำโดยกฎหมาย 

สอดคล้องกับลักษณะและหน้าที่โดยธรรมชาติของพรรคการเมือง และเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญในการรับรองสถานะพรรคการเมือง กระทำเท่าที่จำเป็น และมิได้กระทบ

กระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพดังกล่าว จึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  

  อย่างไรก็ดี การถือเอากรณีที่พรรคการเมืองไม่ดำเนินการดังกล่าวเป็นเหตุ

ทำให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไปนั้น กลับเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะ

ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

 158 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 94; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 55; พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, ม. 58 (9) 

และ ม. 90 (9); พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม.13 (5); พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 13 (5). 
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  ประการแรก แม้การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องประชุมอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งหรือต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะเป็นเป้าประสงค์ทางนิติบัญญัติที่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ (Legitimate Legislative Purpose) ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ การสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมืองไป เห็นได้ว่า เป็นมาตรการรุนแรงเกินสมควร เพราะยังมีมาตรการอื่นๆ   
ที่กระทบเสรีภาพน้อยกว่า แต่ก็อาจทำให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน อาทิ 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะถือว่าไม่ทำหน้าที่
ตามกฎหมาย อันเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งสมาชิกพรรคการเมืองให้ความไว้วางใจมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดำเนินการแทน เช่นนี้ จะไม่กระทบต่อเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองของ
สมาชิกพรรคคนอื่นๆ ที่มิใช่กรรมการบริหารพรรค  

  อย่างไรก็ดี หากเวลาล่วงพ้นไปพอสมควรแล้ว สมาชิกพรรคคนอื่นๆ เหล่า
นั้นก็ไม่สนใจนำพาจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เช่นนี้ 
กรณีก็อาจพิจารณาได้ว่า เจตจำนงในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าวได้สลาย
ไปแล้ว จึงสมควรจะถือเป็นเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง 

  ประการที่สอง เมื่อพิเคราะห์หลักกฎหมายทั่วไปของไทยที่ว่า การรวมกลุ่ม
ที่เป็นนิติบุคคลจะสิ้นสภาพไป หากมิได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่  
สองปีขึ้นไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลรองรับกรอบระยะเวลาสองปีดังกล่าว   
คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารมีเวลาเพียงพอที่จะแก้ไข
เยียวยาความบกพร่องจากการที่ผู้บริหารไม่นำพาหน้าที่จัดประชุมใหญ่และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล โดยการเรียกประชุมใหญ่เสียเองหรือ  
ดำเนินการผ่านนายทะเบียนตามกฎหมายนั้นๆ 

  และเมื่อพิจารณาว่า พรรคการเมืองก็เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลธรรมดาที่
จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แม้ไม่อาจสรุปได้ว่า หลักกฎหมายทั่วไปนี้มีค่าบังคับ
ระดับรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การบัญญัติกฎหมายพรรคการเมืองในลักษณะที่ไม่
สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ ก็อาจ
ถือว่าเป็นกรณีที่บัญญัติเกินความจำเป็นได ้

  อย่างไรก็ดี อาจมีข้อโต้แย้งว่า พรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากการรวมกลุ่มในลักษณะอื่นๆ คือเป็นกลไกสำคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงไม่สมควรนำหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวมาใช้เป็นฐาน
ในการวินิจฉัย ยิ่งข้อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองด้วยแล้ว ยิ่งเป็น
เครื่องประกันความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ก็ย่อมมีเหตุผลพิเศษที่จะ
กำหนดให้แตกต่างจากหลักกฎหมายทั่วไปและถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้  
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  ในทางตรงกันข้าม ผู้วิจัยกลับมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่า ความหลากหลาย

ทางการเมืองอันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้เฉพาะแต่ภายใต้

บริบทระบบพรรคการเมืองที่หลากหลาย การทำให้พรรคการเมืองต้องสิ้นสุดลงโดยง่าย

จนเกินไป แม้จะสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่มก็ตาม ก็ย่อมสวนทาง

กับแนวคิดดังกล่าว หรือแม้แต่การอ้างเป้าประสงค์ให้กลไกการประชุมใหญ่เป็นเครื่อง

เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ก็จัดว่าเป็น

มาตรการที่รุนแรงเกินสมควร เมื่อชั่งน้ำหนักความสมดุลระหว่างประโยชน์อันอาจเกิด

ขึ้นจากมาตรการที่ใช้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้ แม้บาง

ประเทศ เช่น สเปนได้กำหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพราะดำเนินการขัดต่อหลัก

ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองไว้ก็ตาม ก็ยังระบุให้การละเมิดหลักดังกล่าวต้อง

กระทำซ้ำๆ ต่อเนื่องหลายๆ ครั้งหรืออย่างเป็นระบบ จึงจะร้ายแรงเพียงพอที่จะถือเป็น

เหตุยุบพรรคการเมือง159 

  ประการต่อมา ด้วยความที่กฎหมายพรรคการเมืองของต่างประเทศ

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและหลักความ

ได้สัดส่วน ทั้งในมิติความสัมพันธ์ของเป้าหมายและมาตรการที่ใช้ มิติหลักความจำเป็น 

และมิติการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและภาระผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

ของปัจเจกชนดังกล่าวแล้ว แม้มีการกำหนดหน้าที่ให้พรรคการเมืองต้องประชุมใหญ่

และกำหนดกิจการที่บังคับให้ต้องกระทำโดยที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองเท่านั้น แต่

กลับไม่พบว่า มีประเทศใดกำหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ถูกยุบ ถูกถอนชื่อจาก

ทะเบียน หรือยกเลิกการจดทะเบียนไป เพียงเพราะเหตุที่ไม่เรียกประชุมใหญ่ตลอด

ระยะเวลา 1 ปี หากแต่มักจะกำหนดตัวเลขไว้ที่ 5 ปี หรือไม่เช่นนั้น ก็ล่วงพ้นกำหนด

เวลาประชุมใหญ่ตามปกติแล้ว 2 ครั้ง  

  นอกจากนี้ สำหรับกรณีการไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองเป็นเวลา 

1 ปีติดต่อกันก็เช่นเดียวกัน จากการสอบทานกฎหมายพรรคการเมืองกว่า 70 ประเทศ

ทั่วโลกครอบคลุมทุกทวีป พบว่า มีเพียง 2 ประเทศ คือ ไทยและฮังการีเท่านั้นที่กำหนด

เหตุสิ้นสภาพพรรคการเมืองในข้อนี้ไว้โดยตรง แต่ก็คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คงมี

 159 Spain: Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos (L.O.P.P.), art. 10.2.b; โปรดดู บทที่ 4   

กฎหมายสเปนเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง หน้า 130 - 132; และ Yigal Mersel, “The Dissolution of 

Polit ical Parties: The Problem of Internal Democracy,” ใน International Journal of 

Constitutional Law, Vol. 4, January, 2006, น. 84–112 ซึ่งเสนอเหตุผลสนับสนุนให้รัฐนำเอาการที่

พรรคการเมืองละเมิดหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองไปกำหนดเป็นเหตุยุบพรรคการเมือง แต่ก็จำกัดไว้

เฉพาะกรณีที่ร้ายแรงและซ้ำๆ กันหลายครั้งเท่านั้น. 
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ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายพรรคการเมืองของฮังการีในประเด็นนี้อย่างแน่นอน 

เนื่องจากฮังการีเป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งโดยมากประเทศสมาชิกมักจะถือ

ปฏิบัติตามที่คณะกรรมาธิการเวนิสตั้งข้อสังเกตไว้และในประเด็นนี้ได้ระบุในรายงาน

แนวทางว่าด้วยการห้ามและการยุบพรรคการเมืองและมาตรการอื่นที่ใกล้เคียงกันว่า 

ละเมิดเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป160 

  และประการสุดท้าย แม้มาตรา 91 (4) จะเปิดช่องไว้ มิให้พรรคการเมือง

สิ้นสภาพไป หากการที่ไม่เรียกประชุมใหญ่หรือไม่ดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองตลอด

ระยะเวลา 1 ปีที่ว่านี้ เป็นไปโดย “มีเหตุอันสมควรจะอ้างได้ตามกฎหมาย” แต่กรณี

ดังกล่าวก็เป็นการให้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ

เห็นชอบของ กกต. ในการเลือกตีความ “ถ้อยคำของบทบัญญัติที่ไม่เจาะจง” นี้ และ

แม้จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญหากมีการยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่ง  

ดังกล่าวไปยังศาลก็ตาม แต่จากสถิติจำนวนคดียุบพรรคการเมืองกว่า 94 คดีในระหว่าง

ปี พ.ศ. 2541 – 2550 ที่กว่าร้อยละ 95 ศาลถือตามความเห็นของนายทะเบียนหรือ

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ กกต. แทบทั้งสิ้น กลับมิอาจช่วยทำให้มั่นใจได้ถึง

คุณภาพและมาตรฐานในการตีความถ้อยคำดังกล่าวว่าจะสามารถสร้างความสมดุลใน

การรักษาประโยชน์สาธารณะในด้านหนึ่งกับการคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในอีกด้านหนึ่ง ให้เกิดขึ้นจริงได ้

  ตัวอย่างเช่น พรรคแรงงานไทยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาถึง   

5 ปี และนายทะเบียนรับรองการแก้ไขข้อบังคับมาแล้วถึง 5 ครั้ง แต่ในครั้งที่ 6 มีการ

ตรวจสอบพบว่า เป็นการประชุมไม่ถูกต้อง เพราะไม่ครบองค์ประชุมและยังมีการปลอม

ลายเซนต์ผู้เข้าประชุม นายทะเบียนพรรคการเมืองและศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้าง

มาก 14 ท่านกลับถือเอาเหตุที่มีการประชุมแก้ไขข้อบังคับพรรคโดยไม่ถูกต้องนี้ สั่งยุบ

พรรคการเมืองดังกล่าว161 ในขณะที่ผู้วิจัยเห็นพ้องด้วยกับเสียงข้างน้อย 1 ท่านคือ  

นายมานิต วิทยาเต็ม ซึ่งเห็นว่า เมื่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคการเมืองเป็นผล

จากการลงมติในการประชุมที่ไม่ถูกต้อง ก็เท่ากับไม่มีการแก้ไขข้อบังคับ ส่วนการปลอม

ลายเซ็นและการนำเอกสารอันมีข้อความอันเป็นเท็จไปใช้ประโยชน์ก็เป็นความผิดอาญา

เฉพาะตัวสำหรับตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น 

หากพิจารณาความในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ให้สิทธิแก่สมาชิกพรรค 

การเมืองในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าข้อบังคับพรรคการเมืองขัดหรือแย้ง

 160 Guidelines on Dissolution of Political Parties and Analogous Measures, adopted by 

the Venice Commission at its 41st Plenary Session (10 – 11 December, 1999) CDL-INF (2000) 1. 

 161 ศร. ที่ 61/2547 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 [รจ. ล.122 ต.45ก (10 มิถุนายน 2548) น. 59 – 65] น. 64.  
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กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข หากศาลเห็นจริงเช่นนั้น ก็มีผลเพียงแค่ให้ข้อบังคับดังกล่าวเป็นอัน

ยกเลิกไปเท่านั้น162 ขนาดข้อบังคับที่ลงมติโดยชอบแต่มีเนื้อหาขัดต่อหลักการพื้นฐานฯ 

รัฐธรรมนูญยังกำหนดสภาพบังคับเพียงแค่ข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป ส่วนกรณีพรรค

แรงงานไทยเป็นการประชุมที่ไม่ชอบเพื่อแก้ไขข้อบังคับ แต่ผลลัพธ์กลับรุนแรงถึงขั้น  

ยุบพรรคเลยที เดียว กรณี เช่นนี้ ย่อมเห็นได้ว่ า เป็นการใช้อำนาจรัฐยุบเลิก

พรรคการเมืองที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนอย่างชัดแจ้ง และเห็นได้ว่า เป็นการตีความ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เข้มงวดเคร่งครัดจนเกินไป และยังขัดกับหลักการใช้เหตุผล

หรือตรรกะของวิญญูชนทั่วไปอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (4)   

ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ เพราะขัดต่อหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 

 

5. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยการสิ้นสภาพ
 พรรคการเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปนั้น มีประเด็น

ที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 5.1องค์กรผู้มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสภาพพรรคการเมือง

  กระบวนการวินิจฉัยการสิ้นสภาพพรรคการเมืองจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อความ

ปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้ ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนว่ามี เหตุสิ้นสภาพ

พรรคการเมืองตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง   

หากเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแก่พรรคการเมืองจริง นายทะเบียนต้องเสนอเรื่อง  

เข้าที่ประชุม กกต. เพื่อขอให้เห็นชอบกับการประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป 

จากนั้น จะออกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง (ชื่อพรรค)สิ้นสภาพความ

เป็นพรรคการเมือง และนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ดี หากหัวหน้า

 162 คำวินิจฉัยส่วนบุคคลของนายมานิต วิทยาเต็ม ศร. ที่ 61/2547 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 [รจ. ล.122 

ต.45ก (10 มิถุนายน 2548) น. 92 – 97] น. 97; นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคำวินิจฉัยที่สามารถนำมายกเป็น

ตัวอย่างได้ เช่น ศร. ที่ 25/2546–พรรคพลังมหาชน, ศร. 5/2546–พรรคสังคมประชาธิปไตย, ศร. ที่ 42/2546–

พรรคไท, ศร. 1/2549–พรรคเสรี, ศร. 7/2544–พรรคแนวร่วมเกษตรกร, ศร. 56/2547–พรรคพิทักษ์ไทย,   

ศร. 10/2545 –พรรคพลังไทย, และศร. ที่ 18/2550–พรรคธัมมาธิปไตย เป็นต้น 
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พรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการประกาศของ  

นายทะเบียนก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดได้ 

  ปัญหาน่าคิดก็คือ มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้เป็นอำนาจ

ของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุที่พรรคการเมือง

กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม

วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกับความในมาตรา 21 

(2) ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ว่า การ

รวมกลุ่มที่มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองตามบทนิยามมาตรา 2 (1) ของกฎหมาย

พรรคการเมืองจะถูกประกาศว่าเป็นพรรคที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและถูกยุบไปได้ก็แต่

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์เท่านั้น องค์กรอื่นไม่สามารถวินิจฉัยและ

มคีำสัง่เชน่นัน้ได ้ดงัทีม่ผีูอ้ธบิายไวว้า่เปน็เอกสทิธิเ์ฉพาะของพรรคการเมอืง163 ดว้ยเหตนุี ้

การทีก่ฎหมายไทยกำหนดใหน้ายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบของ กกต. มอีำนาจประกาศ

ใหพ้รรคการเมอืงสิน้สภาพไป จะถอืวา่ เปน็การขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่ 

  ในประเด็นปัญหานี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็น

กระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  ประการแรก แม้อำนาจในการประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปจะ

เป็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต. แต่ท้ายที่สุด กรณ ี 

ดังกล่าวจะไปจบลงที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากหัวหน้าหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นได้ว่า แม้จะเป็นการจำกัด  

ตัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองโดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรตุลาการ แต่ก็มีช่องทางเยียวยา

โดยองค์กรตุลาการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลใน

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 40 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2550 และข้อ 14 

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และที่สำคัญ กกต. 

เป็นองค์กรกลุ่มที่ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ164 มีอำนาจหน้าที่ เฉพาะ  

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยตรง ทั้งยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

ทั้งในแง่ที่มาขององค์กร สำนักงานธุรการ และงบประมาณ จึงมีหลักประกันในทาง

 163 โปรดดู บทที่ 3 กฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง หน้า 74 – 75. 

 164 ร.ธ.น., ม. 229 – 241; อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า หากให้เป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองแต่

โดยลำพัง ดังเช่นหลายๆ กรณีที่เคยกำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง 2541 เช่นนี้ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ 
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ทฤษฎีในระดับหนึ่งว่า การประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ไปจะมิได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมือง 

  ประการที่สอง เมื่อตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองของหลายประเทศ 

พบว่า มีการแยกกรณีการใช้อำนาจรัฐยุบเลิกพรรคการเมืองโดยไม่สมัครใจ (Forced or 

Involuntary Dissolution) ออกเป็นสองลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก การประกาศ

ว่าพรรคการเมืองมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือการยุบพรรคการเมือง ซึ่งจะเป็นกรณีที่

พรรคการเมืองกระทำผิดร้ายแรง และเป็นอำนาจเฉพาะของศาลในการวินิจฉัย ซึ่งมักจะ

กำหนดให้เป็นศาลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ แล้วแต่ระบบ

ศาลของแต่ละประเทศ และลักษณะที่สอง การถอนชื่อจากทะเบียนพรรคการเมือง การ

ยกเลิกการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนทะเบียนพรรคการเมือง ฯลฯ ซึ่งเทียบเคียงได้

กับการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามกฎหมายไทย ในการนี้ หลายประเทศให้เป็นอำนาจ

ขององค์กรที่มีหน้าที่ ในการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรคการเมือง คล้ายๆ กับนายทะเบียนและ กกต. ของไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ถอนชื่อ ยกเลิกการจดทะเบียน หรือเพิกถอนออกจากทะเบียนดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะ

นำคดีไปสู่ศาลได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กรณีของไทยก็มิได้ผิดแผกแตกต่างจากแนวปฏิบัติ

สากลแต่อย่างใด 

  อนึ่ง ประเทศที่แบ่งการยุบเลิกพรรคการเมืองโดยการใช้อำนาจรัฐออกเป็น

สองลักษณะเช่นนี้ อาทิ เกาหลีใต้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญสำหรับการยุบพรรคตามลักษณะ

แรก และ กกต. สำหรับการเพิกถอนจากทะเบียนพรรคการเมืองตามลักษณะที่สอง165 

มาซิโดเนียโดยศาลรัฐธรรมนูญและศาลจังหวัด166 มอลโดว่า ศาลรัฐธรรมนูญและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม167 เปรู ศาลฎีกาและนายทะเบียนองค์กรทาง  

การเมือง168 ยูเครน ศาลฎีกาและศาลชั้นต้น169 โดยลำดับ  

  ประการต่อมา ในการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์พฤติการณ์อันนำมา

ซึ่งเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองนั้น เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการ  

 165 South Korea: C.R.K., art. 8 (4) และ art. 111 (3); P.P.A., art. 44 (1) 3. 

 166 Macedonia: Law on Political Parties, art. 17. 

 167 Moldova: Law on Parties and Other Socio-Political Organizations No 718-XII of 17.09.91, 

art. 52 – 53. 

 168 Peru: Political Parties Act, art. 13. 

 169 Ukraine: Law on Political Parties in Ukraine, art. 21 และ art. 27.  
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การเลือกตั้ง อันเป็นหน่วยธุรการของนายทะเบียนพรรคการเมืองจะปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่กำหนดไว้ในระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสอบสวน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็น

ธรรมในการดำเนินการที่เหมาะสมตามควรแล้ว170 อีกทั้งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  

เกี่ยวกับการดำเนินการของนายทะเบียนที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

หลายสิบฉบับในช่วงที่อยู่ภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง 2541 ก็พบว่า การดำเนินการ

เพือ่ยบุพรรคเพราะเหตทุีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัการสิน้สภาพตามกฎหมายปจัจบุนันัน้ ไดด้ำเนนิ

การโดยเคารพสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาอยา่งเปน็ธรรมของพรรคการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ประการสุดท้าย ในระหว่างที่ใช้บังคับกฎหมายพรรคการเมือง 2541 ซึ่ง

เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยสั่งยุบพรรค สถิติคดีความที่ขึ้นสู่ศาล

รัฐธรรมนูญในระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง 2550 บ่งชี้ว่า กว่าร้อยละ 40 เป็นคดีเกี่ยวกับ

พรรคการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เทียบได้กับเหตุสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (1) หรือ 

(4) และศาลรัฐธรรมนูญก็มักจะวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ตามที่นายทะเบียน

เสนอเรื่องมา ในจำนวนคดีดังกล่าว หลายคดี พรรคการเมืองผู้ถูกร้องไม่ยื่นคำชี้แจง 

หรือชี้แจงว่าเห็นพ้องกับที่นายทะเบียนยื่นคำร้องแล้ว ดังนั้น การให้นายทะเบียนโดย

ความเห็นชอบของ กกต. ประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป จึงเป็นช่องทางหนึ่งซึ่ง

ช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ เป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย 

  ดั งนั้ น จึ ง เห็นว่ า การกำหนดให้ เป็นอำนาจของนายทะเบียน

พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต. ประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป 

มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

 5.2ปัญหาผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

  ด้วยความที่กฎหมายจำกัดผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แต่

เฉพาะหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่นายทะเบียนประกาศให้สิ้น

สภาพความเป็นพรรคการเมืองไปเท่านั้น มิได้รวมถึงสมาชิกคนอื่นๆ ของพรรคการเมือง

ดังกล่าวด้วย การบัญญัติหลักการเช่นนี้จึงเป็นตรรกะที่ค่อนข้างแปลก หากพิจารณาใน

แง่ที่ว่า แม้แต่กรณีที่ข้อบังคับหรือมติของพรรคการเมืองขัดต่อรัฐธรรมนูญ สมาชิกทั่วไป

จำนวนหนึ่งร้อยคนก็ยังสามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้171 แล้วเหตุไฉน   

การประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปซึ่งกระทบโดยตรงต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพ

ในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกเหล่านั้นรุนแรง
 170 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2550  

 171 ร.ธ.น., ม. 65 วรรคสาม และ พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550, ม. 33. 
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ยิ่งกว่าการพิทักษ์สิทธิของสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับหรือมติของพรรคกลับ

มิได้รับการรับรองสิทธิให้สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ 

  อย่างไรก็ดี อาจมีผู้โต้แย้งว่า การให้สิทธิสมาชิกนำคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

เพราะมติหรือข้อบังคับขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า   

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มุ่งคุ้มครองหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในการ

รักษาความหลายหลากทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยแล้ว เห็นได้ว่า การทำ  

ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไป แม้เป็นเพียงพรรคเล็กๆ แต่ก็มีผลกระทบต่อความ  

หลากหลายดังกล่าว อันเป็นหนึ่ งในหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยด้วย172 

  นอกจากนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มอื่นๆ ที่ เป็น

นิติบุคคล อาทิ สมาคม สมาคมนายจ้าง สมาคมการค้า หอการค้า สหภาพแรงงาน 

สหกรณ์ ฯลฯ แล้ว จะพบว่า สมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย กลับมิได้มีสิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการออกคำสั่งทาง

ปกครอง173 ที่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งการรวมกลุ่ม กล่าวคือ คำสั่งที่มีผลเป็นการ

ทำลายสถานะความเป็นนิติบุคคล หรือ “ชีวิต” ของพรรคการเมืองนั้น ในขณะที่

สมาชิกของนิติบุคคลอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นกลับถือว่าเป็น “ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้” มีสิทธิฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครอง อนัเนือ่งมาจากการทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคีำสัง่เพกิถอน 

หรือถอนชื่อนิติบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียน174 

 172 เทียบเคียงเหตุผลในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน คดียุบพรรค SRP โปรดดู BVerfGE 2, 1 (13) 

โปรดดู บทที่ 3 กฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง หน้า 81 – 82.  

 173 ประกาศนายทะเบียนให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปนั้น ถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง เพราะ

เป็นการสั่งการฝ่ายเดียว ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มีผลกระทบต่อสถานะ

นิติบุคคล เป็นการเฉพาะราย ตามความบทนิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 เพียงแต่มิได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 174 โปรดดู พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542, ม. 42; เทียบคำสั่งศาลปกครอง

สูงสุดที่ 610/2546: ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท จึงเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีแทนบริษัทได้ 

และโปรดวิเคราะห์เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 45/2553 ในมุมกลับ: ขณะที่ผู้ร้องมีหนังสือขอให้อธิบดี

กรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน ผู้ร้องยังมิได้เป็น

สมาชิกของสมาคมดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือนร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากคำสั่งปฏิเสธ  

ไม่ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน 
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  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ในการพิจารณารับคำร้องให้มีคำสั่งเลิกประกาศ

นายทะเบียนเกี่ยวกับการสิ้นสภาพพรรคการเมืองนั้น ศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความอย่าง

กว้าง ให้รวมถึงสมาชิกพรรคการเมืองคนอื่นๆ ที่มิใช่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร

พรรคด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ตามมาตรา 40 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2550 และข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และที่สำคัญ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้

เป็นไปตามข้อเสนอแนะนี้ในโอกาสต่อไป175   

 5.3ปัญหาการวินิจฉัยให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพในช่วง
  เวลาใกล้วันเลือกตั้ง

  ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะ

เหตุยุบสภา กำหนดเวลาดังกล่าวจะลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

สมมุติว่า กรณีแรก สภาครบวาระ 31 มีนาคม 2553 กำหนดวันเลือกตั้ง 9 พฤษภาคม 

2553 (ภายใน 45 วัน) ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างช้าที่สุดคือ ภายใน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 (90 วัน) หรือกรณีที่สอง ประกาศยุบสภาวันที่ 31 มีนาคม 

2553 กำหนดวันเลือกตั้ง 22 พฤษภาคม 2553 (ภายใน 45 – 60 วัน) ต้องเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองอย่างช้าที่สุดคือ 21 เมษายน 2553 (30 วัน) ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา  

ดังกล่าว มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ กกต.   

อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองหนึ่งๆ สิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมืองแล้ว  

  ปัญหาก็คือ กรณีเช่นนี้อาจกระทบสิทธิในการลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ของ

สมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพรรคการเมืองต้องถูกประกาศให้สิ้น

สภาพเพราะหาสมาชิกได้ไม่ครบ 5,000 คนหรือมีสาขาไม่ครบทุกภาค หรือสมาชิกลด

ลงเหลือน้อยกว่า 5,000 คนเป็นเวลาหนึ่งปีติดต่อกัน176 ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่สมาชิกขาดไป

 175 สมควรที่จะพิจารณาต่อไปอีกว่า ควรกำหนดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

ในกรณีเช่นนี้ไว้หรือไม่ เช่น อาจกำหนดไว้ที่ 15 คน เท่ากับจำนวนขั้นต่ำของผู้ขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง 

 176 หากเป็นการสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (2) เพราะไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 8 ปี หรือการเลือกตั้ง

ทั่วไป 2 ครั้ง สุดแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน ผู้วิจัยเห็นว่า มิใช่กรณีที่กระทบสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง  

ที่รุนแรงนัก เพราะสมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวมีโอกาสในการลงสมัครเลือกตั้งมาแล้วถึง 8 ปี 188 วัน   

ส่วนกรณีการสิ้นสภาพเพราะเหตุตามมาตรา 91 (4) โดยทั่วไปไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะก่อนจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. 

ก็ต้องมีการประชุมและดำเนินกิจการภายในพรรคหลายอย่าง 
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เพียงไม่กี่สิบคนด้วยแล้ว ก็ยิ่งเห็นได้ว่า ไม่เป็นธรรมกับผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคการเมือง

นั้น เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว แม้จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ แต่ระยะ

เวลาการเป็นสมาชิกก็จะไม่ครบ 90 วันหรือ 30 วันแล้วแต่กรณี ทำให้เสียสิทธิในการ

เป็นผู้สมัครไป177 ดังนั้น จึงควรพิจารณานำแนวทางของกฎหมายพรรคการเมือง

เกาหลีใต้ที่ห้ามมิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนพรรคการเมืองออกจากทะเบียน

ในช่วง 3 เดือนก่อนวันเลือกตั้ง178 มาอนุโลมปรับใช้กับกรณีของไทย 

  อนึ่ง โอกาสที่จะเกิดปัญหาข้อนี้มีไม่มากนัก เนื่องจาก ในทางปฏิบัติ   

นายทะเบียนจะมีการสอบสวนและให้โอกาสพรรคการเมืองชี้แจงก่อนทำความเห็นและ

นำเรื่องพรรคการเมืองสิ้นสภาพเข้าสู่การพิจารณาของ กกต. ดังนั้น สมาชิก

พรรคการเมืองดังกล่าวน่าจะพอรู้ตัวล่วงหน้าและน่าจะหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดได้

ทันกำหนดเวลาดังกล่าวก่อนวันเลือกตั้ง 

 5.4ความไมช่ดัเจนของวนัสิน้สภาพความเปน็พรรคการเมอืง

  ณ วันที่พรรคการเมืองใดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไป ย่อมไม่อาจ

มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองในนามพรรคการเมืองนั้นได้อีกต่อไป แต่เพื่อ

ประโยชน์ในการชำระบัญชีของพรรคการเมือง แม้จะสิ้นสภาพไปแล้ว แต่กฎหมาย  

ก็ถือว่า พรรคการเมืองดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี179 

โดยกระบวนการชำระบัญชีนี้จะเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ จึง

เกิดคำถามตามมาว่า พรรคการเมืองสิ้นสภาพเมื่อใด เพราะกฎหมายพรรคการเมืองมิได้

บัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ และเมื่อตรวจสอบประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่องพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองจำนวน 25 ประกาศ ก็ไม่พบว่า   

มีการระบุวันสิ้นสภาพไว้ในตัวประกาศอย่างชัดเจน180 อนึ่ง ในประเด็นนี้ มีความเป็นไป

ได้อยู่ 3 แนวทาง อันได้แก่ 

 177 ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ กกต. วินิจฉัยว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะลงสมัคร ส.ส. และได้มีการอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา

แล้วก็ตาม แต่ศาลฎีกาก็ไม่อาจสั่งเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากยืนตามคำสั่งของ กกต. เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 

101 (3) บัญญัติไว้ชัดแจ้งเช่นนั้น 

 178 South Korea: The Political Parties Act No. 7683, Aug. 4, 2005 (P.P.A.), art. 44 (1) 1. 

 179 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 96 ประกอบ ป.พ.พ., ม. 1249. 

 180 ผลการตรวจสอบครั้ งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553; ในขณะที่ ประกาศนายทะเบียน

พรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นายทะเบียนได้รับจดแจ้ง

การจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าวไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองตั้งแต่เมื่อใด อันมีผลทำให้พรรคการเมืองมีสถานะ

นิติบุคคลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ตามความในวรรคสองของมาตรา 16 ของกฎหมายพรรคการเมือง 2550 
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  (1) วันที่ครบหลักเกณฑ์การสิ้นสภาพ 

  พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพ ณ วันที่ครบหลักเกณฑ์อันเป็นเหตุแห่งการ

สิ้นสภาพพรรคการเมือง เช่น ครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งจัดตั้ง

พรรคการเมือง ณ วันที่ 31 มีนาคมแล้ว แต่พรรคการเมืองนั้นยังคงมีสมาชิกพรรคไม่ถึง 

5,000 คน เช่นนี้ เมื่อพ้นเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม พรรคการเมืองดังกล่าว  

ก็ย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไป เนื่องจากการสิ้นสภาพพรรคการเมืองเป็น

ไปโดยผลแห่งกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องถือว่าวันที่มีเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลาครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นวันสิ้นสภาพ ส่วนกระบวนการวินิจฉัยของนายทะเบียน

และ กกต. และการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นเพียงกระบวนการตรวจ

สอบยืนยันข้อเท็จจริงอันนำมาซึ่งเงื่อนไขของกฎหมาย และเป็นเพียงขั้นตอนตามแบบ

พิธี โดยลำดับ เท่านั้น 

  (2) วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองลงนามในประกาศ 

  เมื่อนายทะเบียนสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ความปรากฏชัดแล้วว่า 

พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองไปเพราะเหตุข้อหนึ่งข้อใดตามมาตรา 

91 นายทะเบียนต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุม กกต. หาก กกต. ลงมติเห็นชอบกับความ

เห็นของนายทะเบียนแล้ว ประธาน กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องลง

นามในประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคการเมืองดังกล่าวสิ้นสภาพ

ความเป็นพรรคการเมือง กรณีเช่นนี้ เห็นได้ว่า มีการปรับบทกฎหมายให้เกิดผลเฉพาะ

รายอย่างครบถ้วนกระบวนความแล้ว 

  (3) วันลงประกาศราชกิจจานุเบกษา 

  ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวต้องนำลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา (รจ.) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงการสิ้นสุดลงของพรรคการเมือง 

ให้สอดรับกับการจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งก็ได้ลงประกาศใน รจ. เช่นกัน การถือเอาวันลง

ประกาศใน รจ. เป็นวันสิ้นสภาพนิติบุคคลพรรคการเมืองเช่นนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ

ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต มิให้ต้องเสียหายในระหว่างเวลาที่นายทะเบียนลงนามจนถึง

วันที่ลงประกาศ รจ. ซึ่งโดยทั่วไปจะห่างกันประมาณ 1 – 2 เดือน 

  ในด้านหนึ่ง อาจมองได้ว่า เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองประกอบ

ด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ชัดเจน ดังนั้น เมื่อกรณีมีพฤติการณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
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ตามมาตรา 91 (1) – (4) ดังกล่าวแล้ว พรรคการเมืองก็สมควรที่จะสิ้นสภาพไปตั้งแต่

เวลานั้น ซึ่งเป็นไปโดยผลแห่งกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วันถัดจากวันที่ครบหลัก

เกณฑ์การสิ้นสภาพนั่นเอง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติที่ในหลายๆ 

กรณีต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่า มีพฤติการณ์ครบถ้วนตาม

เงื่อนไขและเงื่อนเวลาดังกล่าว จากนั้น จึงจะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของนายทะเบียน

และ กกต. ตามลำดับ ขั้นตอนทั้งหมดนี้อาจกินเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นปี เช่นนี้ 

อาจไม่เป็นธรรมกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากจะยึดแนวทางแรกคือ ให้ประกาศ  

นายทะเบียนมีผลย้อนหลังกลับไปถึงวันถัดจากวันที่ครบหลักเกณฑ์การสิ้นสภาพ ในทาง

กลับกัน หากถือเอาวันที่ลงประกาศใน รจ. ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนตามแบบพิธี ก็อาจจะ

ล่าช้าเกินไป อาจเกิดช่องว่างทางกฎหมายระหว่างช่วงเวลาที่นายทะเบียนลงนามจนถึง

วันที่ลงประกาศก็ได้  

  ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรให้ถือเอาวันที่นายทะเบียนลงนามในประกาศเป็นวัน

สิ้นสภาพพรรคการเมือง ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับกรณีที่นายทะเบียนตามกฎหมาย

สมาคมสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน ซึ่งมีผลทำให้สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลนับ

แต่วันที่นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมเป็นต้นไป181 และเห็นควรเสนอให้นายทะเบียน

พรรคการเมืองระบุวันสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองลงไปให้ชัดในประกาศ  

นายทะเบียนดังกล่าวด้วย  

  อนึ่ง หากนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องการให้น้ำหนักกับการคุ้มครอง

สิทธิของบุคคลภายนอกผู้สุจริต และเห็นควรกำหนดให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ

นิติบุคคลนับแต่วันที่ประกาศใน รจ. ก็สมควรจะต้องปรับปรุงระบบการดำเนินงาน

ภายใน กกต. และการประสานงานกับสำนักราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการ  

คณะรัฐมนตรี เพื่อให้การนำลงประกาศใน รจ. เป็นไปโดยรวดเร็ว และกระบวนการ

ทั้งหมดไม่ควรจะห่างจากวันที่ กกต. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียน  

เกินกว่า 15 วัน แต่ทั้งนี้ ไม่ว่านายทะเบียนจะเลือกกำหนดวันใดก็ตาม นายทะเบียน  

ก็สมควรต้องระบุวันสิ้นสภาพลงไปให้ชัดเจนในประกาศดังกล่าว182 

 181 ป.พ.พ., ม. 102 และโปรดดู รชฏ เจริญฉ่ำ, หลักกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ, (ม.ป.ท., 

2540) น. 182 – 183 . 

 182 การตรวจสอบครั้งล่าสุด (เพื่อตรวจทานก่อนส่งรายงานวิจัยเข้าโรงพิมพ์ – เมษายน 2554) พบว่า 

ประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา พบว่า นายทะเบียนได้ระบุไว้ในประกาศแล้วว่า การสิ้นสภาพพรรคการเมืองมีผลตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งผู้วิจัยก็เห็นพ้องด้วย 
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แม้ว่าที่ผ่านมามีพรรคการเมืองเพียง 3 พรรค อันได้แก่ พรรคมัชฌิมา-

ธิปไตย พรรคชาติไทย และพรรคพลังประชาชน1 เท่านั้น ที่ถูกยุบไป

เพราะเหตุที่ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. หรือ “กฎ” เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งที่ออกโดย กกต. ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

และรัฐธรรมนูญ “ให้ถือว่า” พรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 

ตามมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคสองของกฎหมายเลือกตั้ง 

และมาตรา 94 (2) ของกฎหมายพรรคการเมือง2 แต่เหตุยุบพรรคข้อนี้ก็นำมาซึ่งข้อ  

ถกเถียง ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ และทั้งทางนิติศาสตร์และทางรัฐศาสตร์ในสังคม

วงกว้างอย่างมาก3 จึงนำมาศึกษาและวิเคราะห์แยกไว้เป็นการเฉพาะในบทนี้ 

    

 

 1 คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย – ศร. ที่ 18/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 126 ต.16ก (19 มีนาคม 

2552) น. 1 – 78]; คดีพรรคชาติไทย – ศร. ที่ 19/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 126 ต.16ก (19 

มีนาคม 2552) น. 79 – 155]; คดีพรรคพลังประชาชน -  ศร. ที่ 20/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 [รจ. ล. 

126 ต.20ก (31 มีนาคม 2552) น. 1 – 82]; อันที่จริง ยังมีคดียุบพรรคไทยรักไทยที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทำ

หน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคเพราะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และศาลถือว่าเป็นการกระทำการเพื่อให้

ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่มิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่คดีดังกล่าวมีประเด็นทาง

กฎหมายสลับซับซ้อนมาก และเกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 จึงเห็นควรไม่นำมารวมวิเคราะห์ไว้ 

ณ ที่นี้. 

 2 แต่ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 237 วรรคสอง ประกอบมาตรา 68 

วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ เป็นคนละกรณีกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 98 ของกฎหมายพรรคการเมือง; 

โปรดดู คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 19; คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 100; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 26. 

 3 คณะกรรมการในภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ชุด อันได้แก่ 

คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งรัฐสภาที่ 17/2552   

ที่มี ส.ว.  ดิเรก ถึงฝั่ง เป็นประธาน และคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี   

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 นั้น ต่างก็เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นมาตรา 237 นี้ โปรดดู

ข้อมูลเกี่ยวกับ (1) คณะกรรมการชุดสมบัติ ที่ <http://www.dloc.opm.go.th/> (2) คณะกรรมการชุดดิเรก   

ที่ <http://www.parliament.go.th/parcy/adhoc.php?adhoc_id=42> 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต
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1. หลักเกณฑ์การยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุ
 กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

องค์ประกอบข้อแรกของเหตุยุบพรรคข้อนี้ คือ ต้องมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย

เลือกตั้ง หรือระเบียบหรือประกาศของ กกต. ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป  

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม อาทิ การจ้างพรรคเล็กให้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

และการรับจ้างเพื่อกระทำการดังกล่าว4 การซื้อเสียง ไม่ว่าจะซื้อเพื่อตนเอง ซื้อเพื่อ  

ผู้สมัครร่วมพรรครายอื่น5 ซื้อเพื่อพรรคที่ตนสังกัด หรือแม้แต่ซื้อเพื่อไม่ให้เลือกพรรค

หรือผู้สมัครคู่แข่ง ไม่ว่าในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (เดิม) 

หรือแบบบัญชีรายชื่อ (ปัจจุบัน)  ทั้งที่ซื้อกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอง6 หรือซื้อผ่าน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน7 ต่างก็ถือเป็นการกระทำผิดที่นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุ  

ข้อนี้ได้ทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้ว ยังมีข้อห้ามอื่นๆ ในกฎหมายเลือกตั้งอีก 22 มาตรา  

ที่อาจนำมาซึ่งการยุบพรรคตามเหตุข้อนี้ได้8 ทั้งนี้ ยังตกหล่นมิได้นับรวมข้อห้ามอื่นๆ ที่

กำหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศ กกต. ซึ่งน่าจะมีอีกหลายสิบข้อทีเดียว 

ส่วนองค์ประกอบอีกข้อหนึ่งคือ ผู้กระทำนั้น ต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.   

ไม่ว่าจะกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งด้วยตนเอง ก่อ ใช้ จ้างวาน หรือสนับสนุนให้  

ผูอ้ืน่กระทำผดิ และแมข้ณะเวลาทีก่ระทำผดิยงัมไิดย้ืน่ใบสมคัรกบั กกต. กต็าม หากตอ่มา 

ได้สถานะเป็น “ผู้สมัคร” แล้วก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบนี้9 

 4 พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 54; เทียบคดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรค  

แผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย – ศร. ที่ 3 – 5/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 [รจ. ล. 124 ต.33ก (13 

กรกฎาคม 2550) เล่ม 1 (น. 1 – 417) เล่ม 2 (น. 1 – 365)] เล่ม 1 น. 95 – 98. 

 5 อย่างไรก็ดี นายนุรักษ์ มาประณีต ตุลาการเสียงข้างน้อยในคดีพรรคชาติไทย เห็นว่า หากเป็นการกระทำ

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง มิใช่ของผู้สมัครรายอื่นอันจะทำให้พรรคได้รับประโยชน์ ไม่เข้าองค์ประกอบข้อนี้ 

โปรดดู ความเห็นในการวินิจฉัยส่วนตนใน คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 133.  

 6 พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 53; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 2; 

และคดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 80 – 83.  

 7 คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 2 – 5; ซึ่งอ้างถึงคำสั่งศาลฎีกาที่ 5019/2551 ลงวันที่ 8 

กรกฎาคม 2551. 

 8 นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามและฐานความผิดอื่นๆ ซึ่งแม้เนื้อความตามตัวบทจะไม่เกี่ยวกับ “ผู้สมัคร” แต่  

ผู้สมัครก็อาจเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้หรือผู้จ้างวาน เช่น ใช้ให้มีการเล่นพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง 

หรือจ้างให้ประชาชนทำลายบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ  

 9 คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 10 และ น. 22; และน่าคิดเหมือนกันว่า หากมีการกระทำฝ่าฝืน

กฎหมาย และตอ่มาไดย้ืน่ใบสมคัรแลว้ แตผู่อ้ำนวยการเลอืกตัง้ประจำเขตเลอืกตัง้หรอืกกต. และศาลฎกีาวนิจิฉยัวา่ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่ใช่ผู้สมัคร ทั้งกรณีที่ไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครมาตั้งแต่ต้น หรือ

ประกาศแล้วแต่มาร้องขอให้ศาลฎีกาให้เพิกถอนการสมัครในภายหลัง เช่นนี้ จะเข้าองค์ประกอบข้อนี้ของเหตุยุบ

พรรคนี้หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเข้าองค์ประกอบข้อนี้ด้วย; โปรดดู พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 

2550, ม. 37 – 45.   
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นอกจากนั้น สถานะของผู้สมัครในพรรคการเมืองก็ถือว่าสำคัญมาก เพราะหาก  

ผู้สมัครที่กระทำผิดเป็นหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรคเสียแล้ว ไม่ว่าจะดำรง

ตำแหน่งในวาระปกติหรือดำรงตำแหน่งในฐานะรักษาการ10 ศาลรัฐธรรมนูญย่อมถือว่า 

กรณดีงักลา่วตอ้งดว้ยเหตยุบุพรรคตามรฐัธรรมนญู มาตรา 237 วรรคสองโดยอตัโนมตัิ11 

พรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงคนอืน่ไมส่ามารถโตแ้ยง้เปน็อยา่งอืน่ได ้

เพราะในกรณีเช่นนี้ แม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่มีดุลพินิจที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น12  

มีเพียงทางเลือกเดียวคือ ต้องสั่งยุบพรรคเท่านั้น  

ในทางตรงกันข้าม หากผู้สมัครที่กระทำผิดมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองก็อาจมีการโต้แย้งได้ว่า พรรคการเมืองและกรรมการ

บริหารพรรคมิได้มีส่วนรู้เห็น มิได้ปล่อยปละละเลย หรือเมื่อทราบการกระทำดังกล่าว 

ได้พยายามยับยั้งหรือแก้ไขแล้ว ซึ่งกรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีดุลพินิจที่จะรับฟัง

ข้อเท็จจริงตามมาตรา 237 วรรคสอง และอาจไม่สั่งยุบพรรคการเมืองนั้นก็ได้13 และแม้

พรรคการเมืองอ้างว่า ได้กระทำการต่างๆ หลายอย่าง เช่น ให้ผู้สมัครลงชื่อให้สัญญากับ

พรรคว่า จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคำสั่งหลายฉบับ

กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหัวหน้าพรรคได้กล่าวปราศรัยห้ามประชาชนขายเสียง

แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่า ถ้าผู้กระทำผิดเป็นกรรมการบริหารพรรคเองเสียแล้ว   

 10 หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการ

บริหารพรรคคนอื่นๆ พ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ข้อบังคับพรรคระบุให้กรรมการบริหาร

ต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนั้น แม้ขณะ

กระทำผิดจะดำรงตำแหน่งรักษาการ แต่พรรคก็ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้; โปรดดู คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย,   

เรื่องเดิม, น. 18. 

 11 ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธแนวทางการตีความมาตรา 237 วรรคสอง ที่ว่า หากผู้กระทำผิดเป็นกรรมการ

บริหาร ต้องมีกรรมการบริหารพรรคคนอื่นร่วมรู้เห็น ปล่อยปละละเลย ด้วยอีกอย่างน้อย 1 คน หรือกล่าวอีก  

นัยหนึ่ง ต้องมีผู้สมัคร 1 คน และกรรมการอีก 1 คน จึงจะครบองค์ประกอบตามมาตรา 237 วรรคสอง; โปรดดู   

คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 99; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 17; คดีพรรคพลังประชาชน,   

เรื่องเดิม, น. 24. 

 12 ในการนี้ ศาลตีความว่า ในเมื่อสมาชิกทั่วไปกระทำผิดและกรรมการบริหารพรรครู้เห็นก็ยังส่งผลให้ยุบ

พรรคการเมืองนั้น ฉะนั้นแล้ว เมื่อกรรมการบริหารพรรคกระทำผิดเสียเอง ก็ต้องยุบพรรคอย่างแน่นอน เพราะ 

“เมื่อกฎหมายห้ามกระทำสิ่งชั่วร้ายใดไว้ สิ่งที่ชั่วร้ายมากกว่านั้นย่อมถูกห้ามไปด้วย ซึ่งตรงกับสามัญสำนึกของ

สุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่ว่า “ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น”; โปรดดู คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 99; คดี

พรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 16 – 17; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 24.  

 13 ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (กลาง) ทั้ง 3 คดี มิได้เขียนไว้ชัดเจนเช่นนั้น แต่ก็สามารถอนุมานจาก  

เนื้อความคำวินิจฉัยได้ แต่โปรดดู ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งจำแนกกรณี

ทั้งสองไว้ชัดเจนมาก; คดีพรรคชาติไทย เรื่องเดิม, น. 153 – 154.  
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แม้ศาลท่านจะ “เห็นใจ” แต่ก็ไม่อาจรับข้ออ้างเหล่านั้นเพื่อให้ “ไม่” สั่งยุบพรรค  

การเมืองนั้นๆ ได้ 14 

นอกจากนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจน

ว่า ต้องมีการ “กระทำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน” 

กฎหมายเลือกตั้ง “ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”   

ดังนั้น เงื่อนไขข้อหนึ่งก่อนการพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองตามเหตุข้อนี้ก็คือ ต้องมี

การวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติแล้วว่า ได้มีการกระทำผิดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

เลือกตั้ง15 จึงจะดำเนินคดียุบพรรคการเมืองได้16 ไม่ว่าจะเป็นกรณีวินิจฉัยการกระทำผิด

กฎหมายเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งโดย กกต. ซึ่งผ่านการปรึกษาหารือกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ17 หรือหลังประกาศผลการเลือกตั้ง อันจะอยู่ในอำนาจหน้าที่

ของศาลฎีกาในการพิจารณาวินิจฉัย18 โดยศาลรัฐธรรมนูญถือว่า ข้อเท็จจริงต่างๆ   

เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งกรณีการวินิจฉัยก่อนและ

หลังการประกาศผลการเลือกตั้ง ย่อมเป็นอันยุติตามนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจรับฟัง

 14 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 93 (คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง) และ น. 99 (ข้อวินิจฉัยของศาล). คดีพรรค

พลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 16 - 17 (คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง) และ น. 25 (ข้อวินิจฉัยของศาล); ทั้งนี้ มีข้อสังเกต

เล็กๆ ว่า ศาลท่านระบุ “เห็นใจ” คำชี้แจงของพรรคชาติไทย แต่ไม่เห็นใจพรรคพลังประชาชนเลย ทั้งๆ ที่พรรค

พลังประชาชนก็ยกข้อต่อสู้ในทำนองเดียวกันนี ้

 15 โปรดเทียบคดีพรรคไทยรักไทย ซึ่ง ณ ขณะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไปนั้น ยังมิได้มีการดำเนิน

คดีอาญากับพลเอกธรรมรักษ์ อิสรางกูร ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรคผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ศาล

รัฐธรรมนูญก็อ้างอิงถึงคดีการสั่งเพิกถอนการจัดการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549 – ศร. ที่ 9/2549 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2549 [รจ. ล. 123 ต.71ก (12กรกฎาคม 2549) น. 1 – 352]; แต่ทั้งนี้ เนื้อความในกฎหมายที่ใช้เป็น

ฐานในการยุบพรรคในกรณีดังกล่าวแตกต่างจากการยุบพรรคตามมาตรา 237 นี้ 

 16 อย่างไรก็ดี อาจมีผู้โต้แย้งว่า กกต. อาจเริ่มกระบวนการยุบพรรคเพราะกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

ตามมาตรา 237 วรรคสองได้ ก่อนที่กระบวนการวินิจฉัยความผิดจะเป็นอันยุติ เช่น ในกรณีที่มีการประกาศผล

การเลือกตั้งแล้ว กกต. พบเหตุทุจริต จึงเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิ  

เลือกตั้งผู้สมัคร และในขณะเดียวกันก็เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินคดียุบพรรคการเมืองไปพร้อมๆ กัน 

แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว ดังจะได้อธิบายในรายงานวิจัยฉบับต่อไป 

 17 รัฐธรรมนูญ, ม. 239 วรรคหนึ่ง; และพรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 103, และ 

ม. 105; ซึ่งได้แก่ คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 96 – 97; และคดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 14 – 15.  

 18  รัฐธรรมนูญ, ม. 239 วรรคสอง; และพรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 111;   

ซึ่งได้แก่ คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 21 – 22. 
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ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างอื่นได้19 

ท้ายที่สุด เมื่อกรณีครบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ตามมาตรา 237 วรรคสองแล้ว 

ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ทันที เพราะรัฐธรรมนูญ 

“ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68” ใน

การนี้ ศาลยังให้เหตุผลโดยการจำแนกคดียุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญออกเป็น   

2 กรณี ได้แก่ (1) การยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 68 เพียงลำพัง และ (2) การยุบ

พรรคการเมืองตามมาตรา 237 วรรคสองประกอบกับมาตรา 68 ซึ่งในกรณีหลังนั้น 

ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งยุบพรรคการเมืองได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสั่งให้

พรรคการเมืองเลิกกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสาม ก่อนแต่อย่างใด20 

อนึ่ง เมื่อมีการสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 

และมาตรา 103 วรรคสองของกฎหมายเลือกตั้งแล้ว ย่อมส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญต้อง

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกคนเป็นเวลา   

5 ปีโดยอัตโนมัติ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ศาลไม่มีดุลพินิจที่จะสั่งเป็นอย่างอื่นได้ 

แตกต่างจากกรณีการยุบพรรคตามมาตรา 94 (2) ของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งศาลมี

ดุลพินิจที่จะรับฟังข้อเท็จจริงและสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและ

กรรมการบริหารพรรคเป็นรายๆ ไปได้ 21 

 19 โปรดดู คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 96 – 97; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 15 – 16; คดี

พรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 20 – 21; อย่างไรก็ดี การยึดถือตามข้อเท็จจริงจากการวินิจฉัยของ กกต. ก่อน

การประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ถูกวิจารณ์อย่างมากว่า ชอบด้วยหลักกฎหมายและนิติวิธีการตีความกฎหมายหรือ

ไม่; โปรดดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และคณะ, แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฉบับที่ 6, ข้อ 9. < http://www.enlightened-jurists.com/directory/69/statement-6.html> และหัวข้อ 

3.6 ในบทนี้ และในรายงานฉบับถัดไป 
 20 คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 18; แต่กระนั้นก็ดี แม้จะเป็นการดำเนินคดียุบพรรคการเมืองตาม

มาตรา 68 ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่จำต้องสั่งให้มีการเลิกกระทำการอันเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางนอก

รัฐธรรมนูญก่อน จึงจะสั่งยุบพรรคการเมืองได้แต่อย่างใด; โปรดเทียบ คดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย 

และพรรคไทยรักไทย, เรื่องเดิม, เล่ม 1 น. 94 – 98. 
 21 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 100; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 19; คดีพรรคพลัง

ประชาชน, เรื่องเดิม, น. 26; ถ้อยคำในบทบัญญัติดังกล่าว อ่านได้ความเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายไว้จริง แต่ก็มี

ข้อสงสัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตีความบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หากการตีความนั้นจะสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร; โปรดดู 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และคณะ, แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 6, 

ข้อ 3, และ 4. <http://www.enlightened-jurists.com/directory/69/statement-6.html> และหัวข้อ 3.7 

ในบทนี้ 
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2. ข้อควรพิจารณา

 2.1เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ:เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์
  ขายเสียงอันเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบการเมืองไทย

  หลักการยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและ

ส่งผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี้ได้รับการบัญญัติขึ้นเป็น  

ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อจัดการกับพรรคการเมืองที่ทุจริตเลือกตั้ง โดยเฉพาะ

การซื้อเสียง อันเป็นสาเหตุของการคอร์รั่ปชั่น และเป็นวงจรอุบาทในระบบการเมือง

ไทย จึงจำเป็นต้องกำหนดสภาพบังคับไว้อย่างเข้มงวดเด็ดขาด เพื่อป้องปรามการ

กระทำความผิด22 ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญให้อรรถาธิบายไว้ในหลายคดีว่า 

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้การเลือกตั้งของประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
บทบัญญัติป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งด้วยการใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดซื้อสิทธิ  
ซื้อเสียงของประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งอันเป็นวิธีการที่นักการเมืองส่วนหนึ่ง
ใช้กันมานานจนเป็นความเคยชินแล้วกลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองที่นัก  
การเมืองผู้กระทำไม่รู้สำนึกว่าเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง ทำให้การเมืองและ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักการเมืองเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่อำนาจ
แล้ว ย่อมใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการทุจริตฉ้อราษฎร์  
บังหลวงโดยไม่มีความละอาย เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อให้
ได้อำนาจสำหรับแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อไป เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้กำหนด
มาตรการป้องกันและกำหนดวิธีการลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้องกัน
นักการเมืองที่ไม่สุจริตเหล่านี้ ไม่ให้มีโอกาสเข้ามาก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทาง  
การเมือง และเพื่อส่งเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมให้ได้มีโอกาสทำ
ภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น...” 23 

 22 โปรดดู บันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 237 และ

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 34/2550 (เป็นพิเศษ) วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 

2550 ใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย หนังสือที่ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์ 

นรนิติ เศรษฐบุตร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552) น. 43 – 59; แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตุว่า ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับรับฟังความคิดเห็น (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 26 เมษายน 2550) ไม่ปรากฎเนื้อหาการยุบ

พรรคการเมืองและการตัดสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 237 นี้.  

 23 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 96; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 14; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 20. 
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 2.2ลักษณะเฉพาะของพรรคการเมืองไทย  

  ด้วยเหตุที่พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ยังมิใช่ “สถาบันทางการเมือง” ที่

มุ่งสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้

บรรลุซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าว หากแต่เป็นเพียงที่รวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์

ทางการเมืองร่วมกัน เพื่อแข่งขันในการเลือกตั้งโดยมุ่งหวังเข้าไปเป็นรัฐบาล24 ดังเช่นที่

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งระบุไว้ในความเห็นในการวินิจฉัยส่วนตนว่า 

“...ปัญหาของพรรคการเมืองไทยมิได้เกิดจากการมีอุดมการณ์ร่วมกันของ
ประชาชนอย่างแท้จริง การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะอยู่บน  
พื้นฐานของผลประโยชน์ของบุคคลภายในพรรค โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค เมื่อมีการเลือกตั้งบุคคลเหล่านี้ก็จะสนับสนุนทุกวิถีทาง
เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้รับเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดตั้งเป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้อง... ดังนั้นการกระทำใดๆ ของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของพรรคการเมืองนั้น...”25 

  

  ด้วยเหตุนี้ ตุลาการรัฐธรรมนูญหลายท่านจึงเห็นว่า แม้ว่าในทางหลักการ 

พรรคการเมืองอันเป็นสถาบันพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ไม่สมควรที่จะยุบได้ง่ายก็ตาม “...แต่หากเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งในทางทุจริต

แล้วย่อมเป็นการทำลายพรรคการเมืองที่ สุจริตและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย... [ดังนั้น – เพิ่มโดยผู้วิจัย] การยุบพรรคการเมืองที่กระทำผิดจึง

เป็นการปลูกฝังการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง...”26 

 24 โปรดดู  (1.) กนก วงศ์ตระหง่าน, พรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2536), น. 44 – 45. (2.) วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประชาชน, 2524), น. 6. (3.) โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, พรรคการเมือง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521), น. 2. (4.) สุขุม นวลสกุล และคณะ, การเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพฯ:   

หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2528), น. 211-212. 

 25 ความเหน็ในการวนิจิฉยัคดสีว่นตน นายอดุมศกัดิ ์นติมินตร ีตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ในคดพีรรคชาตไิทย, 

เรื่องเดิม, น. 153, คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 75; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 80. 

 26 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน นายจรัญ ภักดีธนากุล ในคดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 37; 

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านอื่นแม้มิได้ระบุไว้ชัดในคำวินิจฉัย แต่ก็อนุมานความคิดของท่านเช่นนั้นได้. 
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 2.3กฎหมายต่างประเทศ

  ในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายพรรคการเมืองของกว่า 70 ประเทศ   

พบว่า มีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่กำหนดไว้โดยตรง ให้เพิกถอนพรรคการเมืองออกจาก

ทะเบยีนพรรคการเมอืงหรอืใหย้บุพรรคการเมอืงเพราะเหตทุีก่ระทำผดิกฎหมายเลอืกตัง้ 

ได้แก่ ประเทศกัวเตมาลาและประเทศเคนย่า27 ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่จะถือว่าการกระ

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นการกระทำเฉพาะตัวผู้สมัคร และแม้จะเป็นการกระทำผิด

เพื่อประโยชน์ของพรรคโดยกรรมการบริหารพรรค แต่ก็จะเอาผิดเฉพาะผู้ที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการกระทำความผดิเทา่นัน้ หาไดถ้อืเปน็เหตใุหม้กีารยบุพรรคการเมอืงนัน้ไม ่

 

3. บทวิเคราะห์วิจารณ์การใช้และการตีความเหตุ
 ยุบพรรคข้อนี้

ดว้ยเหตทุีเ่หตแุหง่การยุบพรรคการเมอืงเพราะกระทำการฝ่าฝนืกฎหมายเลือกตั้ง 

ส่งผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักการที่บัญญัติไว้โดยตรง

ในรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีประเด็นให้ต้องพิจารณาปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ   

แต่กระนั้นก็ดี ผู้วิจัยยังคงมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับการใช้และการตีความบทบัญญัติดังกล่าว 

ว่าเป็นไปตามหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมหรือไม่ ดังนี้  

 3.1การวินิจฉัยให้พรรคการเมืองต้องรับผิดในการกระทำที่
  อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลมิได้ขัดต่อหลัก
  กฎหมายทั่วไป

  ในการวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมืองทั้ งสามพรรคดังกล่าวนั้น ศาล

รัฐธรรมนูญได้ปฏิเสธข้อต่อสู้ของพรรคที่ว่า “พรรคการเมืองไม่จำต้องรับผิดในการ

กระทำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นกรรมการบริหารพรรค

การเมืองนั้นๆ ก็ตาม แต่การดำเนินการในฐานะพรรคการเมือง ต้องกระทำโดย  

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง มิใช่ กรรมการบริหารพรรคแต่เพียงคนหนึ่งคนใด 

ยกเว้นเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรค  

 27 Guatemala: Elections and Political Parties 1985 Decree 1-85, art. 93 a; Kenya: Act No. 10 

of 2007 – Political Parties Act, art. 26 (1) (d); แต่ทั้งนี้ ไม่แน่ว่า อาจมีประเทศอื่นที่กำหนดเหตุยุบ

พรรคการเมืองเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายฉบับอื่นๆ เช่น กฎหมายเลือกตั้ง ก็ได้ 
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ในกิจการต่างๆ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหารคนอื่น

จะกระทำการแทนหัวหน้าพรรคและมีผลผูกพันพรรคได้ ก็ต่อเมื่อมีการมอบหมายเป็น

หนังสือจากหัวหน้าพรรคเท่านั้น”28 โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลไว้ว่า การยุบ

พรรคการเมืองด้วยเหตุข้อนี้เป็นไป 

“ในทำนองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่ว่า ถ้าผู้แทนของ
นิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลไปกระทำการใดที่อยู่ ในขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลจัก
ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้แทน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
ด้วย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้”29 

 

  เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญยกขึ้นกล่าวไว้ข้างต้นนั้นสอดคล้องกับแนว

บรรทัดฐานของศาลฎีกาไทยและหลักกฎหมายของหลายๆ ประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ

หลักความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล30 ซึ่งผู้กระทำผิดเป็นผู้แทนนิติบุคคล หรือเป็น

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้แทนนิติบุคคล และแม้ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นเพียงลูกจ้างธรรมดาๆ 

ของนิติบุคคลนั้นๆ ก็ตาม ก็ยังคงมีหลักความรับผิดทางอาญาในการกระทำของ  

บุคคลอื่น31 ซึ่งอาจนำมาพิจารณาประกอบได้ โดยเฉพาะในกรณีที่นิติบุคคลเป็น  

ผู้รับใบอนุญาตต่างๆ อาจต้องรับผิดในทางอาญา เพราะการกระทำของลูกจ้างที่กระทำ

ลงในทางการที่จ้าง32 นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับหลักความรับผิดทางแพ่งของ

 28 สรุปความจาก คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 89; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 11; คดีพรรค

พลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 17; นอกจากนี้ ในความเป็นจริง คงไม่มีหัวหน้าพรรคคนใดทำหนังสือมอบหมายให้

กรรมการบริหารพรรคไปดำเนินการทุจริตเลือกตั้งแน่ ปัญหานี้ ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว ในคดี

พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย – ศร. ที่ 3 – 5/2550, เรื่องเดิม, น. 85. 

 29 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 16; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 23. 

 30 โปรดดู ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคลและความ

รับผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2549) น. 233 – 240; และ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์

วัฒนกุล, ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) น. 69 – 

79. 

 31 จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, (กรุงเทพฯ : บริษัทกรุงสยามพริ้นติ้งกรุ๊ฟ 

จำกัด, 2536) น. 477 – 488; และ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, 

(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551) น. 308 – 310. 

 32 โปรดดู สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล, ความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่น: การศึกษาทาง

กฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้างและผู้ถือใบอนุญาตโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย, 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532, น. 15 – 33, และ 76 – 99. 
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นิติบุคคล33 และหลักความรับผิดทางแพ่งในการกระทำของบุคคลอื่น34 ซึ่งในทาง

กฎหมายปกครองก็อนุโลมใช้หลักการเดียวกันนี้ ตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างของโรงงาน

ปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน ไม่ว่าเจ้าของโรงงานจะรู้เห็นด้วยหรือไม่ เบื้องต้น โรงงาน

แห่งนั้นคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดในทางแพ่งได้35 และอาจต้องรับผิดในทาง

ปกครอง เช่น ต้องโทษปรับทางปกครอง ถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือแม้แต่อาจต้องรับโทษ

ในทางอาญา หากไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ 

  อนึ่ง เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์นั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้ง36   

ดังนั้น หากมีการทุจริตในกระบวนการเลือกตั้งโดยผู้สมัครของพรรค ซึ่งแน่นอนว่า คง

ไม่มีพรรคการเมืองใดระบุไว้ชัดๆ ว่าจะกระทำการทุจริตเลือกตั้งในเอกสารหรือกิจกรรม

ที่เป็นทางการ และพรรคการเมืองก็ได้รับประโยชน์จากการกระทำผิดนั้นคือ ทำให้

พรรคการเมืองได้หรือ “จะ” ได้ ส.ส. เพิ่มขึ้น37 ก็ย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ใน  

 33 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 70, ม. 76, ม. 77, ม. 797, และ ม. 820 – 823; โสภณ รัตนากร, คำอธิบาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท, (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, พิมพ์ครั้งที่ 11, 2551) 

น. 388 – 395; ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้, 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2552) น. 109 – 117. 

 34 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 425 – 427, และ ม. 429 – 431; สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด, (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2550) น. 104 – 139 และ 146 – 157; 

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 153 – 187. 

 35 เช่น ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย แต่เจ้าของโรงงาน

ก็สามารถไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างผู้กระทำละเมิดได้ตาม ป.พ.พ., ม. 426.  

 36 โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 4 – บทนิยามคำว่า “พรรคการเมือง”, ม. 38 – 39, และ ม. 91 

(2); คดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย, เรื่องเดิม, น. 94 – 98. 

 37 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 16 – 17; คดีพรรคพลัง

ประชาชน, เรื่องเดิม, น. 23 – 24; คำว่า “จะ” ข้างต้น ผู้เขียนเพิ่มเข้าไปเอง ไม่ปรากฎในคำวินิจฉัยของศาล 

เพราะกรณีที่ กกต. สั่งให้เลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครก่อนประกาศผลนั้น พรรคการเมืองยัง

ไม่ทันจะได้รับประโยชน์เลย เช่น กรณีพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับ  

คำอธิบายของศาล; อย่างไรก็ดี ตุลาการท่านหนึ่งคือ นายนุรักษ์ มาปราณีต จำแนกองค์ประกอบเรื่องการได้รับ

ประโยชน์นี้ออกเป็นสองกรณีคือ ซื้อเสียงเพื่อตนเอง กับซื้อเสียงให้พรรค และเห็นว่า จะเฉพาะกรณีหลังเท่านั้น  

ที่จะถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว; โปรดดู ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน; คดีพรรคชาติไทย,   

เรื่องเดิม, น. 132 – 133; เทียบคดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 53 – 54; และคดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 59. 
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ขอบวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองแล้ว38 การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องร่วมรับผิด

ในการกระทำของผู้สมัครจึงไม่ขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความรับผิดทางกฎหมาย

ของนิติบุคคล 

  อย่างไรก็ดี ส่วนปัญหาว่า เมื่อมีผู้สมัครของพรรคการเมืองกระทำผิดไป

แล้ว สมควรจะถือเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่นั้น จะได้วิเคราะห์

ไว้ในหัวข้อต่อไป 

 3.2การสั่งยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุฝ่าฝืนกฎหมาย
  เลือกตั้งนั้นไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน39

  แม้ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การกำหนดให้พรรคการเมืองต้องร่วมรับผิดในการ

กระทำของหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค ไม่ขัดกับ

หลักความรับผิดของนิติบุคคลก็ตาม หากแต่ความรับผิดดังกล่าวก็ต้องตกอยู่ภายใต้  

หลักความได้สัดส่วนซึ่งเป็นหลักการย่อยประการหนึ่งของหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ40 

ที่มีค่าบังคับระดับรัฐธรรมนูญ41 

 38 เทียบจากกรณีลูกจ้างกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง; โปรดดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, เรื่องเดิม, น. 76 – 
77; เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, “การยุบพรรคการเมืองเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้บริหาร
พรรคการเมืองเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย,”เว็ปไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย – www.pub-law.net   
เผยแพร่ครั้งแรก 14 กันยายน 2551 <http://www.pub-law.net/publaw/view.asp?PublawIDs=1276> 
 39 โปรดดู David M. Beatty, The Ultimate Rule of Law, (New York: Oxford University Press, 
2004) น. 159 – 160, และ น. 171 - 176; Ulrich Karpen, “Rule of Law,” ใน Ulrich Karpen (ed.), The 
Constitution of the Federal Republic of Germany, (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 
1988), น. 177. Moshe Cohen-Eliya, และ Iddo Porat, “American Balancing And German 
Proportionality: The Historical Origins,” International Journal of Constitutional Law, (Vol. 8 
April, 2010, น. 263) น. 271 – 272; ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 
(กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์, 2540) น. 29; อาจเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “หลักความพอสมควรแก่เหตุ”; โปรดดู 
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547), น. 32 – 33. 
 40 อนึ่ง ผู้วิจัยตั้งใจใช้คำทั้งสองคำนี้คู่กัน เพราะแม้รัฐธรรมนูญจะใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” แต่ผู้เขียนกลับ
นิยมใช้คำว่า “หลักนิติรัฐ” มากกว่า นอกจากนี้ แม้ว่าหลักการพื้นฐานหลายๆ ข้อของสองหลักนี้จะเหมือนกัน   
แต่อันที่จริงก็ยังมีความแตกต่างกันในหลายมิติ; โปรดดูบทวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของสองคำนี้
ใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” เว็ปไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย – www.pub-
law.net, เผยแพร่ครั้งแรก 31 มกราคม 2553 <http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431&
Keyword=%b9%d4%b5%d4%b8%c3%c3%c1> และ N. W. Barber, “The Rechtsstaat and the Rule 
of Law,” University of Toronto Law Journal, (Vol. 53, No. 4, Autumn, 2003), น. 443-454.  
 41 โปรดดู ร.ธ.น., ม. 29; เทียบ Donald P. Kommers, “Germany: Balancing Rights and Duties,” 
ใน Jeffrey Goldsworthy, Interpreting Constitutions – A Comparative Study, (New York: Oxford 
University Press, 2007) น. 201. 
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  จริงอยู่ ผู้เขียนตระหนักและยอมรับว่า “ความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิ  

ซื้อเสียงในการเลือกตั้งเป็นความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้กระทำจะใช้วิธีการ  

อันแยบยลยากที่จะจับได้” และ “เป็นความผิดที่ร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อ  

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ”42 แต่ลำพังการทุจริตโดยผู้สมัครหรือ

กรรมการบริหารพรรคเพียงแค่คนเดียว สองหรือสามคนในเขตเลือกตั้งของตน แต่กลับ

สง่ผลรนุแรงถงึขนาดพรรคการเมอืงดังกล่าวตอ้งถกูยุบไป ทำให้ผูส้มัครรายอืน่ของพรรค 

ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องไปหาสังกัดพรรคใหม ่มิเช่นนั้น ย่อมพ้นจากสมาชิกภาพ 

ส.ส.43 และมีผลเป็นการริดรอนเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของบรรดา

สมาชิกของพรรคการเมืองนั้น อีกทั้งยังนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ

บริหารพรรคคนอื่นๆ ที่อาจมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดด้วยเลยแม้แต่น้อย ก็ย่อม

เป็นการตีความและบังคับใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุ กล่าวคือ 

  ในการพิเคราะห์ตามนิติวิธีหลักความได้สัดส่วนนั้น จะเริ่มต้นจากมิติความ

สอดคล้องเหมาะสมของมาตรการกับเป้าหมายว่าจะทำให้บรรลุผลเช่นที่ต้องการได้จริง

หรือไม่ และแน่นอนว่า การยุบพรรคการเมืองย่อมเป็นหนึ่งในบรรดาหลายๆ มาตรการ

ที่มีผลเป็นการยับยั้งป้องปราม (Deterrent Effect) มิให้มีการทุจริตเลือกตั้งซ้ำอีกได้44 

  ต่อมาจึงพิจารณาในมิติการเลือกใช้มาตรการที่หนัก – เบาตามระดับความ

จำเป็น ตรงจุดนี้เองที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้พิเคราะห์ให้แจ้งชัดว่า ที่ผ่านมา มาตรการ

อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งในทางแพ่งโดยการเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการเลือกตั้งใหม่ และในทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับ จำคุก และเพิกถอนสิทธิ  

เลือกตั้งนั้น45 มิได้ทำให้บรรลุเป้าหมายอันชอบธรรมดังกล่าวได้อย่างไร อันจะสะท้อนถึง

ความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการยุบพรรคเท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาที่ว่ามาได้ คงอธิบาย

เพียงแต่ว่า นักการเมืองส่วนหนึ่งใช้การซื้อเสียงกันมานาน “จนเป็นความเคยชินแล้ว  

กลายเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองที่นักการเมืองผู้กระทำไม่รู้สำนึกว่าเป็นการ

 42 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98 และ 100; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 16 และ 17;   

คดพีรรคพลงัประชาชน, เรือ่งเดมิ, น. 23 และ 25; ผูส้นใจเกีย่วกบัเทคนคิการโกงเลอืกตัง้ โปรดด ูพชิาย รตันดลิก 

ณ ภูเก็ต, ระบบการทุจริตเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก), 2537); 

พรพล เอกอรรถพร, เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน, 2548) 

 43 ร.ธ.น., ม. 106 (8) 

 44 โปรดดู ความเห็นในการวินิจฉัยส่วนตน นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีพรรค  

ชาตไิทย, เรือ่งเดมิ, น. 110; คดพีรรคมชัฌมิาธปิไตย, เรือ่งเดมิ, น. 29; คดพีรรคพลงัประชาชน, เรือ่งเดมิ, น. 39. 

 45 พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 113, ม. 137 ฯลฯ. 
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กระทำความผิดที่ร้ายแรง...รัฐธรรมนูญ... จึงกำหนดมาตรการป้องกันและกำหนด  

วิธีการลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวด”46 และการทุจริตเลือกตั้งกระทำด้วยวิธีการ

ทีแ่ยบยล จบักมุผูก้ระทำผดิไดย้าก ทัง้นี ้เหตผุลในประการหลงัเปน็เครือ่งบง่ชีใ้นตวัเองวา่ 

ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียน  

ก็ไม่แน่ใจว่า มีหลักฐานข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical 

Research) รองรับการให้เหตุผลเช่นนี้หรือไม่ เช่นเดียวกับข้อมูลสนับสนุนในเรื่องความ

ไร้ประสิทธิภาพของมาตรการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาดังกล่าวมาข้างต้น 

  อนึ่ง แม้ว่าจะมีหลักฐานข้อมูลทางสถิติยืนยันการให้เหตุผลดังกล่าวก็ตาม 

แต่มาตรการยุบพรรคการเมืองก็ยังคงมิใช่มาตรการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพน้อยที่สุด 

เพราะการยุบพรรคการเมืองนั้นกระทบต่อเสรีภาพในการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง

และเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองของบรรดา

สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยเลย47 

แต่ทั้งนี้ สมมุติเรายอมรับว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้มาตรการที่รุนแรง ขจัดการ

ซื้อสิทธิขายเสียง และต้องลงโทษกรรมการบริหารพรรคเพราะปล่อยปละละเลยไม่ทำ

หน้าที่ควบคุมกันเองก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวก็อาจทำให้บรรลุได้ด้วยการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเหล่านั้น โดยไม่ต้องสั่งยุบ

พรรคการเมือง48 ซึ่งสมาชิกทุกคนของพรรคย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น การยุบ

พรรคการเมืองในกรณีนี้ จึงไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนเพราะมิได้มีความ

จำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเช่นนั้น 

 46 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 96; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 14; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 20. 

 47 อย่างไรก็ดี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ว่า หากพรรคการเมือง “มิได้มีอุดมการณ์ทางการเมือง

ที่มุ่งพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้คนในชาติมีความสุขทั่วหน้าดังที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ต่อประชาชนอย่างแท้จริงหาก

แต่มุ่งประสงค์เพียงดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ... [ก็] ไม่อาจดำรงความ

เป็นพรรคการเมืองที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแก่ระบอบการปกครองของประเทศ

โดยรวมได้อีกต่อไป… [แม้] การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อสมาชิกพรรคทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง

นั้น [แต่ก็] เป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค...จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรค  

ดังกล่าวเอง”; โปรดดู คดีพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย, เรื่องเดิม, เล่ม 1 น. 97. 

 48 โปรดดู ข้อเสนอข้อ 6 ของคณะกรรมการชุดที่มีศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ เป็นประธาน   

ซึ่งเสนอให้ ให้ยกเลิกการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการทุจริตในการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งแต่ให้

เปลี่ยนบทลงโทษผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตการเลือกตั้งโดยตัดสิทธิเลือกตั้งห้าปี ส่วนกรรมการบริหารพรรค  

ที่รู้เห็นตัดสิทธิเลือกตั้งสิบปี และหัวหน้าพรรคการเมืองที่รู้เห็นตัดสิทธิเลือกตั้งสิบห้าปี โดยถือว่าเป็นความผิด

เฉพาะบุคคล <http://www.dloc.opm.go.th/Source/TN029.pdf> 
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  และที่สำคัญ เมื่อพิจารณาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างด้านหนึ่งคือ 

พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทำทุจริตเลือกตั้งโดยผู้สมัครรายเดียวหรือ  

สองราย ทำการทุจริตในเขตเลือกตั้งเดียว ซึ่งแม้อาจจะกระทบต่อความสุจริตและ  

เที่ยงธรรมในผลการเลือกตั้งทั้งในระบบแบ่งเขตและระบบสัดส่วน (เดิม) หรือระบบ

บัญชีรายชื่อ (ปัจจุบัน) สำหรับคะแนนเสียงที่มาจากเขตเลือกตั้งนั้นๆ ก็ตาม49 หรือแม้

พรรคการเมืองจะได้ประโยชน์จากการที่มี ส.ส. มากขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคนก็ตาม กับอีก

ด้านหนึ่งคือ ผลกระทบที่มีต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล คือ นิติบุคคลพรรคการเมืองที่

ต้องถูกยุบไป และบุคคลต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งต้องถูกยุบ

กลุ่มทางการเมืองไป ทั้งๆ ที่สมาชิกเหล่านั้นมิได้กระทำผิดและมิได้มีหน้าที่ในการ

ควบคุมมิให้ผู้สมัครของพรรคกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว50 จะเห็นได้ว่า เป็นการ

บังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับพฤติการณ์และความเกี่ยวข้องกับ

กระทำความผิด  

 3.3การตีความให้กรรมการบริหารพรรคมีความรับผิด
  ในการกระทำของบุคคลอื่นโดยไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่าง
  อื่นได้นั้นไม่สอดคล้องกับหลักความรับผิดเฉพาะ
  บุคคลผู้กระทำ

  ด้วยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ว่า เมื่อมีกรณีต้องยุบ

พรรคการเมืองตามมาตรา 237 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 103 วรรคสอง

ของกฎหมายเลือกตั้ งแล้ว ย่อมส่ งผลให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามไปด้วย เพราะถือว่าเป็นบทบังคับ  

เด็ดขาดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้51 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิเคราะห์

 49 คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย – กกต. สั่งงดการประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัคร 1 รายคือ นายสุนทร วิลาวัลย์; คดีพรรคชาติไทย – กกต. สั่งงดการประกาศผล

การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัคร 2 รายคือ นายมณเฑียร และ

นางนันทนา สงฆ์ประชา; คดีพรรคพลังประชาชน – ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด

เชียงรายของผู้สมัคร 2 รายคือ นายยงยุทธ และนางสาวละออง ติยะไพรัช แต่ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพาะ

นายยงยุทธ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเท่านั้น; โปรดดู คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 80 – 84; คดีพรรคมัชฌิมา-

ธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 2 – 3; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 2 – 5. 

 50 กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 18 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่

ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้สมัครของพรรคมิให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่มิได้กำหนดหน้าที่นี้ไว้แก่สมาชิก

ทั่วไปของพรรคการเมือง 

 51 คดพีรรคชาตไิทย, เรื่องเดิม, น. 100; คดพีรรคมชัฌมิาธปิไตย, เรื่องเดิม, น. 19; คดพีรรคพลงัประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 26. 
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ต่อไปอีกว่า การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้มีผลในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ

หลักนิติธรรมหรือไม่ 

  แนวคิดพื้นฐานประการหนึ่งของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐก็คือ แนวคิด

ที่ว่าด้วย “ความรับผิดเฉพาะบุคคลผู้กระทำ” (Personal Guilt/ Liability) อันเป็น 

“คุณค่าพื้นฐาน” (Basic Value) เกี่ยวกับความยุติธรรมของระบบกฎหมายในสังคม

ยุคปัจจุบัน52 กล่าวคือ บุคคลซึ่งมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วตามสภาพธรรมชาติและตามที่

รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ย่อมไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายในการกระทำของบุคคลอื่น53   

ซึ่งตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการกระทำดังกล่าว ทั้งในทางแพ่ง ทางปกครอง 

หรือทางอาญา ทั้งนี้ เว้นแต่  

  ประการแรก เป็นกรณีที่ต้องด้วยหลักความรับผิดในการกระทำของบุคคล

อื่น ซึ่งในระบบกฎหมายต่างๆ ต่างถือเป็นข้อยกเว้น มิได้ใช้บังคับเป็นหลักทั่วไป54 หาก

แต่จะใช้เฉพาะกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างระหว่างกัน ไม่ว่าจะ

 52 ต่างจากแนวคิดของระบบกฎหมายในสังคมโบราณ เช่น เมื่อ 1760 ปีก่อนคริสตกาล ในประมวล  

กฎหมายฮัมมูราบี (Code of Hammurabi) เรื่อยมาจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา (Renaissance) มองว่า บ้านหรือ

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของกฎหมาย (Household as a basic lega lunit) ดังนั้น ผู้อยู่ในบ้านหรือ

ครอบครัวเดียวกันต้องร่วมรับผิดทางกฎหมายในการกระทำของสมาชิกในครอบครัวด้วย; โปรดดู H. Beau Baez 

III, “Volunteers, Victims, And Vicarious Liability: Why Tort Law Should Recognize Altruism,” 

University of Louisville Law Review, (Vol. 48, Winter 2009, น. 221 – 264) น. 225 – 232; สังคม

ตะวันออกก็เช่น ประมวลกฎหมายราชวงศ์ชิง ญาติหรือเพื่อนบ้าน 9 ลำดับชั้นของผู้ที่ให้ที่พักแก่นักโทษหรือทาสที่

หลบหนีทางการ ต้องรับโทษประหารชีวิตด้วย; โปรดดู Zheng Qin, และ Guangyuan Zhou, “Pursuing 

Perfection: Formation of the Qing Code,” Modern China, (Vol. 21, No. 3, Jul., 1995, น. 310–344) 

น. 325; กฎหมายไทยก่อนการปฎิรูประบบกฎหมายและการศาลก็เช่นกัน ตัวอย่างเช่น พระไอยการลักขณโจร 

มาตรา 38 “...ท่านว่าให้เอาแต่พ่อแม่พี่น้องลูกเมียโจรอันสนิดนั้นมาจำไว้จนกว่าจะได้โจร ถ้าแลหมีได้โจร ท่านว่า

ให้มันผู้ต้องจำนั้นไช้แต่ทุนสีนอย่าให้ใช้สีนไหมพิไนยเลย” หรือพระราชบัญญัติโจรห้าเส้น จ.ศ. 1199 เป็นต้น; 

โปรดดู กฎหมายตราสามดวง ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง แก้ไขปรับปรุงใหม่, 

(กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2548) เล่ม 2 – น. 281 – 282, และเล่ม 3 – น. 527 – 541; และโปรดดู John Rawls, 

A Theory of Justice, (Oxford: Oxford University Press, 1999) น. 206 – 213.  

 53 H. Beau Baez III, เรื่องเดิม, น. 233; Mark Noferi,“Towards Attenuation: A ‘New’ Due 

Process Limit on Pinkerton Conspiracy Liability,” ใน American Journal of Criminal Law, (Vol. 

33, Spring 2006, น. 91 – 156) น. 107. 

 54 ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาในการกระทำของบุคคลอื่นในแต่ละ

ระบบกฎหมายได้ใน สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล, เรื่องเดิม, น. 6 – 14; เฉพาะของระบบกฎหมายอเมริกัน โปรดดู Mark 

Noferi, เรื่องเดิม, น. 92 – 120; ในทางแพ่ง โปรดดู สุษม ศุภนิตย์, เรื่องเดิม, น. 104 – 106; ศนันท์กรณ์   

โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 156 – 157; และ H. Beau Baez III, เรื่องเดิม, 225 – 236. 
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โดยสัญญาเช่น นายจ้าง – ลูกจ้าง55, ตัวการ – ตัวแทน56 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ฝ่ายนายจ้าง  

ก็ดี ตัวการก็ดี เป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน หรือ

ตามสถานะหรือตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ เช่น บิดามารดา – บุตรผู้เยาว์57, ผู้บังคับ

บัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา58 ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ทั่วไปใน

การกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคคลผู้อยู่ในความปกครองหรือสายบังคับบัญชาและมี

พฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นได้ว่า ปล่อยปละละเลยหรือไม่ใส่ใจในหน้าที่ จนบุคคลอื่นมี

โอกาสไปการกระทำความผิดหรือละเมิด และเป็นเหตุให้ต้องรับผิดร่วมในการกระทำ  

ดังกล่าวด้วย  

  และประการที่สอง เป็นกรณีองค์กรกลุ่ม (Collective/Collegial Body) 

หรือคณะบุคคล กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่ประกอบกันเป็นกรรมการหรือสมาชิกใน

องค์กรหรือคณะบุคคลนั้นอาจต้องรับผิดร่วมกัน สำหรับการกระทำของกรรมการหรือ

สมาชิกคนอื่นๆ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะมิได้กระทำในรูปมติของคณะกรรมการ 

หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันไว้ เช่น กรรมการบริษัท59 

หรือกรรมการบริษัทมหาชน60 อาจต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายที่เกิดแก่ตัวบริษัท

เอง แก่ผู้ถือหุ้น หรือแก่เจ้าหนี้ของบริษัท หรือแม้แต่อาจต้องรับผิดในทางอาญา โดย

กฎหมายได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากรรมการทุกคนต้องร่วมรับผิด61 

 55 เช่น ป.พ.พ., ม. 425; พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2525, ม. 19 วรรคสอง.  
 56 เช่น ป.พ.พ., ม. 427; พรบ. ประกันชีวิต 2535, ม. 70/1. 
 57 เช่น ป.พ.พ., ม. 429; พรบ. คุ้มครองเด็ก 2546, ม. 26 (3) ประกอบ ม. 78; โปรดดู ความเห็นในการ

วินิจฉัยคดีส่วนตนของนาย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ; คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 141; 

คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 62; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 67. 
 58 เช่น พรบ. ระเบียบข้าราชพลเรือน 2551, ม. 87. 
 59 ป.พ.พ., ม. 1168; โปรดดู ประภาศน์ อวยชัย, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย  

หุ้นส่วนและบริษัท, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2530) น. 310 – 314. 
 60 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535, ม. 91, ม. 92 และ ม. 94; โปรดดู สหัส สิงหวิริยะ, คำอธิบายกฎหมาย

ว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด, (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2550) น. 156 – 161.  
 61 เช่น พรบ. ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542, ม. 9; พรบ. โรงงาน 2522, ม. 55 

วรรคสาม, ม. 61 และ ม. 63; พรบ. การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน 2527, ม. 15; โปรดดู โสภณ 

รัตนากร, เรื่องเดิม, น. 426 – 427; อนึ่ง มีตุลาการท่านหนึ่งอธิบายความรับผิดของกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองในกรณีนี้โดยเทียบเคียงกับหลักความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี; โปรดดู ความเห็นในการ

วินิจฉัยส่วนตน คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 121 – 122; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 43; คดีพรรค

พลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 49 – 50; และโปรดดู Patricia Leopold, O. Hood Phillips & Jackson: 

Constitutional and Administrative Law, (London: Sweet & Maxwell, 8th ed., 2001) น. 351 – 355; 

ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า เป็นการอธิบายที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดทางการเมืองเช่น การถูกอภิปรายและลงมติ

ไม่ไว้วางใจ และแนวคิดความรับผิดทางกฎหมายหรือไม่ 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

��0

  แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกหรือกรณีที่สองกฎหมายก็จะเปิดช่องให้มี

การปฏิเสธความรับผิดได้ เช่น เมื่อบิดามารดาพิสูจน์ได้ว่า “ได้ใช้ความระมัดระวังตาม

สมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น” หรือเมื่อผู้รับใบอนุญาตพิสูจน์ได้ว่า การกระทำของ

ลูกจ้างนั้น “เป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้”62 ก็อาจถือเป็นเหตุให้ไม่ต้อง

รับผิดในการกระทำของบุตรผู้เยาว์หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีได้ หรือในกรณีกรรมการใน

คณะกรรมการต่างๆ ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า “มิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระทำ

ผิดดังกล่าว” “มิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด” หรือ “ได้คัดค้านในที่ประชุม

โดยปรากฎในรายงานการประชุม หรือทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายใน

สามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุมแล้ว”63 ฯลฯ และยิ่งถ้าเป็นความรับผิดทางอาญา ศาล

ก็ยิ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์โดยละเอียด เพื่อพิเคราะห์ถึง “เจตนา” 

ในการกระทำความผิดของกรรมการเป็นรายๆ ไป64 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า การตีความให้กรรมการบริหารพรรคคนอื่นที่

มิใช่ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและเป็นสาเหตุของการยุบพรรคการเมืองดังกล่าว65 

ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามไปด้วย โดยมิได้คำนึงถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริง

เฉพาะรายของบุคคลนั้นๆ ซ้ำร้ายยังไม่เปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวพิสูจน์หักล้างเป็น

อย่างอื่น ย่อมถือเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรม ทั้งในส่วนของแนวคิด “ความรับผิด

เฉพาะบุคคลผู้กระทำ” (Personal Guilt) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิที่จะได้รับ

การพจิารณาอยา่งเปน็ธรรม” (audi alteram partem - Right to a Fair Hearing) 

อันเป็นหลักการย่อยของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งเป็นที่

ยอมรับกันทั่วไปในฐานะที่เป็นหนึ่งในแกนกลางของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ66 

 62 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525, ม. 19 วรรคสอง; หรือ ป.พ.พ., ม.425 อาจต่อสู้

ว่า “มิใช่ในทางการที่จ้าง” ได้ 
 63 พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535, ม. 92 และ ม. 94; พรบ. ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐ 2542, ม. 9.  
 64 โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 

10/2552 (คดีหวยบนดิน) ซึ่งบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีและร่วมประชุมในคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวล้วนแล้วแต่ถูกฟ้อง

เป็นจำเลย แต่ศาลพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดเฉพาะตัวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเท่านั้น. 
 65 โปรดเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญตุรกี: Constitution of the Republic of Turkey, November 7, 

1982 (As amended on October 17, 2001), art. 69 para. 8.  
 66 โปรดดู William Wade และ Christopher Forsyth, Administrative Law, (Oxford: Oxford 

University Press, 8th edition, 2000) น. 435 – 444 และ น. 468 – 547; Ulrich Karpen, เรื่องเดิม, น. 178 

– 179; นอกจากนั้น ยังเป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างธรรม (Right to a Fair Trial) ซึ่งรับรอง

ไว้รัฐธรรมนูญ มาตรา  40 (2) และ (3) และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ข้อ 14 ที่ไทยเป็นภาคีอีกด้วย 
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  แต่กระนั้นก็ดี อาจมีผู้โต้แย้งว่า การตีความของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว

มิใช่กรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดในการกระทำของคนอื่น หากแต่

เป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดในการ “ละเว้น” กระทำการของตนเอง 

เนื่องจากกฎหมายพรรคการเมืองได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่

เฉพาะในการควบคุมไม่ให้ผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งกระทำการฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรมอยู่แล้ว67 ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่อาจอ้างอิงหลักกฎหมายต่างๆ ที่อธิบายมา  

ข้างต้นได้  

  อย่างไรก็ดี แม้อาจเป็นเช่นที่ว่ามาก็ตาม ผู้เขียนก็ยังเห็นว่า การปฏิเสธ  

ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะราย และไม่เปิดโอกาสให้พิสูจน์หักล้างเป็นอย่างอื่นได้นั้น 

ย่อมขัดต่อหลักนิติธรรม ดังตัวอย่างง่ายๆ ต่อไปนี้ 

  สมมุติว่า กรรมการบริหารพรรคชาติไทยคนหนึ่งนอนป่วยไม่ได้สติอยู่ในห้อง 
ICU ตั้งแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง และตลอดระยะเวลาที่มีการ
ทุจริตเลือกตั้ง กรณีเช่นนี้ ไม่อาจมีทั้ง “กระทำการ” “งดเว้นกระทำการ” หรือ 
“ละเว้นกระทำการ” ได้เป็นแน่68 หากแต่เมื่อกรรมการบริหารพรรคคนนี้ ฟื้นขึ้นมา 
ก็ต้องถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี โดยไม่อาจพิสูจน์โต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ และศาลก็ให้คำ
อธิบายง่ายๆ ว่า “บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบังคับตามกฎหมาย... ซึ่งศาลไม่อาจ
ใช้ดุลพินิจสั่งเป็นอื่นได้...”69  เช่นนี้ ถือเป็นการตีความกฎหมายที่เป็นธรรมหรือไม่ 

 67 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 18 วรรคสอง; อนึ่ง ข้อโต้แย้งข้างต้น ผู้เขียนสมมติขึ้น เพราะศาล

รัฐธรรมนูญมิได้อธิบายไว้เช่นนี้โดยตรง.  

 68 กรณเีชน่นี ้“ไม่รูส้ำนึก” จงึไมม่ ี“การกระทำ” อนัเป็นองค์ประกอบของกฎหมาย โปรดดู; จติต ิติงศภัทยิ์, 

เรื่องเดิม, น. 145; เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, น. 72; คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2551) น. 172 – 173; และในทางแพ่งก็เช่นเดียวกัน โปรดดู ศนันท์กรณ์ 

โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, น. 55 – 67. 

 69 โปรดดู คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 16; คดีพรรค  

พลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 23; ทั้งนี้ อาจมีผู้แย้งว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น มิใช่ความรับผิด หากแต่เป็น

มาตรการบังคับของกฎหมายในทำนองเดียวกันกับการพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต และมิใช่โทษตาม

กฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนกลับมิได้เห็นเช่นนั้นโดยเฉพาะเมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของหลาย

ประเทศ ซึ่งต่างก็ถือว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นโทษเกี่ยวเนื่องกับโทษอาญา เช่น ประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมัน (Strafgesetzbuch) § 45 เรียกว่า “ผลข้างเคียงของโทษทางอาญาหลัก” (Nebenfolgen – Collateral   

Consequences) ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Code penal)  Sous-section 3 เรียกว่า “โทษเพิ่มเติม”   

(Des peinescomplémentaires– Additional penalties); โปรดดู ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, “รายงานสรุป  

โครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดชั้นโทษและการนำไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา,” 

ดุลพาห, เล่ม 2 ปีที่ 53 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2549); และโปรดดู บทที่ 3 กฎหมายเยอรมัน ในหน้า 101 - 

102 และบทที่ 4 กฎหมายสเปน  ในหน้า 134 – 135. 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

���

วิญญูชนทุกท่านย่อมวินิจฉัยได้70 

 

  นอกจากนี้ หากลองเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่มี

บทบัญญัติรองรับการยุบพรรคการเมืองเป็นการเฉพาะ ก็อาจช่วยให้อนุมานได้ว่า การ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของไทยน่าจะเป็นมาตรการที่รุนแรง และที่สำคัญ ขัดต่อหลัก

นิติธรรมและหลักนิติรัฐ ด้วยเหตุที่เป็นการวินิจฉัยผลทางกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงข้อ  

เท็จจริงเฉพาะราย ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญตุรกีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “สมาชิก

พรรคการเมืองและผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งการกระทำหรือคำพูดของบุคคลนั้นเป็น

สาเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองดังกล่าวอย่างถาวร ต้องห้ามมิให้เป็นผู้ก่อตั้ง 

สมาชิก กรรมการ หรือผู้บริหารในพรรคการเมืองใดๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี...”71 กรณี

เช่นนี้ เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญจะจำกัดสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง

เฉพาะบุคคลผู้เป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองต้องถูกยุบไปเท่านั้น หาได้จำกัดตัดสิทธิ

กรรมการบริหารพรรคเป็นการทั่วไปแต่อย่างใดไม่ อีกทั้งยังได้จำกัดเฉพาะเสรีภาพใน

การเข้าร่วมพรรคการเมือง หาได้ขยายไปถึงขนาดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังเช่นกรณี

ของไทยไม่ 

 3.4การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริง
  เปน็การเฉพาะรายไมส่อดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค

  หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานอีกประการหนึ่งของหลักนิติธรรม

และหลักนิติรัฐ72 ซึ่งเปรียบได้กับเหรียญสองด้าน ด้านแรก ถือเป็นหลักว่า พฤติการณ์

หรือข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญเช่นเดียวกัน จะต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่  

เท่าเทียมกัน กับอีกด้านหนึ่ง พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ   

 70 โปรดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งกำหนดค่าเสียหายเพื่อละเมิดขั้นต่ำไว้อย่างสูง

ลิบลิวและเรื่องกฎหมายอาญากำหนดโทษไว้เพียงสถานเดียว ใน ธานินทร์กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม, (กรุงเทพฯ: 

ชวนพิมพ์, 2552), น. 32 – 35.    

 71 Constitution of the Republic of Turkey, November 7, 1982 (As amended on October 

17, 2001), art. 69 para. 8. 

  “The members, including the founders of a political party whose acts or statements 

have caused the party to be dissolved permanently cannot be founders, members, directors or 

supervisors in any other party for a period of five years...” 

 72 ความเห็นของ A. V. Dicey อ้างถึงใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 4; และโปรดดู วรเจตน์   

ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” เรื่องเดิม; และชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, น. 28 – 29. 
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จะได้การปฏิบัติที่เหมือนกันมิได้73 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้รัฐใช้อำนาจกระทบสิทธิเสรภีาพ

ของบุคคลได้ตามอำเภอใจ กรณีเช่นนี้ย่อมถือว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความเสมอภาค 

(Right to Equality) ใช้ยันรัฐและผูกพันการใช้อำนาจรัฐของทุกองค์กร รวมทั้งองค์กร

ตุลาการ ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมต้องผูกพันการใช้อำนาจอธิปไตยในทางตุลาการของศาล

รัฐธรรมนูญด้วย เพราะบุคคลต่างๆ ล้วนแล้วแต่มี “...มีสิทธิเรียกร้องกับการให้รัฐใช้

กฎหมายที่ตรงกับกรณีของตน”74 

  การที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง 

ให้มีผลเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน โดยไม่

คำนึงว่า บุคคลนั้นได้กระทำผิดหรือไม่ บุคคลนั้นได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดหรือไม่ 

บุคคลนั้นได้ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดหรือไม่ บุคคลนั้นได้ทราบถึงการกระทำ

ผิดนั้นแล้วมิได้ยับยั้งแก้ไขหรือไม่ บุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็น ไม่ทราบ ไม่ปล่อยปละละเลย   

มิหน่ำซ้ำยังได้กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประฌามการซื้อสิทธิขายเสียง  

หรือไม่75 หรือแม้แต่กรณีที่บุคคลนั้นๆ มิได้มี “การกระทำ” ใดๆ ในทางกฎหมายเลย 

แต่ก็ยังคงได้รับผลทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม ทุกถ้วนหน้า เสมอกันนั้น ย่อมเป็นการ

ใช้บังคับกฎหมายที่ไม่คำนึงถึงความแตกต่างอันเป็นสาระสำคัญของพฤติการณ์หรือ  

 73  เป็นการอธิบายตามแนวคิดของ Gerhard Leibholz ซึ่งได้รับการยอมรับโดยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน; 

Gerhard Leibholz,  Die GleichheitvordemGesetz, 1. Aufl., 1925, อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, 

น. 159; Lord Denning ก็อธิบายเช่นนี้โดยอ้างอิงว่าเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับความยุติธรรมในทรรศนะของ  

อริสโตเติล; โปรดดู ภาคผนวก: ความเห็นของวิชา มหาคุณ ใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 65; และโปรดดู 

Kenneth W. Simons, “The Logic of Egalitarian Norms,” Boston University Law Review, (Vol. 80, 

June, 2000, น. 693 – 771) น. 706 – 709; Thomas Fleiner และ Lidija R. BastaFleiner, Constitutional 

Democracy in a Multicultural and Globalised World, (Heidelberg: Springer-Verlag, 2009)   

น. 170 – 171. 

 74 เรียกว่า ความเสมอภาคของการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม,   

น. 183; และโปรดดู ร.ธ.น., ม. 4, ม. 26, และ ม. 27; อนึ่ง ในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้มี

การแยกคำอธิบายระหว่างหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equal before the law) ออกจาก การได้รับ

ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย (Equal protection of the law) ซึ่งในกรณีหลังนี้รวมถึงการบังคับ

ใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบในทางลบ (adverse effect) ด้วย; โปรดดู Nihal Jayawickrama, Judicial 

Application of Human Rights Law : National, Regional, and International Jurisprudence, 

(Cambridge: Cambridge University Press) น. 824 – 825; ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การพิพากษาคดีโดยไม่คำนึงถึง

ข้อเท็จจริงเฉพาะรายเป็นการละเมิดหลักการได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย.  

 75 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 93 (คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง) ซึ่งแม้แต่ศาลเองก็ระบุว่า “เป็นเรื่องที่น่า

เห็นใจอยู่มาก”; โปรดดู น. 99; ความเห็นของศาลเช่นนี้ ทำให้ต้องขบคิดต่อไปอีกว่า กฎหมายกับความยุติธรรม

อะไรสำคัญกว่ากัน; โปรดดู ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 36 – 42. 
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ข้อเท็จจริง เหล่านั้น อันวิญญูชนทั่วไปพึงรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความแตกต่างใน

ประการต่างๆ ข้างต้นได้โดยง่าย เช่นเดียวกันกับการประเมิน “นัยสำคัญ” ของความ

แตกต่างดังกล่าวเหล่านั้น76 

  ดังนั้น จึงเห็นว่า การตีความมาตรา 237 ในลักษณะดังกล่าวไม่สอดคล้อง

กับหลักความเสมอภาคซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ในหมวด 1 บททั่วไปในมาตรา 3 

และในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 30 

  อนึ่ง อาจมีผู้โต้แย้งว่า หลักความเสมอภาคย่อมตกอยู่ภายใต้หลักความ

จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ77 ซึ่งกรณีมาตรา 237 วรรคสองนี้ก็เข้าด้วยหลัก  

ดังกล่าว ดังเช่นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งขจัดการทุจริตเลือกตั้งอันเป็นปัญหา

เรื้อรังของการเมืองไทยย่อมเป็นประโยชน์สาธารณะที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้นก็ดี 

แม้ว่าโดยหลักการ ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยในเรื่องความจำเป็น แต่ความจำเป็นดังกล่าวจะ

ได้สัดส่วนกับภาระหน้าที่ที่ตกอยู่แก่ปัจเจกชนผู้รับผลกระทบหรือไม่นั้น จะได้วิเคราะห์

ไว้ในหัวข้อต่อไป  

 3.5การตีความให้มีผลเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  กรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนขัดต่อ
  หลักความได้สัดส่วน

  แน่นอนว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งย่อม

ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการขจัดผู้ทุจริตออกจากระบบการเมืองไทยได้ และก็มีความ

จำเป็นเช่นนั้นจริง อีกทั้งระยะเวลาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี หรือ 10 ปี78 ก็มิใช่ระยะ

เวลาที่ยาวนานเกินไป จนไม่ได้สัดส่วนระหว่างพฤติการณ์และความร้ายแรงของ  

การกระทำผิดกับบทลงโทษที่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น  

 76 อันที่จริง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งคือ นายจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งเป็นกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย ก็เคยจำแนกความแตกต่างของพฤติการณ์เหล่านี้เทียบไว้ต่อที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550; โปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์, การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย หนังสือที่ระลึก 

68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร, อ้างแล้ว, น. 56 – 57; 

 77 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่า การเลือกปฏิบัติใด เป็นการเลือก

ปฏิบัติที่เป็นธรรม หรือไม่เป็นธรรม; ผู้สนใจโปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหม่ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2548) น. 79. 

 78 โปรดดู ร.ธ.น., ม. 237 วรรคสอง, พรบ. พรรคการเมือง 2550, ม. 98, และ พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และ

การได้มาซึ่ง ส.ว. 2550, ม. 137, ม. 139 – 145, ม. 148, ม. 151 – 152, และ ม. 156 – 157.  
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  อย่างไรก็ดี ข้อวิเคราะห์ข้างต้นไม่อาจนำมาใช้กับกรณีกรรมการบริหาร

พรรคคนอื่นที่มิได้มีส่วนรู้เห็น มิได้ปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำผิดแล้วมิได้

ยับยั้งแก้ไข และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการพรรคที่ได้กล่าวห้าม ป้องปราม มิให้มีการ

กระทำผิด และกรรมการที่ไม่ได้มี “การกระทำ” ใดๆ ในทางกฎหมาย ทั้งกรณีกระทำ

การหรือกรณีละเว้นกระทำการ เนื่องจาก  

  ประการแรก มิได้กระทำเท่าที่จำเป็น เพราะกระทบต่อบุคคลอื่นที่มิได้

กระทำผิด หรือมีพฤติการณ์ที่กฎหมายถือว่ากระทำผิด เช่น มีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละ

ละเลย ฯลฯ อันจะถือว่าบุคคลนั้นๆ “ละเว้น” ไม่ทำหน้าที่คือ การควบคุมมิให้ผู้สมัคร

ของพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง 

มาตรา 18 วรรคสองได้  

  ประการที่สอง สมมุติยอมรับว่า รัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกเว้น

หลักความเสมอภาค ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะราย เพื่อลงโทษบุคคลผู้ไม่ทำหน้าที่

ดังกล่าว แต่ลำพังเพียงการห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น ห้ามจดแจ้งจัด

ตั้งพรรคใหม่ หรือแม้แต่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง 

โดยไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง79 ก็น่าจะสอดคล้องกับข้อสมมุติเรื่องความจำเป็น  

ดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นการใช้อำนาจรัฐที่เกินกว่า

เหตุความจำเป็นที่กล่าวอ้าง  

  และประการที่สาม เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างความร้ายแรงของพฤติการณ์

และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้ว เห็นได้ว่า มิได้สัดส่วนสมดุลกันเลยแม้แต่

น้อย เพราะการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นย่อมกระทบไปถึงสิทธิทางการเมืองอื่นๆ เช่น 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ฯลฯ ของบุคคลนั้นๆ 

ทั้งหมด 

  ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่า การตีความและใช้บังคับกฎหมายให้มีผลเป็นการ  

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดทุกคน ขัดต่อหลักความได้

สัดส่วน 

 79 โปรดเทียบกรณีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือยื่นบัญชี

ที่มีข้อความเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ซึ่งต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรง

ตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 263. 
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 3.6การตีความให้คำวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุดและให้มี
  ผลผูกพันการวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมืองของ
  ศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ

  หลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) นั้น เป็นหลักการ  
พื้นฐานของ “หลักนิติรัฐ” หรือ “Rechtsstaat” ในระบบกฎหมายเยอรมัน และ   
“L’État de Droit”ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส80 ถือเป็นองค์ประกอบในทางรูปแบบ  
อันจะขาดเสียมิได้ของหลักนิติรัฐ81 “เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ กรณี
จำเป็นต้องกระจายสิ่งต่างๆ เพื่อให้อำนาจยั้บยั้งการใช้อำนาจ”82 อันจะเป็นหลัก
ประกันมิให้องค์กรของรัฐแต่เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งผูกขาดอำนาจรัฐ และนำไปสู่
การใช้อำนาจริดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามอำเภอใจ ในขณะที่ “หลัก
นิติธรรม” (Rule of Law) ของระบบกฎหมายอังกฤษนั้น มิได้ถือว่าหลักการแบ่งแยก
อำนาจเป็นองค์ประกอบสำคัญ83 อันเห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงก่อนการปฏิรูประบบศาล
อังกฤษในปี ค.ศ. 2009 ที่ว่า สภาขุนนาง (House of Lords) เคยทำหน้าที่ทั้งในทาง
นิติบัญญัติและทางตุลาการ84 

  แต่กระนั้นก็ดี ไม่ว่า “หลักนิติรัฐ” หรือ “หลักนิติธรรม” ต่างก็มี  

องค์ประกอบข้อหนึ่งที่ตรงกันคือ หลักความเป็นอิสระขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ85 

 80 ธานนิทร ์กรยัวเิชยีร, เรือ่งเดมิ, น. 11 – 13; ชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต,์ เรือ่งเดมิ, น. 26; บรรเจดิ สงิคะเนต,ิ 

เรื่องเดิม, น. 25–26; วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “นิติรัฐ: หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย,”   

ใน ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540) น. 5; N. W. Barber, 

เรื่องเดิม, น. 443–454; Laurent Pech, “Rule of Law in France,” ใน Randell P. Peerenboom (ed.), 

Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the 

United States, (New York: Routledge, 2004) น. 79 – 111. 
 81 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” เรื่องเดิม.  
 82 เป็นข้อความของ Montesquieu ในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย แปลโดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 

เรื่องเดิม, น. 31.  
 83 “อังกฤษนำหลักนิติธรรมไปปรับใช้กับศาลยุติธรรมเท่านั้น,”ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 19. 
 84 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2009 ศาลสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (The Supreme Court of the United 

Kingdom) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฎิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005 (Constitutional Reform Act 2005) 

มีผลเป็นการแยกฝ่ายตุลาการออกจากฝ่ายบริหารคือ Lord Chancellor เปรียบได้กับรัฐมนตรียุติธรรม   

ซึ่งจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิพากษาคดี และแยกฝ่ายตุลาการออกจากฝ่ายนิติบัญญัติคือ ศาลสูงสุดนี้มิใช่คณะ

กรรมาธิการตุลาการในสภาขุนนาง (House of Lords) อีกต่อไป; โปรดดู Rodney Brazier, Constitutional 

Reform, (Oxford: Oxford University Press, 2008) น. 150 – 158. 
 85 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” เรื่องเดิม; อาจจะต่างกันบ้างตรงที่บางท่านอธิบายว่า 

“หลักนิติรัฐ” จัดให้ “หลักความเป็นอิสระขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ” เป็นแขนงหนึ่งของหลักการแบ่งแยก

อำนาจ ในขณะที่ “หลักนิติธรรม” ถือว่าหลักความเป็นอิสระดังกล่าวเป็นสาขาย่อยของหลักนิติธรรมโดยตรง.  
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(Judicial Independence) อิสระในแง่ “องคก์ร” (Institutional Independence) 

และอิสระในแง่ “ผู้พิพากษาแต่ละคน” (Individual/Personal Independence) 

ในการทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี อิสระทั้งจากกระแสสังคมภายนอก อิสระ

จากองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร อิสระจากผู้บริหารศาลและตุลาการ

คนอื่นๆ อิสระจากคู่ความ ตลอดจนอิสระจากอคติส่วนบุคคลของผู้พิพากษาตุลาการ  

ผู้นั้นเอง86 ความเป็นอิสระที่ว่ามาทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันซึ่งความยุติธรรม

นั่นเอง 

  หลักความเป็นอิสระขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการนี้อาจไม่มีประโยชน์  

อันใด หากองค์กรตุลาการเป็นอิสระจริง แต่กลับไม่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทหรือ  

ถูกจำกัดอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ทำให้ไม่อาจควบคุมตรวจสอบความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำขององค์กรผู้ใช้อำนาจ  

อธิปไตยอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่87 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้หลักการแบ่งแยกอำนาจเกิดการดุลและ

คาน “ให้อำนาจยับยั้งอำนาจ” อย่างเหมาะสม องค์กรตุลาการที่เป็นอิสระจึงจำเป็น

ต้องมีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยขององค์กรอื่นๆ ด้วย 

  อนึ่ง ในส่วนของไทย รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ แม้ในช่วงรัฐประหารที่ใช้

รัฐธรรมนูญชั่วคราว ต่างก็ถือหลักการแบ่งแยกอำนาจ (ซึ่งรวมถึงหลักความเป็น  

อิสระขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ) เป็นพื้นฐานสำคัญ88 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า   

 86 โปรดดู ร.ธ.น., ม. 197 – 198, ม. 202, ม. 168 ว. 8 – 9, ม. 217, ม. 222, ม. 227; และโปรดดู 

Aharon Barak, The Judge in A Democracy, (New Jersey: Princeton University Press, 2006) น. 76 

– 80; และ Frank Cross, “Judicial Independence,”ใน Keith E. Whittington, et. Al. (ed.), The Oxford 

Handbook of Law and Politics, (New York: Oxford University Press, 2010) น. 557 – 572. 

 87  Frank Cross, เรื่องเดิม, น. 561. 

 88 โปรดดู บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก มิได้บัญญัติแบ่งแยกออกเป็น 

“อำนาจ” ต่างๆ อันได้แก่ ร.ธ.น. 2550, ม. 3; ร.ธ.น. ชั่วคราว 2549, ม. 2; ร.ธ.น. 2540, ม. 3; ร.ธ.น. 2534, ม. 

3, ร.ธ.น. 2521, ม.3; ร.ธ.น. 2517, ม. 3; และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว 2475, 

ม.2; กับกลุ่มที่สอง บัญญัติรับรองอำนาจอธิปไตยออกเป็น “อำนาจนิติบัญญัติ” “อำนาจบริหาร” และ “อำนาจ

ตุลาการ” ได้แก่ ธรรมนูญฯ 2534, ม.3; ธรรมนูญฯ 2520, ม.3, ร.ธ.น.  2519, ม. 3 และ ม. 7; ธรรมนูญฯ 2515, 

ม. 3; ร.ธ.น. 2511, ม. 3, และ ม. 7–9; ธรรมนูญฯ 2502, ม.5; ร.ธ.น. 2492, ม. 8– 10; ร.ธ.น.ชั่วคราว 2490,   

ม. 6– 8; ร.ธ.น. 2489, ม. 6 – 8; ร.ธ.น. 2475, ม. 6 - 8; ผู้สนใจข้อถกเถียงในประเด็นการบัญญัติแบ่งแยก   

(การใช้) อำนาจออกเป็นสามอำนาจ โปรดดู โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องในรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2529) น. 26 – 41. 
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หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมไทย89 

  หลักการแบ่งแยกอำนาจที่ยอมรับกันอย่างสากลทั่วไป จะแบ่งลักษณะการ

ใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ลักษณะหรืออีกนัยหนึ่งคือ 3 หน้าที่ อันได้แก่ การใช้

อำนาจกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกรณีหรือตัวบุคคล หรือ

อำนาจในการออกกฎหมาย การใช้อำนาจบังคับใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปนั้นให้มีผลใช้บังคับ

เฉพาะราย หรืออำนาจบริหาร และสุดท้าย การใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งข้อ

พิพาทที่มาจากการกระทำของรัฐและที่มาจากการกระทำของเอกชน โดยอาศัย  

กฎเกณฑ์ทั่วไปเป็นมาตรวัด หรืออำนาจตุลาการ โดยปกติ อำนาจแรกนั้นมอบหมายให้

รัฐสภาอันประกอบไปด้วยผู้แทนของประชาชนเป็นผู้ใช้ อำนาจที่สองกำหนดให้เป็น

หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดการ และอำนาจที่สามถือเป็นหน้าที่

ของศาล แต่ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า การใช้อำนาจทั้งสามลักษณะนี้จะแบ่งแยกกันโดย

เด็ดขาด องค์กรหนึ่งๆ อาจใช้อำนาจอื่นด้วยก็ได้90 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การใช้อำนาจ

หลัก (Primary Function) ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ91 เช่น คณะ  

รัฐมนตรีอาจมีอำนาจในการวางกฎเกณฑ์ทั่วไปในรูปกฎหมายลำดับรองหรือกฎ 

(Secondary Legislation) เพื่อให้การทำหน้าที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปอันเป็น

กฎหมายแม่บท (Primary Legislation) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

  การใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทก็เช่นกัน โดยหลักเป็นหน้าที่ของ

องค์กรศาล แต่ก็มีอยู่เหมือนกันที่รัฐสภาทำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทบางอย่างในวงงาน

นิติบัญญัติเสียเอง92 และยิ่งในยุคปัจจุบันที่สังคมสลับซับซ้อนมากขึ้น บทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงานของฝ่ายบริหารในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ การใช้
 89 แม้รัฐธรรมนูญไทย ม. 3 จะใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” ซึ่งเป็นคำแปลที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามาจากคำว่า 

“Rule of Law” ของอังกฤษก็ตาม ในประเด็นนี้ ศาตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะนำ  

หลักนิติธรรมของตะวันตกมาใช้ แต่สมควรจะพัฒนาหลักนิติธรรมในแบบของไทยขึ้นมาเอง; ธานินทร์ กรัยวิเชียร,   

เรื่องเดิม, น. 19 - 23. 

 90 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, น. 42 - 45; โปรดดู วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, 

(กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2530) น. 226 - 244; และเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐาน

กฎหมายมหาชนวา่ดว้ย รฐั รฐัธรรมนญู และกฎหมาย, (กรงุเทพฯ: วญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่4, 2552) น. 243 -270;  

 91 ศาสตราจารย์ Aharon Barak แห่งมหาวิทยาลัยเยล อดีตประธานศาลฎีกาอิสราเอล อธิบายในทำนอง

เดียวกันว่า “การกำหนดให้องค์กรที่มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งใช้อำนาจในอีกลักษณะหนึ่งด้วยนั้น จะต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อแกนกลาง (Core) ของการปฎิบัติหน้าที่หลักดังกล่าว”; Aharon Barak, เรื่องเดิม, น. 37.  

 92 เช่น การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน (Bundesstag) สิ้นสมาชิกภาพหรือไม่ เป็นอำนาจ

ของ Bundesstag เอง แต่ทั้งนี้ อาจอุทธรณ์ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Grundgesetz – 

Basic Law) มาตรา 41. 
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อำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทโดยองค์กรผู้ใช้อำนาจอื่นนี้เรียกกันทางวิชาการว่า “การใช้

อำนาจกึ่งตุลาการ” (Quasi-judicial Power)93 

  การให้องค์กรอื่นมาใช้อำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ขัดต่อ

หลักการแบ่งแยกอำนาจ เพราะในท้ายที่สุด การใช้อำนาจกึ่งตุลาการดังกล่าวก็ต้องถูก

ควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรศาลในการใช้อำนาจตุลาการอยู่ดี94 ทั้งนี้ เพราะหัวใจ

สำคัญของการใช้อำนาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอำนาจก็คือ องค์กรผู้ใช้อำนาจ

ตุลาการนั้นต้องมีความเป็นอิสระจากองค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและองค์กรผู้ใช้อำนาจ

บริหาร95 ดังนั้นการที่ปล่อยให้องค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ หรือองค์กรผู้ใช้อำนาจ

บริหาร มาร่วมใช้อำนาจตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของตนให้ “เป็น

ที่สุดและเด็ดขาด” ย่อมทำให้การใช้อำนาจนิติบัญญัติหรือการใช้อำนาจบริหารดังกล่าว

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง ไม่อาจถูกควบคุมตรวจสอบได ้และย่อมขัดต่อหลักการแบ่ง

แยกอำนาจ 

  นอกจากนี้ การใช้อำนาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ ก็มิได้

ผูกขาดอยู่กับ “ศาล” แต่เพียงองค์กรเดียว องค์กรอื่นๆ หากมีความเป็นอิสระและมี

ลักษณะเฉพาะครบถ้วนด้วยองค์ประกอบขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ96 ก็ย่อมใช้

อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้มีผลเป็นที่สุดในระบบกฎหมาย (res judicata) ได้   

ดังเช่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน (Bundesverfassungsgericht) เคยวินิจฉัยว่า การ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระที่แต่งตั้งโดยรัฐสภา ทำหน้าที่

วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการดักฟังและการตรวจสอบการสื่อสารทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

และทางไปรษณีย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติแทนศาลนั้น มิได้ขัดต่อหลัก

การแบ่งแยกอำนาจและหลักความเป็นอิสระของศาล ซึ่งเป็นหลักการระดับ “คุณค่า  

พื้นฐาน” อันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้ของรัฐธรรมนูญ แต่อย่างใด97 

 93 ผู้สนใจโปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยข้อพิพาท, สำนักงานศาลปกครอง (ม.ปท., 2542) น. 1 – 12. 

 94 เปรียบเทียบกรณีของเยอรมัน โปรดดู David P. Currie, The Constitution of the Federal 

Republic of Germany, (Chicago: University of Chicago Press, 1994), น. 161 – 162. 

 95 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “ศาลปกครองกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ,” ใน เรื่องเดิม, น. 64. 

 96 ผู้สนใจองค์ประกอบขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ โปรดดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, 

(กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2549) น. 363 – 365. 
 97 BVerfGE 30, 1 (23 – 29) [Eavesdropping Case] อ้างถึงใน David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 171 - 

172; แต่ทั้งนี้ โปรดเทียบ คำพิพากษาศาลฎีกาไทยหลายฉบับที่วินิจฉัยว่า การตั้งคณะบุคคลที่มิใช่ศาลมาทำการ  

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีย่อมขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข เช่น ฎีกาที่ 913/2536 ฎีกาที่ 222/2506 ฎีกาที่ 1240/2514 และคำวินิจฉัยของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 18 ก.พ. 2501 เป็นต้น. 
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  รัฐธรรมนูญไทยได้สถาปนาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขึ้นเป็น

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านการวางกฎเกณฑ์ทั่วไปใน  

รูปกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง สืบสวน

และสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย98 ในการนี้ 

ศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู 2540 เคยวนิจิฉยัไวแ้ลว้วา่ การบญัญตักิฎหมายให ้กกต. 

มีอำนาจวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมิได้ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจแต่อย่างใด99 

  ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ ณ ที่นี้ก็คือ การใช้อำนาจในการ

วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของ กกต. นั้น เป็นการใช้อำนาจตุลาการหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็น เมื่อ 

กกต. ได้วินิจฉัยไปแล้ว ข้อพิพาทดังกล่าวย่อมเป็นอันยุติ100 หรือการวินิจฉัยข้อพิพาท

ของ กกต. นี้ เป็นเพียงการใช้อำนาจกึ่งตุลาการ ที่ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุม

ตรวจสอบโดยศาล ทั้งนี้ การจะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้นั้นจำเป็นจะต้องวิเคราะห์

สถานะทางกฎหมายของ กกต. เสียก่อนว่า กกต. เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการหรือไม่ 

  องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งขององค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการก็คือ การที่

มิอาจริเริ่มกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้ด้วยตนเอง (nemo judex sine 

actore – No Judgment without Actor)101 กล่าวคือ หากมิได้มีการเสนอคำร้องหรือ

คำฟ้องมายังองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ องค์กรดังกล่าวจะก้าวล่วงเข้าไปตัดสินข้อพิพาท

ไม่ได้ ในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่า กกต. มีอำนาจที่จะริเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวน

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้เอง (ex officio) โดยไม่ต้องอาศัยคำร้อง102 เสมือน

หนึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองผู้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การใช้

อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต. จึงไม่เข้าข่ายองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการ  

 98 ร.ธ.น., 2550, ม. 229 – 241. 

 99 ศร. ที่ 54-55/2543 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 – เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 17 (เพิ่มมาตรา 85/1 

มาตรา 85/3 มาตรา 85/8 และมาตรา 85/9 ) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ [รจ. ล. 118 ต.71ก (31 

สิงหาคม 2544) น. 1 – 313] น. 13 – 15. 

 100 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, เรื่องเดิม, น. 364. 

 101 เรื่องเดียวกัน, น. 365. 

 102 ร.ธ.น., 2550, ม.236 (5); พรป. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2550, ม.10 (10); และ พรป. การเลือกตั้ง 

ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550 
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  นอกจากนี้ องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการยังต้องมีลักษณะ “เป็นบุคคลที่สาม

ซึ่งเป็นกลาง” (Neutral Third Party) คือ ต้องมิใช่คู่กรณีเสียเอง (nemo judex in 

re sua – No one can be a judge in his own cause)103 แม้ว่าในการวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อพิพาทของ กกต. หลายๆ เรื่องจะเริ่มต้นจากการมีผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทำผิด แต่ก็

เป็นไปได้อีกเหมือนกันที่ กกต. จะตรวจพบเหตุกระทำผิดและริเริ่มดำเนินการสืบสวน

สอบสวนเหตุดังกล่าวเสียเอง กรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับว่า กกต. ผลักตัวเองเข้าไปอยู่ใน

สถานะเป็นคู่กรณีฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาท ดังนั้น แม้ กกต. จะมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทแต่

ก็ไม่อาจถือได้ว่า กระทำไปในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการได้  

  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า การใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ ของ 

กกต. รวมทั้งการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครที่ปรากฎ

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 239 

วรรคหนึ่งนั้น104 เป็นเพียงการใช้อำนาจกึ่งตุลาการเท่านั้น และแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะ

บัญญัติให้ คำวินิจฉัยของ กกต. “เป็นที่สุด” ก็ตาม แต่ถ้อยคำดังกล่าวก็หาได้มีผลเป็น  

การริดลอนอำนาจตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ ในอันที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้

อำนาจกึ่งตุลาการดังกล่าว แต่อย่างใดไม่105 

  อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญกลับตีความมาตรา 239 วรรคหนึ่ง ให้คำ

วินิจฉัยของกกต. มีผลเป็นที่สุด และศาลไม่อาจตรวจสอบเนื้อหาและดุลพินิจของ  

คำวินิจฉัยได้ ดังความว่า 

“...ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยไว้แล้วนั้น เป็นประเด็น  
ข้อเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้ และเป็นประเด็นที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ  
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้วินิจฉัยตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งตาม

 103 William Wade และ Christopher Forsyth, เรื่องเดิม, น. 445 – 447. 

 104 ร.ธ.น., ม. 239 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้คำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด” 

 105 รวมถึงกรณีศาลฎีกาด้วย แต่ทั้งนี ้โปรดดูคำสั่งศาลฎีกาที ่35/2551 (11 มค. 2551) และโปรดเทียบ   

คำพิพากษาฎีกาที ่646-647/2510; และเปรียบเทียบกับกรณ ี“บทบัญญัติริดลอนอำนาจพิพากษา คดีของศาล” 

(Ouster Clause) ของอังกฤษ ซึ่งศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ก็เคยเขียนอธิบายแนวทางการตีความบท

กฎหมาย “Final and Conclusive” ของศาลอังกฤษไว้ในบทความเรื่อง “การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองใน

อังกฤษ,” ดุลพาห, (เล่ม 1 ปีที่ 37 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2533) น. 113 – 115; และโปรดดู William Wade และ 

Christopher Forsyth, เรื่องเดิม, น. 705 – 710. 
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รัฐธรรมนูญมาตรา 239 วรรคหนึ่งประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 
2550 มาตรา 103 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็น
การทุจริตการเลือกตั้ง... [ประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด
ตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ – เพิ่มโดยผู้เขียน] จึงถือเป็นที่ยุติตามคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดที่มิได้เป็นไปตาม
ขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจ
สอบหรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งดังกล่าวได้”106 

 

  การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้มีผลเช่นนี้ ถือเป็นการตีความที่ขัดต่อ

หลักการแบ่งแยกอำนาจ เพราะเท่ากับว่า องค์กรหนึ่งคือ กกต. กำลังใช้อำนาจอธิปไตย

ในสองลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวเอง เนื่องจาก กกต. นั้น มีทั้งอำนาจบริหาร

คือ การจัดการเลือกตั้ง และการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมอยู่

ด้วย ดังนั้น การตีความให้การใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของ กกต. เป็นที่สุด ตาม

ลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎ จึงเท่ากับเป็นการตีความว่า กกต. กำลังใช้อำนาจตุลาการ 

ทั้งๆ ที่โดยสภาพลักษณะองค์กรของ กกต. มิอาจถือได้ว่าเป็น “องค์กรผู้ใช้อำนาจ

ตุลาการ” ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว และทั้งๆ ที่โดยลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.  

กกต. ก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทได้อย่างปราศจากอคติ107 และ  

โดยอิสระจากการใช้อำนาจบริหารของ กกต. เอง  

  อนึ่ง แม้การตีความเนื้อหาคำวินิจฉัยที่ยกมาอ้างอิงไว้ในส่วนแรก (ตัวอักษร

เน้นสีดำข้างต้น) อาจทำให้อนุมานย้อนกลับได้ว่า หากกระบวนการใช้อำนาจของ กกต. 

ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอำนาจ

เข้าไปควบคุมตรวจสอบได้ แต่กระนั้นก็ดี ลำพังเพียงแค่การที่ศาลตีความให้เนื้อหาของ

คำวินิจฉัยและการใช้ดุลพินิจของ กกต. ในเรื่องดังกล่าวเป็นที่สุด ไม่ว่าจะมีข้อบกพร่อง

ในเรื่องกระบวนพิจารณาหรือไม่นั้น ก็ยังคงไม่สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ

อยู่ดี เพราะเป็นไปได้ที่เนื้อหาคำวินิจฉัยของ กกต. อาจผิดพลาดในการรับฟังข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญ (Error of Material Facts) หรือตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง (Error 

of Law) แต่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการที่แท้จริงกลับปฏิเสธ  

 106 คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 15; คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 97.  

 107 อย่างน้อยก็ในเชิงภาวะวิสัย (objective) แม้ว่า กกต. แต่ละท่าน (อัตวิสัย –Subjective) จะพิจารณา

วินิจฉัยข้อพิพาทอย่างสุจริตและปราศจากอคติใดๆ ก็ตาม 
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ไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจกึ่งตุลาการของ กกต.108 ซึ่งกรณีเช่นนี้ ย่อม

เท่ากับเป็นการปฏิเสธสิทธิในการต่อสู้คดีของบุคคลในชั้นศาลอย่างเป็นธรรมอันเป็น

หลักพื้นฐานของหลักนิติธรรมในอีกประการหนึ่งด้วย109 

  นอกจากนี้ จริงอยู่ที่ประเด็นที่ กกต. ได้วินิจฉัยไว้แล้วคือ “ผู้สมัครของ

พรรคการเมืองกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง กกต. จึงสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และ  

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรายนั้นเป็นเวลา 1 ปี” เป็นประเด็นข้อเท็จจริง

เดียวกันกับคดียุบพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่ ณ ขณะนั้น แต่

ประเด็นหลักแห่งคดีก็มิใช่ประเด็นเดียวกันเสียทีเดียว เพราะเป็นการปรับบทกฎหมาย

คนละเรื่อง คนละมาตรา และคนละวัตถุประสงค์ มาตรา 239 วรรคหนึ่งนั้น คือ การสั่ง

ให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทำผิด ส่วนมาตรา 237 

วรรคสอง คือ การสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองที่เป็นต้นสังกัดของผู้สมัครที่กระทำความผิดดังกล่าว 

  สมมุติว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่อยากก้าวล่วงเข้าไปรื้อฟื้นผลการวินิจฉัยของ 

กกต. ในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 239 วรรค

หนึ่ง เพราะศาลเห็นว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้คำวินิจฉัยของ กกต. 

เป็นที่สุด แต่กระนั้นก็ดี หากศาลตระหนักและเคารพหลักการแบ่งแยกอำนาจมากกว่านี้ 

โดยมุ่งเน้นพิเคราะห์ที่สภาพลักษณะองค์กรของ กกต. ซึ่งไม่เข้าข่ายการเป็นองค์กรผู้ใช้

อำนาจตุลาการ และลักษณะความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของการใช้อำนาจที่รวมศูนย์อยู่ใน

องค์กรเดียว อย่างน้อยที่สุด ศาลก็น่าจะตีความให้คำว่า “เป็นที่สุด” ตามมาตรา 239 

วรรคหนึ่ง มีผลใช้บังคับอย่างจำกัด กล่าวคือ  

เป็นที่สุดเฉพาะผลแห่งคำวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้สมัครรายนั้นเท่านั้น แต่ประเด็นข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยดังกล่าว 
ย่อมมิอาจถือเป็นอันยุติ และมีผลผูกพันศาลรัฐธรรมนูญให้ต้องรับฟังตามนั้น 
สำหรับการพิจารณาวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 วรรคสอง  

 

 108 ทั้งๆ ที่ “บทบาทหน้าที่สำคัญของศาลในระบบกฎหมายที่ยึดถืออุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นคือ   

การสงวนและคุ้มครองหลักการแบ่งแยกอำนาจ” และ “การที่ศาลยับยั้งไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบคดีที่อยู่ในเขต

อำนาจกลับกลายเป็นศาลกำลังละเมิดหลักการแบ่งแยกอำนาจเสียเอง”; โปรดดู Aharon Barak, เรื่องเดิม, น. 

45 และ น. 49 โดยลำดับ.  

 109 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, เรื่องเดิม, น. 28. 
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  กล่าวโดยสรุป การที่ กกต. ใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้น ไม่ได้ขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอำนาจ หากแต่การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้การใช้อำนาจ  
ดังกล่าวของ กกต. “เป็นที่สุด” และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบขององค์กร
ศาล110 นั่นต่างหากที่เป็นการไม่เคารพต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจ อันเป็นพื้นฐานหนึ่ง
ของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐของไทย 

 3.7ศาลรัฐธรรมนูญเลือกใช้นิติวิธีการตีความรัฐธรรมนูญ
  ที่ไม่เหมาะสม

  ในการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 237 วรรคสองในคดี  
ยุบพรรคการเมืองทั้งสามพรรคดังกล่าวนั้น ศาลรัฐธรรมนูญใช้นิติวิธีการตีความตาม  
ลายลักษณ์อักษร (Textual Interpretation) อาทิ การตีความ คำว่า “เป็นที่สุด” ของ
คำวินิจฉัยของ กกต. ในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
239 ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงใน
เนื้อหาและดุลพินิจในคำวินิจฉัย...ดังกล่าวได้”111 ประกอบกับการตีความโดยคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญในการบัญญัติความมาตรา 237 (Original-Intent 
Interpretation) อาทิ การอารัมภบทในตอนต้นของคำวินิจฉัยถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและในอีกหลายตอนว่า “มีเจตนารมณ์จะให้การเลือกตั้งของประเทศเป็น
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม...จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและกำหนดวิธีการ
ลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวด...เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิซื้อเสียง... [เพราะถือ– 
เพิ่มโดยผู้เขียน] เป็นเรื่องร้ายแรง...” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความให้กรรมการ
บริหารพรรคทุกคนต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อศาลวินิจฉัยให้ยุบ
พรรคการเมืองนั้น112 อันนำมาซึ่งผลของการตีความและบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะ

 110 น่าเสียดายที่แม้แต่ศาลฎีกาเองก็ยอมจำนนต่อบทบัญญัติมาตรา 239 วรรคหนึ่งดังกล่าว ดังปรากฎใน  

คำสั่งศาลฎีกาที่ 35/2551 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551; ซึ่งก็น่าขบคิดเหมือนกันว่า หากบรรพตุลาการศาลไทย  

ในอดีตที่ท่านวางหลักไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 646-647/2510 ได้แก่ อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อาจารย์ศิริ มลิลา 

และอาจารย์จินตา บุญยอาคม ร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษาในคดีเหล่านี้ ท่านจะตีความคำว่า “เป็นที่สุด”   

ในมาตรา 239 วรรคหนึ่ง เช่นไร.  
 111 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 97; และคดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 15; หรือการตีความ  

คำว่า “ให้ถือว่า” เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด แม้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้ ก็เป็นการตีความ

ตามลายลักษณ์อักษรเช่นกัน; โปรดดู คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98, และ 100; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, 

เรื่องเดิม, น. 16 และ 19; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 23 และ 26. 
 112 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 96, และ 100 โดยลำดับ; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 14 

และ 19 โดยลำดับ; คดีพรรคพลังประชาชน, เรื่องเดิม, น. 20, และ 26 โดยลำดับ; และโปรดเทียบ คำอภิปราย

ของนายประพันธ์ นัยโกวิท รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และนายจรัญ ภักดีธนากุล ต่อที่ประชุมสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย หนังสือที่

ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร, เรื่องเดิม, น. 47 – 57.  
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เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเกินสมควร ขัดต่อหลักความเสมอภาค หลัก

ความได้สัดส่วน หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ ดังได้กล่าวมาแล้ว  

  อนึ่ง ในเรื่องนี้ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

5 ท่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เคยวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ล่วงหน้า

แล้วว่า การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวนั้น “ย่อมฝืนต่อ

สามัญสำนึกของวิญญูชนทั่วไป”113 และเสนอให้ “พิจารณาระบบกฎหมายทั้งระบบ

พิจารณาหลักเกณฑ์อันเป็นเสาหลักที่ยึดโยงระบบกฎหมายนั้นไว้ตลอดจนพิจารณา

จากวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายบทนั้น (ratio legis) หลักเกณฑ์การตีความ  

ดังกล่าวมานี้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดการตีความกฎหมายที่ส่งผลอันประหลาด

และขัดกับสำนึกในเรื่องความยุติธรรม”114 พร้อมทั้ง ยังอธิบายต่อว่า ในกรณีที่

รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติซึ่ง  

“...ฝ่าฝืนกับหลักเหตุผลเช่นนี้ ในการตีความรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง... จึงต้องตีความกฎหมายไปในทางแก้ไขให้สอดรับกับหลักการพื้นฐานของ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั้น มีทั้งบทบัญญัติที่เป็น
คุณค่าพื้นฐานและบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียด บทบัญญัติที่เป็นหลักการสำคัญที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญย่อมได้แก่ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลัก
ราชอาณาจักรที่เป็นรัฐเดี่ยวซึ่งรัฐธรรมนูญเองก็ได้รับรองไว้ในมาตรา 291 ห้ามมิให้
เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญได้ยกคุณค่าของเรื่องดังกล่าวนี้
ให้สูงกว่าบทบัญญัติอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ในมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก็ได้บัญญัติให้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมและบทบัญญัติใน
มาตรา 29 ก็บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ การจำกัดตัดทอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งย่อมหมายว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จะต้องกระทำตามหลักความพอสมควรแก่เหตุเท่านั้น”115 

 

 113 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และคณะ, แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฉบับที่ 6, ข้อ 5; ผู้สนใจเกี่ยวกับนิติวิธีการตีความกฎหมายมหาชน โปรดดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “การใช้และการ

ตีความกฎหมายมหาชน,” วารสารวิชาการศาลปกครอง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2551. 

 114 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และคณะ, เรื่องเดิม, ข้อ 4. 

 115 เรื่องเดียวกัน, ข้อ 7. 
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  นิติวิธีการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กลุ่ม 5 คณาจารย์เสนอไว้ข้างต้น

นั้น เป็นนิติวิธีที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการของนานาอารยประเทศ 

อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้อธิบายไว้ในคดีหนึ่งว่า “ไม่มีบทบัญญัติมาตราหนึ่ง

มาตราใดในรัฐธรรมนูญที่อาจจะแบ่งแยกออกจากบริบทโดยรอบและถูกตีความ

เฉพาะแต่เนื้อความของบทบัญญัตินั้นๆ ได้” ทั้งนี้ “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่ละ

มาตราล้วนแล้วแต่ต้องตีความในลักษณะที่จะทำให้ผลการตีความบทบัญญัติ  

ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ”116 นอกจากนี้ ใน

บรรดาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งหลายนั้น บทบัญญัติที่รองรับคุณค่าพื้นฐานย่อมมี

สภาพบังคับเหนือกว่าบทบัญญัติอื่นๆ และบทบัญญัติใดที่มีสถานะต่ำกว่าก็ย่อมต้อง

ตีความหรือบังคับใช้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีสถานะสูงกว่า117 

  นิติวิธีการตีความเช่นนี้ เรียกกันในทางตำราว่า “การตีความในเชิง

โครงสร้างกฎหมาย” (Structural Interpretation) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของ

แอฟริกาใต้118 ศาลฎีกาของอินเดีย119 และศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาก็ใช้120 หรือแมแ้ต่

ศาลรัฐธรรมนูญไทย ก็เคยใช้ในการวินิจฉัยว่า พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา-   

นุวงศ์ชั้นสูงไม่มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช้ถ้อยคำว่า 

“บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” โดยในเรื่องนี้ ศาลรัฐธรรมนูญให้คำอธิบายไว้ว่า 

“...พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้อำนาจอธิปไตยแล้ว จึงย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะ
ต้องมีหน้าที่เลือกผู้แทนมาเพื่อใช้อำนาจนั้นอีก... [ส่วน– เพิ่มโดยผู้เขียน] พระราชินี 
พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ซึ่งจะควรสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหา

 116 BVerfGE 14, 32 (1) [Southwest State Case] อ้างถึงใน Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 199. 

 117 David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 218 – 219.  

 118 Heinz Klug, “South Africa: From Constitutional Promise to Social Transformation,” ใน 

Jeffrey Goldsworthy, Interpreting Constitutions – A Comparative Study, (New York: Oxford 

University Press, 2007) น. 301 – 302. 

 119  S. P. Sathe, “India: From Positivism to Structuralism,” ใน Jeffrey Goldsworthy, 

Interpreting Constitutions – A Comparative Study, (New York: Oxford University Press, 2007) 

น. 242 – 248. 

 120 เช่น คดี McCulloch v. Maryland (1819) 17 US 316 และคดี National League of Cities  v. 

Usery (1976) 426 US 833; โปรดดู Donald P. Kommers, เรื่องเดิม, น. 199; และ Mark Tushnet, “The 

United States: Eclecticism in the Service of Pragmatism,” ใน Jeffrey Goldsworthy, Interpreting 

Constitutions – A Comparative Study, (New York: Oxford University Press, 2007) น. 30 – 32. 
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กษัตริย์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่
เป็นนิจ... [หากกำหนดให้พระองค์ – เพิ่มโดยผู้เขียน] ทรงมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ย่อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันกับหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่
เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์”121 

 

  หลักพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองและหลักความเป็นกลาง

ทางการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างไว้ข้างต้น ไม่ปรากฎในบทบัญญัติมาตราใดๆ ใน

รัฐธรรมนูญ122  หากแต่ถือเป็นหลักการหนึ่งของหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข อันเป็นหลักการระดับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ หรือเป็น 

“คุณค่าพื้นฐาน” ของรัฐธรรมนูญไทย จากกรณีตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่า ศาล

รัฐธรรมนูญไทยตีความคำว่า “บุคคล” ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเทียบ

ได้กับมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานของ

รัฐธรรมนูญทั้งระบบ และเปรียบเทียบระดับคุณค่าทางรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ  

ที่ขัดกัน จากนั้นจึงวินิจฉัยตีความให้บทบัญญัติหนึ่ง ๆ สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐาน  

ดังกล่าวนั้น123  ทั้งนี้ แม้ศาลรัฐธรรมนูญไทยจะมิได้ให้อรรถาธิบายในเชิงทฤษฎีไว้โดย

ชัดแจ้งดังเช่นในเนื้อหาคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ยกมาอ้างอิงข้างต้น

ก็ตาม แต่ก็สามารถอนุมานถึงนิติวิธี “การตีความในเชิงโครงสร้างกฎหมาย” นี้ได้  

  ส่วนปัญหาว่า อะไรคือ หลักการอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ

ซึ่งจะมีสภาพบังคับเหนือกว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆ นั้น ก็เป็นดังเช่นที่กลุ่ม 

5 คณาจารย์อธิบายไว้ คือ ให้พิจารณาจากความในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเอง ในเมื่อ

รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในมาตรา 291 (1) วรรคสองว่า “ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้” ก็สะท้อน

ชัดอยู่ในตัวเองว่า แม้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจต่อเนื่องจากอำนาจ

 121 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังอาศัยจารีตประเพณีมาอธิบายประกอบการวินิจฉัยดังกล่าวด้วย; ศร. ที่ 6/

2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 – เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ขอบเขตการใช้บังคับตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ [รจ. ล. 117 ต.68ก (19 กรกฎาคม 2543) น. 1 – 110]   

น. 6. 

 122 แม้ไม่ปรากฏชัดแต่ก็สะท้อนจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 3 มาตรา 8 และมาตรา 195.   

 123 สมมุติต่อไปอีกว่า หากศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างเคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรให้ ทุกพระองค์ซึ่งล้วน

แล้วแต่มี “สภาพบุคคล” ต้องมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว ก็คงนำมาซึ่งผลการตีความกฎหมายที่พิลึก และดึงดูด

คำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงหนักหน่วงเป็นแน่ 
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สูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง (Pouvoir Constituant Derivé) ก็มิอาจแก้ไข  

เปลี่ยนหลักการนี้ได้ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆ ที่รองรับหลักการในเรื่องนี้   

จึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่อาจแก้ไขได้ เรียกกันในภาษาวิชาการว่า “บทบัญญัติถาวร  

ตลอดกาล” (Eternity Clause)124 ดังนั้น หลักการเหล่านี้จึงถือว่าเป็นหลักการระดับ

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่มีค่าบังคับสูงกว่าหลักการที่ปรากฏในบทบัญญัติ  

มาตราอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ และผลที่ตามมาก็คือ การตีความบทบัญญัติอื่นๆ ก็จะต้อง

ตคีวามใหส้อดรบัไปในทศิทางเดยีวกนักบัหลกัการทีจ่ดัวา่เปน็โครงสรา้งพืน้ฐานเหลา่นีด้ว้ย 

  เมื่อพิจารณาความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 แล้ว พบว่า หลักการระดับ

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยมีอยู่ 3 ประการ อันได้แก่ (1) หลักประชาธิปไตย 

(Democratic Principle) (2) หลักพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือหลักราช

อาณาจักร (King as the Head of State/ Kingdom) และ (3) หลักรูปของรัฐแบบรัฐ

เดี่ยว (Unitary State)  

  ปัญหาในประการต่อมาก็คือ หลักการระดับโครงสร้างพื้นฐานของ

รัฐธรรมนูญเหล่านี้มีเนื้อหาหลักการปลีกย่อยประการใด กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับ

กรณีที่กำลังวิเคราะห์กันอยู่นี้ก็คือ หลักประชาธิปไตยนั้นมีสาระสำคัญอย่างไร   

ในประเด็นนี้ เห็นเป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลทั่วไปแล้วว่า หลักประชาธิปไตยนั้นย่อม

เคียงคู่อยู่กับหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมเสมอ125 และหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมนี้  

ก็จะมาพร้อมกันกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักความเสมอภาค   

หลักความได้สัดส่วน และหลักการแบ่งแยกอำนาจ ดังนั้น การตีความบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญมาตราต่างๆ ตามนิติวิธีการตีความในเชิงโครงสร้างนี้ จะต้องตีความให้

สอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกันกับหลักการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นด้วย 

  อนึ่ง อาจมีผู้โต้แย้งว่า ในกรณีที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งกันเอง

เช่นที่อ้างว่า มาตรา 237 วรรคสองมีเนื้อหาสาระขัดต่อหลักประชาธิปไตยอันเป็นคุณค่า

 124 หรือ “Ewigkeitsklausel” ในภาษาเยอรมัน; การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติถาวรตลอดกาลนี้ แม้จะกระทำ

โดยกระบวนการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ กระทำได้เพียงอย่างเดียวคือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญ และจัดทำ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่; อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลสูงสุดของหลายประเทศ เคยวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการลิดรอนหลักการพื้นฐานของบทบัญญัติถาวรนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นอันใช้บังคับมิได้.  

 125  ตำราวิชาการหลายต่อหลายเล่มก็อธิบายเช่นนั้น อาทิ งานเขียน Ronald Dworkin, John Rawls, TRS 

Allen ฯลฯ หนังสือภาษาไทยก็เช่น บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, น. 19; วรพจน ์วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, น. 1 - 7; 

นอกจากนี้ ยังมีหลักการปลีกย่อยอื่นๆ อีก เช่น หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย 

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยศาล ทั้งนี้ โดยสารัตถะแล้วจะคล้ายคลึงกัน ต่างกันตรงที่การจัดหมวดหมู่และ

กำหนดชื่อหัวข้อเท่านั้น 
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พื้นฐานทางรัฐธรรมนูญดังความที่ปรากฎในบทบัญญัติมาตรา 2 และมาตรา 291 หลัก

การแบ่งแยกอำนาจและหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 หลักความเสมอภาคตามมาตรา 4 

และมาตรา 30 และหลักความได้สัดส่วนตามมาตรา 29 ดังกล่าวมาแล้วนั้น กรณีเช่นนี้

ต้องถือตามสุภาษิตการตีความกฎหมายที่ว่า “บทเฉพาะย่อมยกเว้นบททั่วไป” (lex 

specialis derogat legi generali) ในเมื่อมาตรา 237 วรรคสองเป็นบทเฉพาะ  

ก็ย่อมมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติทั่วไปต่างๆ ดังกล่าว  

  อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า สุภาษิตการตีความกฎหมายดังกล่าวย่อมนำมา

ใช้ได้เท่าที่สอดคล้องกับหลักการอันเป็นโครงสร้างหรือคุณค่าพื้นฐานของกฎหมายฉบับ

นั้นๆ เท่านั้น และในกรณีนี้ก็คือ ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ และ

ต้องตีความให้มีผลใช้บังคับอย่างจำกัด เพราะมิเช่นนั้นแล้ว ข้อยกเว้นจะกลับกลายไป

เป็นหลักทั่วไป และในท้ายที่สุดอาจส่งผลทำลายโครงสร้างของกฎหมายนั้นทั้งฉบับ  

ไปเลยก็ได้  

  เช่นเดียวกัน อาจมีข้อโต้แย้งว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจจัดทำ  

รฐัธรรมนญูตามทีอ่ำนาจสงูสดุในการกอ่ตัง้องคก์รทางการเมอืง (Pouvoir Constituant – 

Constituent Power) ให้ไว้126 แล้วเหตุไฉน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงจะไม่สามารถกำหนด

บทบญัญตัทิีย่กเวน้หลกัการหรอืคณุคา่พืน้ฐานของรฐัธรรมนญูทีจ่ดัทำขึน้เองฉบบันีไ้ด้127  

  แม้ข้อโต้แย้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีที่น่ารับฟังยิ่ง หากแต่ผู้วิจัยก็มี  

ข้อสังเกตประกอบการวิเคราะห์ว่า ประการแรก เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  

มิใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ128 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ เช่น   

คำอภิปราย บันทึกเจตนารมณ์ ฯลฯ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการค้นหาเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญ129 ประการที่สอง มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีความบกพร่องผิดพลาด

ในการร่างรัฐธรรมนูญ เช่น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายมาตรามีเนื้อความไม่ “ล้อ” กัน 

หรือผิดพลาด จนส่งผลให้ไม่อาจใช้บังคับได้ในหลายกรณี130 และประการที่สาม 

 126 บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม่ 3: ทีม่าและนติวิธิ,ี (กรงุเทพฯ: นติธิรรม, 2538) น. 19 – 22. 

 127  David P. Currie, เรื่องเดิม, น. 219 

 128 “กฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ของตนเองเป็นเอกเทศต่างหากจากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ” 

โปรดดู ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 22. 

 129 ยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีอายุยาวนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการยืนยันข้อสังเกตข้อนี้ เช่นที่ในระบบกฎหมาย

อเมริกันมีข้อถกเถียงเรื่องนี้อย่างมาก; ผู้สนใจโปรดดู David A. Strauss, The Living Constitution, (New 

York: Oxford University Press, 2010). 

 130 ตัวอย่างเช่น ร.ธ.น. 2540, ม. 287 เทียบ ร.ธ.น. 2550, ม. 286. 
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในแต่ละบทมาตรานั้นพึงสกัดได้จากถ้อยคำสำนวนตามตัว

อักษร ประกอบกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยพิเคราะห์ “บทมาตราของ

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในขณะที่มีปัญหาจะต้อง

วินิจฉัย”131 ให้ต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักการอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 

และประการสุดท้าย การตีความกฎหมายนั้นต้องสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลัก

ความยุติธรรม132 

  ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จึงเห็นว่า ในการพิจารณาตัดสินคดียุบ

พรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 237 วรรคสอง ทั้งสามคดีที่

ผ่านมา หากศาลเลือกใช้นิติวิธีการตีความที่เหมาะสมกว่านี้ คงไม่นำมาซึ่งผลการตีความ

รัฐธรรมนูญที่ส่งผลแปลกประหลาด ขัดต่อสามัญสำนึกและหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ

ในประการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

 3.8การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง
  เฉพาะรายไม่สอดคล้องกับแนวบรรทัดฐานของ
  พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี133

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีด้วยนั้นได้รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มซึ่งครอบคลุมถึงการรวม

กลุ่มที่เป็นพรรคการเมืองไว้ในข้อ 22 และในข้อ 25 ก็ยังได้รับรองเสรีภาพทางการเมือง

ของประชาชนไว้ ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองจึงอาจถือเป็นการละเมิดกติกาดังกล่าว

ได้134 และแม้ที่ผ่านมา จะมิได้มีแนววินิจฉัยที่ตรงกับประเด็นการยุบพรรคการเมืองข้อนี้

 131 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, เรื่องเดิม, น. 22. 

 132 Lord Denning วินิจฉัยไว้ในคดีหนึ่งว่า “หากการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ตามตัวอักษร) แล้วจะ

เกิดผลประหลาด หรือเกิดความไม่ยุติธรรม ศาลสามารถและสมควรใช้ดุลพินิจเยียวยาเรื่องนี้โดยเปลี่ยนถ้อยคำที่

ปรากฎในตัวกฎหมาย, ในกรณีจำเป็น, ไปในทางที่รัฐสภาพึงกระทำ ถ้ารัฐสภาตระหนักในสถานการณ์ที่เป็นจริง” 

อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

 133 ผู้สนใจเกี่ยวกับช่องทางการนำสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้อ้างอิงในระบบกฎหมาย

และศาลไทย โปรดดู รัฐธรรมนูญ มาตรา 257 และเนื้อหาในบทที่ 2 หน้า 42 – 45; และโปรดดู บรรเจิด สิงคะเน

ติ,“การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน”, วารสาร

นิติศาสตร์, ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2553). 

 134 Concluding Observations of the Human Rights Committee: Republic of Moldova, 

26 July 2002, CCPR/CO/75/MDA, § 16. <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/7945fe5e49

47c21bc1256c3300339d88?Opendocument> 
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โดยตรง แต่ก็มีแนวบรรทัดฐานที่เทียบเคียงกับการตีความรัฐธรรมนูญให้มีผลเป็นการ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทุกคนได้ว่า ไม่สอดคล้องกับกติกา  

ดังกล่าว กล่าวคือ ในคดี Jorge Landinell i S i lva et .al . v . Uruguay นั้น   

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) 

ได้วินิจฉัยว่า การเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการและสมาชิกพรรคการเมือง

ฝ่ายนิยมลัทธิมารก์ซิสต์ที่ถูกยุบไป เป็นระยะเวลา 15 ปีนั้น ไม่เพียงแต่เป็นเพราะระยะ

เวลายาวนานเกินไป ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนเท่านั้น หากแต่ยังถือเป็นการใช้บังคับ

กฎหมายโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงเฉพาะราย จึงย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองที่รับรองไว้ในข้อ 25 ของกติกาดังกล่าว135 

 

4. บทวิเคราะห์ความเหมาะสมของการกำหนดให้มี
 เหตุยุบพรรคการเมืองข้อนี้

อันที่จริง การวิพากษ์วิจารณ์การใช้และการตีความเหตุยุบพรรคข้อนี้โดยศาล

รัฐธรรมนูญอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าใดนักสำหรับศาล ก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญมีเนื้อความ

บทบัญญัติเช่นนั้น อ่านออกเสียงตามรูปลักษณ์อักษร ก็ได้ความเช่นนั้น ค้นคว้าบันทึก

เจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ ก็ยิ่งพบว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีความประสงค์เช่นนั้น ศาล

รัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องตีความไปในทำนองนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ปัญหา

ที่แท้จริงในเรื่องนี้คือ ความไม่เหมาะสมของหลักการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 

วรรคสอง 

 4.1ความไม่เหมาะสมในด้านหลักการ

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศและบรรทัดฐานของศาล

สิทธิมนุษยชนระหว่างระหว่างประเทศแล้ว พบว่า รัฐอาจใช้อำนาจรัฐเข้าไปสลายการ

รวมกลุ่มในรูปพรรคการเมืองอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยได้ 

ก็ต่อเมื่อ พรรคการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อการดำรงอยู่ของรัฐ พรรคการเมืองเป็นปฏิปักษ์

ต่อระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการอันเป็นสารัตถะพื้นฐานของ

ประชาธิปไตย (Substantive Democratic Principles) เช่น หลักการคุ้มครองสิทธิ

 135 Human Rights Committee, Communication No. 34/1978 of 8 April 1981 [CCPR/C/12/

D/34/1978. (Jurisprudence)], § 8.4;  <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f10e81351f2b8152   

c1256ab20044fb61?Opendocument> 
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เสรีภาพ การเป็นปฏิปักษ์ต่ออัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Identity) เช่น 

หลักสาธารณรัฐ หลักรัฐที่เป็นกลางทางศาสนา และการที่พรรคการเมืองไม่ดำเนินการ

ในฐานะพรรคการเมืองอย่างแท้จริง เช่น ไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นเวลาหลายปี 

อย่างไรก็ดี เหตุทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องตีความอย่างเคร่งครัด และอยู่ภายใต้

กระบวนการที่เข้มงวดดังเช่นที่ได้อธิบายไปแล้วในบทก่อนๆ  

  แม้ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามครรลอง

วิถีทางประชาธิปไตย (Procedural Democratic Principles) และผู้วิจัยก็ตระหนักดี

ว่าการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตเลือกตั้งเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบการเมืองไทย 

แต่ลำพังเพียงการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงในเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแล้วจะถึงขนาดถือว่า

เป็นล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยนั้น ดูจะเป็นขยายข้อยกเว้นให้รัฐ

สามารถดำเนินการยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายจนเกินไป ดังนั้น จึงสมควรที่จะ

ปรับปรุงเหตุยุบพรรคข้อนี้ใหม่ โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้ 

  4.1.1 องค์ประกอบเรื่อง “การกระทำ” 

  องค์ประกอบเรื่อง “การกระทำ” อันนำมาซึ่งเหตุยุบพรรคการเมืองตาม

มาตรา 237 วรรคสองนั้น กำหนดไว้อย่างกว้างขวางมาก กล่าวคือ กระทำการ ก่อ หรือ

สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและอนุบัญญัติที่ออก

ตามความในกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ  

เที่ยงธรรม ปัญหาเบื้องต้นก็คือ กฎหมายเลือกตั้งนั้นมีข้อห้ามสำหรับผู้สมัครโดยตรง

กว่า 22 ข้อ โดยไม่นับรวมข้อห้ามอื่น ๆ ที่ผู้สมัครอาจร่วมกระทำความผิดได้ เช่น การ

พนันขันต่อ การทำลายบัตรเลือกตั้ง ในบรรดาข้อห้ามเหล่านั้น มี “คุณธรรมทาง

กฎหมาย” หรือคุณค่าที่กฎหมายมุ่ งคุ้มครองในระดับที่มากน้อยไม่ เท่ากัน136   

มีพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทำไม่เท่ากัน มีผลกระทบต่อรัฐและสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของของกระบวนการเลือกตั้งไม่เท่ากัน 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 -  นายหนึ่งจัดให้ประชาชน 30 คน ย้ายเข้ามาในเขตเลือกตั้งของตน 

 -  นายสองใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งเพื่อการหาเสียงโดยสุจริตแต่ใช้

ไปเกินกว่าวงเงินที่กฎหมายกำหนด 

 -  นายสามติดป้ายโฆษณาหาเสียงนอกเขตพื้นที่ที่ กกต. กำหนด 

 -  นายสี่จัดให้มีมหรสพขณะปราศรัยหาเสียง 

 136 ผู้สนใจเรื่องคุณธรรมทางกฎหมายโปรดดู  คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, น. 129 – 135.  
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 -  นายห้าจัดรถขนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

 -  นายหกซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งของตน  

 -  นายเจ็ดซื้อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งยกหน่วยและเปลี่ยน  

หีบบัตรเลือกตั้ง 

 -  นายแปดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในทางลับ

ให้ข้าราชการในท้องที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครจากพรรคตน

และติดตามจับกุมผู้สมัครจากพรรคคู่แข่ง 

  แม้มาตรา 237 วรรคหนึ่งจะมีวลี “ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม” กำกับไว้ และศาลรัฐธรรมนูญก็พยายามอธิบายในทำนองว่า 

เฉพาะกรณีที่เป็น “เรื่องร้ายแรง”137 เท่านั้นที่จะถือเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค แต่ศาล

กลับตีความว่า การซื้อเสียงทุกกรณีเป็นเรื่องร้ายแรง ไม่ว่าประโยชน์โดยตรงของการ  

ซื้อเสียงคือคะแนนเสียงนั้นจะตกอยู่แก่เฉพาะผู้สมัครหรือรวมไปถึงพรรคการเมืองนั้น

ด้วย ไม่ว่าผู้สมัครจะกระทำคนเดียวหรือร่วมกระทำหลายคน ตรงจุดนี้เองที่ถูกวิพากษ์

วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นมาตรการบังคับที่รุนแรงเกินไป และส่งผลกระทบในวงกว้างถึง  

ผู้ที่มิได้มีส่วนใดๆ ในกระทำผิดด้วยเลยแม้แต่น้อย  

  เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการเมืองไทยประกอบกับหลักการเป็น “ข้อ

ยกเว้น” ในการยุบพรรคการเมืองอันเป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศแล้ว ผู้วิจัยจึง

ขอเสนอไว้ในเบื้องต้นว่า การกระทำที่จะถือเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองได้นั้นต้อง

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งที่มี (1) ลักษณะพฤติการณ์ที่ร้ายแรงโดยสภาพ และ   

(2) พฤติการณ์ที่มีจำนวน ปริมาณ ความถี่สูง ครอบคลุมวงกว้าง จนทำให้เกิดผลกระทบ

ที่รุนแรง อันจะถือได้ว่า เป็นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้138 

 137 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 98; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 17; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 24. 

 138 แท้ที่จริงข้อความดังกล่าวสมควรต้องหมายถึง การรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ อันเป็น

ความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 แต่น่าแปลกใจ ศาลในระบบกฎหมายไทยกลับไม่

ตะขิดตะขวงใจในการยอมรับอำนาจของคณะรัฐประหาร ที่ผ่านมา มีผู้พิพากษาเพียงท่านเดียวคือ ท่านกีรติ   

กาญจนรินทร์ เท่านั้น ที่เคยวินิจฉัยว่า เมื่อได้อำนาจในการปกครองประเทศมาโดยมิชอบ การดำเนินการต่อๆ มา

จึงมิชอบตามไปด้วย; โปรดดู ความเห็นในการวินิจฉัยคดีหมายเลขแดงที่ 9/2552 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 

ศ า ล ฎี ก า แ ผ น ก ค ดี อ า ญ า ข อ ง ผู้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น เ ว็ ป ไซ ต์ ศ า ล ฎี ก า  <h t t p : / /

www.supremecour t .o r . th /webpor ta l /ma incode/admin/announcements / f i l e s /

November_27_2009_4_14_a9a5b324 a8beeff356cbddc83ae55b70.pdf> 
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  ลักษณะพฤติการณ์ที่ถือว่าร้ายแรงโดยสภาพ ได้แก่ การฉ้อโกงหรือ 

“บิดเบือนเจตจำนงของประชาชน” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทุจริตในผลการเลือกตั้ง 

อย่างเช่นกรณีตัวอย่างของนายเจ็ดข้างต้นที่มีพฤติกรรมซื้อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนหีบบัตร

เลือกตั้ง และการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบสั่งการให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครและ

พรรคการเมืองของตนและกลั่นแกล้งคู่แข่งทางการเมืองอย่างกรณีของนายแปด ซึ่งก็

เป็นการ “บิดเบื้อนการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง” หากการกระทำดัง

กล่าวดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมหลายพื้นที่เช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบที่รุนแรง

กว้างขวาง และถือได้ว่า ละเมิดหลักประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ (Procedural 

Democracy) อย่างร้ายแรง ซึ่งแน่นอน การกระทำดังกล่าวต้องมีกรรมการบริหาร

พรรค และสมาชิกพรรคจำนวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อยที่สุดก็คือ   

มีพฤติกรรมการสมรู้ร่วมคิด  

  อนึ่ง ข้อเสนอดังกล่าวยังมิได้ผ่านการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ในเชิงลึก   

จึงขอเสนอให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ อย่างน้อยสามประเด็น อันได้แก่ ประเด็นแรก 

ข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งที่มีอยู่ ณ มีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น การห้ามจัดแสดง

มหรสพในการหาเสียงเลือกตั้ง อาจถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกเกิน

สมควรหรือไม่ เพราะเท่าที่ศึกษาเบื้องต้น ยังไม่พบว่า มีการกำหนดข้อห้ามนี้  

ในกฎหมายของเลือกตั้งของประเทศประชาธิปไตยดั้งเดิมทั้งหลาย และผู้วิจัยยังไม่เห็น  

พิษภัยของการแสดงมหรสพ แต่กลับเห็นว่าเป็นการดี เพราะจะทำให้ประชาชนสนใจมา

ร่วมรับฟังการหาเสียง ประเด็นที่สอง การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบังคับใช้

กฎหมายเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดซื้อเสียงเลือกตั้ง

และทุจริตเลือกตั้งอื่นๆ139 ก่อนจะนำไปสู่ประเด็นที่สามคือข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง

ข้อใดที่จัดว่ามีพฤติการณ์ร้ายแรง และผลกระทบมากเพียงไรจึงจะถือว่ารุนแรง   

อันสมควรกำหนดให้เป็นเหตุยุบพรรคการเมืองได้ 

  4.1.2 องค์ประกอบเรื่อง “ผู้กระทำ” 

  ในคดียุบพรรคทั้งสามคดี ศาลรัฐธรรมนูญตีความบทบัญญัติมาตรา 237 

วรรคสองในเรื่อง “ผู้กระทำ” ถูกต้องตามลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามตรรกะ  

 139 เท่าที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ยังไม่ปรากฎว่า มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินกับกรณีการทุจริตเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่มาตรา 53 วรรคสองของกฎหมายเลือกตั้งกำหนด

ให้การฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งในประเด็นนี้ สมควรต้องมีการศึกษาวิจัย

ในเชิงลึก เพราะผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะเป็นวิธีการที่เกิดประสิทธิภาพในการปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียงมากกว่า 

และกระทบสิทธิของบุคคลอื่นน้อยกว่าการยุบพรรคการเมือง; โปรดดู พรป. การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง 

ส.ว. 2550, ม.53 และ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542. 
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การตีความกฎหมายที่ว่า “เมื่อกฎหมายห้ามกระทำสิ่งชั่วร้ายใดไว้สิ่งที่ชั่วร้ายมาก

กว่านั้นก็ย่อมถูกห้ามไปด้วย” ดังสำนวนว่า “ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น” (a fortiori)140 

กล่าวคือเมื่อผู้สมัครกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแล้วหัวหน้าหรือกรรมการบริหาร

พรรคมีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละละเลย หรือทราบแล้วมิได้ยับยั้งแก้ไข ยังถือเป็นเหตุยุบ

พรรคการเมืองได้ แล้วเหตุไฉนเมื่อกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทำผิดเสียเอง 

แล้วจะยุบพรรคไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี การตีความดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ 

หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน ฯลฯ ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าว

มาแล้ว และแม้ว่า การให้พรรคการเมืองต้องร่วมรับผิดในการกระทำของกรรมการ

บริหารและผู้สมัครในนามของพรรคจะไม่ขัดต่อหลักความรับผิดของนิติบุคคลก็ตาม แต่

การให้นิติบุคคลต้องรับผิดถึงขนาดยุบเลิกนิติบุคคลเพียงเพราะการกระทำของคนๆ 

เดียว ก็ไม่เป็นธรรมกับนิติบุคคลนั้น  

  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอว่า การยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุกระทำการ

ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น จะ

เกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบในเรื่อง “ผู้กระทำ” ดังนี้  

  กรณีแรก กระทำโดยมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมี

พฤติการณ์ที่อนุมานได้ว่า คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

กระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ให้พิเคราะห์จากพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคหลายๆ คน ประกอบกัน 

  กรณีที่สอง กระทำโดยผู้สมัครหลายๆ คนของพรรคการเมืองอันทำให้

อนุมานได้ว่า พรรคการเมืองมีแนวทางสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย 

  แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับองค์ประกอบเรื่อง “การกระทำ” ตาม

ลักษณะความร้ายแรงของพฤติการณ์และความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อการเลือกตั้ง 

ดังที่เสนอไว้ในข้อ 4.1.1 ด้วย  

  4.1.3 ผลทางกฎหมายสำหรับการกระทำที่ครบองค์ประกอบตาม 4.1.1 

และ 4.1.2 

  ทั้งเนื้อความและการตีความมาตรา 237 วรรคสองตามแนววินิจฉัยปัจจุบัน 

นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า กรรมการบริหาร

 140 คดีพรรคชาติไทย, เรื่องเดิม, น. 99; คดีพรรคมัชฌิมาธิปไตย, เรื่องเดิม, น. 17; คดีพรรคพลังประชาชน, 

เรื่องเดิม, น. 24. 
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พรรคการเมืองเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องให้หัวหน้าและกรรมการ

บริหารพรรคคนอื่นๆ ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปีตามไปด้วย ถือว่าขัดต่อ

หลักความเสมอภาค หลักความรับผิดเฉพาะบุคคล และหลักความได้สัดส่วนเป็น  

อย่างยิ่ง  

  ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการจัดระดับการลงโทษพรรคการเมืองและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองในกรณีที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเสียใหม่ให้สอดคล้องกับ

ระดับความร้ายแรงของพฤติการณ์ ลักษณะ และผลกระทบของการกระทำผิด ดังนี้ 

  กรณีพรรคการเมือง (1) ร่วมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งใหม่ 

(2) เรียกคืนเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่พรรคนั้นได้รับใน

ปีนั้นและ/หรืองดการให้เงินสนับสนุนในปีต่อไป (3) ลงโทษปรับ ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับ

ทางปกครองหรือทางอาญา และ (4) ยุบพรรคการเมือง 

  กรณีกรรมการบริหารพรรค (1) รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้ง

ใหม่ที่พรรคต้องชำระให้แก่ กกต. เงินที่พรรคถูกเรียกคืน เงินที่พรรคไม่ได้รับสนับสนุน

ในปีต่อไป หรือเงินที่พรรคต้องชำระโทษปรับ โดยให้รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม (2) ให้

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ/เฉพาะราย และอาจห้ามดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพรรคในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (3) ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เป็นการเฉพาะรายในช่วงระยะเวลาหนึ่งและ (4) ดำเนินคดีอาญาและเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งเป็นการเฉพาะราย 

  รายละเอียดของมาตรการดั งกล่าวสมควรบัญญัติ ไว้ ในกฎหมาย

พรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้ง โดยกำหนดให้เป็นบทสันนิษฐานไว้ก่อน 

(Presumption) และเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

สามารถพิสูจน์หักล้างเป็นอย่างอื่นได้ และที่สำคัญ ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอื่น  

มีดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมตามควรแก่กรณีเป็น  

การเฉพาะรายด้วย 

 4.2ความไม่สอดคล้องกับบริบทการเมืองไทย

  จริงอยู่ ผู้วิจัยยอมรับว่า พรรคการเมืองไทยมีปัญหาในเรื่องการเป็นสถาบัน

ทางการเมืองและการเป็นพรรคของมวลชน พรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นพรรคของ

นายทุน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้เข้าเป็นรัฐบาล ตั้งหน้าตั้งตาถอนทุน หากำไร และ
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สะสมทุนไปใช้ทุจริตเลือกตั้งใหม่ แต่ข้อเท็จจริงในระยะ 4 ปีที่ผ่านมานี้ ก็น่าจะทำให้พอ

มองเห็นภาพแล้ว การยุบพรรคการเมืองมิใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เพราะ

แม้ยุบพรรคการเมืองไปก็มีการจัดตั้ งพรรคการเมืองใหม่ มิหน่ำซ้ำ ผู้บริหาร

พรรคการเมืองเดิมก็ยังสามารถมีอิทธิพลสูงต่อการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน 

โดยการว่าราชการหลังฉาก ไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งในทางการเมืองและในทาง

กฎหมาย อีกทั้งยังมีการหลบเลี่ยงกฎหมายด้วยการลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค 

และกำหนดตัวบุคคลที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่ใช่บุคคลที่ เป็นหลักใน

พรรคการเมืองเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรค  

  ข้อเท็จจริงต่างๆ เหล่านี้สะท้อนว่า การยุบพรรคการเมืองอันเป็น “ยา

แรง” ไม่เพียงแต่ไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้แล้ว แต่ยังทำให้ระบบ

พรรคการเมืองของไทยอ่อนแอลงอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อชั่งน้ำหนักถึงผลได้ผลเสียของ

โอกาสที่จะมีการใช้มาตรการยุบพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมือง 

และทำให้เกิดการสลายขั้วทางการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วเห็นได้ว่า การยุบ

พรรคด้วยเหตุข้อนี้มีผลเสียต่อระบบการเมืองไทยในระยะยาวมากกว่าผลดี 
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การยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะเหตุที่พรรคการเมืองมิได้ดำเนินการ

ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน1 อันได้แก่ 

กรณีแรก การไม่จัดส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง (รายงานกิจการ) 

และกรณีที่สอง การไม่จัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง 

(รายงานเงินสนับสนุน) ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์ในการนำส่งรายงานกิจการ
 ตามมาตรา42

หัวหน้าพรรคการเมืองมีหน้าที่จัดทำรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาให้ถูกต้อง

ตรงตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนดเสนอต่อ  

นายทะเบียนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อให้มีการประกาศต่อสาธารณะ หาก

พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตาม ก็จะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองนั้น หลักการข้อนี้

ปรากฎเป็นครั้งแรกในกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งฉบับ พ.ศ. 25502 ก็รับ

หลักการนี้ต่อเนื่องมาตราบจนปัจจุบัน ได้มีการยุบพรรคไปด้วยเหตุข้อนี้แล้วรวม   

14 พรรค3 

 1 ส่วนกรณีการยุบพรรคการเมืองเพราะมีเหตุต้องเลิกพรรคตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมือง

ยังคงมีสมาชิกพรรคเป็น ส.ส. เคยกล่าวมาแล้วว่า เป็นเทคนิคการบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 106 (8) เท่านั้น มิใช่การใช้อำนาจรัฐเข้าไปสลายความเป็นพรรคการเมือง จึงไม่อยู่ในขอบเขตงานวิจัยและ

มิได้อธิบายไว้ในบทนี้ 

 2 พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 65 (5) ประกอบ ม. 35; และ พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 93 

ประกอบ ม. 42 วรรคสอง; โปรดเปรียบเทียบ กฎหมายพรรคการเมืองฉบับก่อนๆ ซึ่งมิได้ระบุหน้าที่จัดส่งรายงาน

กิจการไว้ และมิได้กำหนดให้ถือเป็นเหตุเลิกหรือยุบพรรคการเมือง (ฉบับ 2498 ม. 13, ฉบับ 2511 ม. 29-30, 

ฉบับ 2517 ม. 34-35, และฉบับ 2524 ม. 46-47).  

 3 นับรวมคดีพรรควิถีไทยซึ่งไม่ยื่นทั้งรายงานกิจการและรายงานเงินสนับสนุน - ศร. ที่ 52/2545 ลงวันที่ 

24 กันยายน 2545 [รจ. ล. 120 ต. 70ก (21 กรกฎาคม 2546) น. 63 – 118]; คดีพรรคพลังเกษตรกรซึ่งยื่น

รายงานกิจการและรายงานเงินสนับสนุนไม่ถูกต้อง - ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 

ต.64ก (19 ตุลาคม 2553) น. 17 – 77]; และคดีพรรคเอกภาพซึ่งยื่นรายงานทั้งสองฉบับล่าช้าไป 9 วัน – ศร. ที่ 

2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต.90ก (16 กันยายน 2545) น. 159 – 226] เข้าไปด้วย.  
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พรรคการเมืองทุกพรรคมีหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการให้แก่นายทะเบียน โดยไม่

คำนึงว่าพรรคการเมืองนั้นจะรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

หรือไม่4 ข้อยกเว้นมีเพียงประการเดียวคือ พรรคการเมืองยังจัดตั้งขึ้นไม่ถึง 90 วันนับถึง

วันสิ้นปีปฏิทิน ระยะเวลา 90 วันนี้เริ่มนับแต่วันที่นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ 

ก.ก.ต. ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง มิใช่วันที่

พรรคการเมืองได้รับหนังสือตอบรับการจดแจ้งการจัดตั้งจากนายทะเบียน5 มิใช่วันที่นำ

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง รับจดแจ้ งจัดตั้ งพรรคการเมือง   

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา6 และมิใช่วันที่พรรคการเมืองนั้นมีจำนวนสมาชิกและ

สาขาพรรคครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด7 

หัวหน้าพรรคการเมืองคือผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่ง

รายงานกิจการต่อนายทะเบียน หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ผู้ดำรงตำแหน่ง

อื่นในพรรคซึ่งข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นกำหนดให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้า

พรรคก็ย่อมมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานกิจการ8 แม้แต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า

พรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค ตราบใดที่นายทะเบียนยังไม่ตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว9 ผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ต้องทำหน้าที่รักษาการหัวหน้า

พรรคต่อไป แล้วแต่กรณี ก็ยังคงไม่พ้นหน้าที่ต้องนำส่งรายงานกิจการ10 

 4 ศร. ที่ 32/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 [รจ. ล. 119 ต. 46ก (21 พฤษภาคม 2545) น. 109 – 150] 

น. 110: คดีพรรคนิติมหาชน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในตอนหนึ่งว่า “...บทบัญญัติมาตรา 35 เป็นบทบังคับ

ให้พรรคการเมืองต่างๆ ต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว ้

แม้ว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคนิติมหาชนใช้จ่ายจากทุนทรัพย์ที่พรรคจัดหามาเอง มิได้ใช้จ่ายจาก

เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็ตาม...” 

 5 เทียบเคียงกรณีพรรคพลังไทยซึ่งถูกยุบไปเพราะเหตุที่ไม่จัดตั้งสาขาและจัดหาสมาชิกให้ครบตามเกณฑ์

ขั้นต่ำ – ศร.ที่ 10/2545 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 [รจ. ล.119 ต.155ก (15 พฤศจิกายน 2545) น. 124 – 178] 

น. 127 – 128. 

 6 คดีพรรคพัฒนาสังคม - ศร. ที่ 51/2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544 [รจ. ล. 119 ต. 70ก (24 

กรกฎาคม 2545) น. 87 – 168] น. 90; และคดีพรรคอธิปไตย - ศร. ที่ 2/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

[รจ. ล. 127 ต.50ก (18 สิงหาคม 2553) น. 24 – 64] น. 29 – 30.   

 7 คดีพรรคไทยมหารัฐ - ศร. ที่ 63/2545 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 [รจ. ล. 120 ต. 97ก (6 ตุลาคม 

2546) น. 1 – 96] น. 4 และ 6.  

 8 คดีพรรคสังคมไทย - ศร. ที่ 5/2545 ลงวันที่ 31 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 111ก (5 พฤศจิกายน 

2545) น. 184 – 240] น. 185 – 187. 

 9 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 41 ว.2 ประกอบ ม.12 ว. 2 (5). 

 10 คดีพรรคกฤษไทยมั่นคง - ศร. ที่ 3/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 [รจ. ล. 127 ต.50ก   

(18 สิงหาคม 2553) น. 65 – 108] น. 72 – 73.  
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รายงานกิจการที่พรรคการเมืองจัดส่งให้แก่นายทะเบียนต้องเป็นไปตามวิธีการที่

นายทะเบียนกำหนด11 โดยต้องครอบคลุมกิจการและกิจกรรมที่พรรคการเมืองดำเนิน

การไปในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมหรือวันที่มีการรับจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรค จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านไปนั้น และแม้ว่าเนื้อหาในแบบรายงานจะมี

บางส่วนซ้ำกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพรรคการเมืองซึ่งหัวหน้าพรรคการเมือง

มีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเปลี่ยนแปลง

นโยบาย ข้อบังคับ หรือกรรมการบริหารพรรค12 แต่พรรคการเมืองจะถือเอาการแจ้ง

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาแทนที่การนำส่งรายงานกิจการไม่ได้13 และที่สำคัญ รายงาน

กิจการที่จะนำส่งนายทะเบียนได้นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ

พรรคการเมืองนั้นแล้ว14 การนำส่งรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่หรือผ่านที่ประชุม

ใหญ่โดยไม่ถูกต้องและมิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเสียใหม่ภายในระยะเวลาที่  

นายทะเบียนกำหนดย่อมถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้15  

ส่วนข้ออ้างของพรรคการเมืองที่ว่า “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”“ไม่ทราบข้อกฎหมาย” 

หรือ “บ้านเมืองมีเหตุการณ์ความไม่สงบจึงไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะจัดประชุม

ใหญ่”16 หรือข้ออ้างที่ว่า “พรรคการเมืองเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นและยังมีสมาชิกไม่ครบ 200 

คนและสาขาพรรคไม่ครบทุกภาค จึงไม่อาจจัดประชุมใหญ่ได้นั้น”17 ล้วนแล้วแต่เป็น

ข้ออ้างที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น 

 11 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 42; และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องวิธีการรายงาน  

การดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 [รจ. ล. 124 ต. 95ก (20 ธันวาคม 2550) น. 16]. 

 12 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 41. 

 13 ศร. ที่ 1/2545 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กันยายน 2545) น. 1 – 158]   

น. 9: “...เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้อง [พรรคถิ่นไทย – เพิ่มโดยผู้วิจัย] ต้องยื่นตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ   

อยู่แล้ว และมิได้มีสาระสำคัญเป็นรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามวิธีการที่นายทะเบียน

พรรคการเมืองประกาศกำหนด...” 

 14 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 42 ประกอบ ม. 28 ว. 2 (5); และมีข้อสังเกตว่า เงื่อนไขรายงานกิจการ

ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนี้ไม่มีในกฎหมายเดิม; โปรดเทียบ พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 35. 

 15 คดีพรรคกฤษไทยมั่นคง - ศร. ที่ 3/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 [รจ. ล. 127 ต.50ก   

(18 สิงหาคม 2553) น. 65 – 108] น. 72.   

 16 คดีพรรคพลังเกษตรกร - ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต.64ก (19 ตุลาคม 

2553) น. 17 – 77] น. 24 – 25.  

 17 คดีพรรคอธิปไตย - ศร. ที่ 2/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 [รจ. ล. 127 ต.50ก (18 สิงหาคม 

2553) น. 24 – 64] น. 30 – 31.  
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นอกจากนี้ การไม่นำส่งรายงานกิจการต่อนายทะเบียนไม่เพียงแต่อาจถือเป็นเหตุ

ให้มีการยุบพรรคการเมืองได้เท่านั้น หากแต่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวซึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามคำสั่งของนายทะเบียน อาทิ คำสั่งเร่งรัดให้นำส่งรายงานกิจการภายในเวลาที่

กำหนด คำสั่งให้นำส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือคำสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

ก็ย่อมต้องรับผิดชำระค่าปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท และต้องชำระค่าปรับ

ทางปกครองอีกไม่เกินวันละ 1,000 บาท หากการไม่ปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวมิได้มี

เหตุผลอันสมควรตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งนั้นๆ ด้วย18 

อนึ่ง มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เท่าที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการยุบพรรคการเมือง 

เพราะเหตุที่พรรคการเมืองจัดส่งรายงานกิจการ แต่รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง

ตรงตามความเป็นจริง แต่อย่างใด  

 

2. หลักเกณฑ์ในการนำส่งรายงานเงินสนับสนุน
 ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามมาตรา82

อันที่จริง เหตุยุบพรรคการเมืองตามข้อนี้จำแนกออกได้เป็น 3 กรณีย่อยๆ   

อันได้แก่ (ก) การไม่ยื่น “รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง”   

(ข) การยื่นรายงานเงินสนับสนุนที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ (ค) การใช้จ่ายเงิน

สนับสนุนไม่ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมือง ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และตามที่

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการมืองได้อนุมัติไว้ 19 แต่เนื่องจาก  

หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้อนัเปน็ชนวนของเหตยุบุพรรคการเมอืงในขอ้นีป้ระกอบกบัขอ้เทจ็จรงิ 

ของหลายคดีในศาลรัฐธรรมนูญสะท้อนว่า การนำส่งรายงานคือเหตุพื้นฐาน ดังนั้น   

จึงเห็นควรเริ่มต้นอธิบายจากประเด็นนี้  

หน้าที่ของพรรคการเมืองในการนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ

พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการ  

 18 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม.124 ว. 2; โปรดเทียบ พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 80 ซึ่งเพียงแค่การ

ไม่ยื่นรายงานกิจการภายในกำหนด 31 มีนาคม ของทุกปี ก็ถือเป็นความผิดอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

100,000 บาท 

 19 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 77, และ ม. 81 – 84; ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, [รจ. ล.125 ต.๓๔ก (18 กุมภาพันธ์ 2551) น. 8 – 29] ข้อ 31, และ

ข้อ 33 – 34. 
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การเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพิ่งจะปรากฎเป็นครั้งแรกในกฎหมาย

พรรคการเมือง 2541 พร้อมกับการสนับสนุนทางการเงินและทางอื่นๆ เช่น การออก

อากาศวิทยุและโทรทัศน์ที่รัฐจัดให้แก่พรรคการเมือง สืบทอดต่อมาในกฎหมาย

พรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน พร้อมๆ กับเหตุยุบพรรคจากการไม่นำส่งรายงานดังกล่าว

นั้น อันมีสถิติการยุบพรรคเพราะเหตุนี้มากถึง 16 พรรคเลยทีเดียว20 

เฉพาะแต่พรรคการเมืองซึ่ งรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองเท่านั้นที่มีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานเงินสนับสนุนต่อ กกต. ต่างจากกรณี

รายงานกิจการซึ่ งพรรคการเมืองทุกพรรคที่จัดตั้ งครบ 90 วันแล้วต้องยื่นต่อ  

นายทะเบียน21 และแม้ว่าพรรคการเมืองจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว

เลยก็ตาม ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ พรรคการเมืองทุกพรรคก็คงหนีไม่พ้นหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี

ของพรรคและของสาขาพรรค และงบการเงิน ตลอดจนจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และปิดประกาศให้สาธารณชนทราบ พร้อมๆ กับการจัดส่งให้  

นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงต่อไป22 ข้อแตกต่างสำคัญของ

มาตรการสร้างความโปร่งใสทางการเงินของพรรคการเมืองทั้งสองประการนี้ อยู่ตรงที่

การไม่ยื่นบัญชีและงบการเงินหรือยื่นไม่ถูกต้อง มิได้มีสภาพบังคับร้ายแรงถึงขนาดให้

ต้องยุบพรรคการเมือง ต่างจากกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานเงินสนับสนุนที่ถือ

เป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้23 

อนึ่ ง ไม่ เพียงแต่การไม่ยื่นรายงานเงินสนับสนุนเท่านั้นที่ เป็นเหตุให้ยุบ

พรรคการเมืองนั้นได้24 การยื่นรายงานแต่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อพิสูจน์ถึง

 20 นับรวมพรรคที่ถูกยุบไปเพราะเหตุข้อนี้และเหตุรายงานกิจการ 3 พรรคคือ พรรควิถีไทย พรรค  

พลังเกษตรกร และพรรคเอกภาพ และพรรคที่ถูกยุบไปเพราะเหตุข้อนี้และเหตุไม่ประชุมใหญ่ให้ถูกต้องตาม

มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) ของกฎหมายพรรคการเมือง 2541 อีก 1 พรรคคือพรรคไทด้วย.  

 21 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 82 เทียบ ม. 42. 

 22 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 45 – 47 และ ม. 50.  

 23 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 47 วรรคสอง และ ม. 124 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 

50,000 บาท และชำระค่าปรับทางปกครองอีกไม่เกินวันละ 500 บาท โปรดเปรียบเทียบกับ ม. 82, ม. 93, ม. 97 

– 98 และ ม. 124 วรรคสอง ซึ่งมีทั้งยุบพรรค โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท และวันละไม่เกิน 

1,000 บาท อีกทั้งยังห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรคใหม่หรือจดแจ้งจัดตั้งพรรคใหม่เป็นเวลา 5 ปี ตลอดจนอาจ

ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีด้วย 

 24 คดีพรรคประชาชน - ศร. ที่ 34/2544 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544 [รจ. ล. 119 ต.51ก (31 พฤษภาคม 

2545) น. 223 – 252]; และคดีพรรควิถีไทย - ศร. ที่ 52/2545 ลงวันที่ 24 กันยายน 2545 [รจ. ล. 120 ต.70ก 

(21 กรกฎาคม 2546) น. 63 – 118] 
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ความถูกต้องแท้จริงของการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน หรือใบกำกับภาษี 

หรือจัดส่งไม่ครบถ้วน ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าไม่ทำหน้าที่รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน

ของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และถือเป็นเหตุยุบพรรคเช่นกัน25 

นอกจากนั้น ข้ออ้างค้างๆ คูๆ ของพรรคการเมืองที่ไม่นำส่งรายงานเงินสนับสนุนหรือ  

ไม่นำส่งพร้อมเอกสารหลักฐาน ก็ล้วนแล้วแต่ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น อาทิเช่น อ้างว่า ส่งรายงาน

เงินสนับสนุนรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจการที่ยื่นต่อนายทะเบียนแล้ว ฟังไม่ขึ้น 

เพราะทั้งตามกฎหมายแม่บท กฎหมายลูกบทและทางปฏิบัติเสมอมา ได้แยกรายงาน

กิจการและรายงานเงินสนับสนุนออกจากกันเป็นสองฉบับ26 อ้างว่ากำลังปรับปรุง  

งบการเงินของปีก่อนตามที่ กกต. ทักท้วงมา จึงมีปัญหาขัดข้องในการสรุปยอดของปีที่

เพิ่งจะผ่านไปก็ฟังไม่ขึ้น เพราะเงินสนับสนุนที่จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนั้นแยกออก

จากกันเป็นรายปีๆ ไป27 อ้างว่า อยู่ระหว่างมีประกาศ คปค. สั่งห้ามดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง จึงประชุมและทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะการไม่ยื่น

รายงานเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองดังกล่าวได้เกิดขึ้น (นาน) ก่อนวันที่มีประกาศ

ห้าม28 หรือการอ้างว่า ส่งเอกสารประกอบไม่ได้ เพราะสำนักงานพรรคถูกผู้ให้เช่าล็อก

กุญแจไว้ ไม่อาจเข้าไปเอาเอกสารออกมาได้ ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน29 

จากนั้น เมื่อสำนักงานกกต. ได้รับรายงานเงินสนับสนุนแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะจัดให้การมีตรวจสอบความ  

ถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ และเสนอผลการตรวจสอบต่อ 

กกต. ต่อไป30 ในการนี้ หาก กกต. เห็นว่า มีข้อสงสัยในความถูกต้องแท้จริงของการใช้ 

 25 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, [รจ. ล.125 

ต.๓๔ก (18 กุมภาพันธ์ 2551) น. 8 – 29] ข้อ 50 พรรคการเมืองต้องส่ง “สำเนาหลักฐานประกอบการจ่ายเงินที่

หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่หัวหน้าพรรคการเมืองมอบหมายเป็นหนังสือและ  

เหรัญญิกพรรคการเมืองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น”; โปรดดู คดีพรรคไท  - ศร. ที่ 42/2546 ลงวันที่ 28 

ตุลาคม 2546 [รจ. ล. 121 ต.48ก (4 สิงหาคม 2547) น. 1 – 171]; คดีพรรคพลังธรรม - ศร. ที่ 19/2550   

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต.49ก (18 มีนาคม 2551) น. 1 – 112]; และคดีพรรคพลังเกษตรกร;  

ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต.64ก (19 ตุลาคม 2553) น. 17 – 77]. 
 26 คดีพรรคสันติภาพ - ศร. ที่ 23/2546 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546 [รจ. ล. 121 ต.19ก (22 มีนาคม 

2547) น. 1 – 74] น. 4. 
 27 คดีพรรคพลังธรรม - ศร. ที่ 19/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต.49ก (18 มีนาคม 2551) 

น. 1 – 112] น. 4 และ13. 
 28 คดีพรรคพลังธรรม, เรื่องเดิม, น. 6 –7, และ 14. 
 29 คดีพรรคไท, เรื่องเดิม, น. 23 – 24. 
 30 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, ข้อ 51 – 55 

[รจ. ล.125 ต.๓๔ก (18 กุมภาพันธ์ 2551) น. 8 – 29] 
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จ่ายเงินสนับสนุน เช่น นำหลักฐานการใช้จ่ายในเรื่องอื่นมาใช้แทนใบเสร็จค่า

สาธารณูปโภค31 ปลอมหรือเวียนเทียนใช้ใบกำกับภาษี32 หรือใบเสร็จรับเงิน33 หรือ  

นำเงินสนับสนุนเพื่อการอย่างหนึ่งไปใช้เพื่อการอื่นผิดหมวดหมู่/ประเภท/วัตถุประสงค์

ของเงินสนับสนุน34 รายงานเท็จ35 ทุจริตไม่นำส่งเงินค่าไปรษณียากรและ/หรือค่า

สาธารณูปโภคให้สาขาพรรคหรือนำส่งให้แต่ไม่ครบ36 หรือไม่โอนเงินให้สาขาพรรค

ภายในเวลาที่กำหนดแต่มาโอนภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินไปแล้ว37 และไม่จ่ายเงินค่าจ้าง

บุคลากรของพรรคที่ได้รับการสนับสนุนหรือจ่ายแต่ไม่ครบ38 ทั้งยังได้มีการปลอมแปลง

ใบสำคัญรับเงินของสาขาหรือบุคลากรดังกล่าว39 พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการ

ใช้จ่ายเงินสนันสนุนของพรรคการเมืองที่ไม่ถูกต้องแท้จริงทั้งสิ้น 

 31 คดีพรรคไทยประชาธิปไตย  - ศร. ที่ 42/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 [รจ. ล. 121 ต.84ก   

(29 ธันวาคม 2547) น. 1 – 152] น. 17. 

 32 คดีพรรคชาติประชาธิปไตย - ศร. ที่ 52/2548 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 [รจ. ล. 123 ต.13ก   

(14 กุมภาพันธ์ 2549) น. 140 – 249] น. 146.  

 33 คดีพรรคอำนาจประชาชน - ศร. ที่ 50/2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 [รจ. ล. 121 ต.54ก   

(27 สิงหาคม 2547) น. 1 – 118] น. 11 – 12. 

 34 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 77, 81 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนด  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2554 ตามมาตรา 81 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550; คดีพรรคพลังเกษตรกร –   

เสรปีระชาธปิไตย – พรรคไท (ค่าเช่าสำนักงาน) 

 35 คดีพรรคเกษตรก้าวหน้า - ศร. ที่ 49/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม2547 [รจ. ล. 122 ต.32ก   

(5 เมษายน 2548) น. 1 – 92] น. 9. 

 36 คดีพรรคเสรีประชาธิปไตย  - ศร. ที่ 83/2547 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 [รจ. ล. 122 ต.64ก   

(8 สิงหาคม 2548) น. 1 – 148] น. คดีพรรคไท  - ศร. ที่ 42/2546 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546 [รจ. ล. 121 

ต.48ก (4 สิงหาคม 2547) น. 1 – 171] น. คดีพรรคไทยประชาธิปไตย - ศร. ที่ 42/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2547 [รจ. ล. 121 ต.84ก (29 ธันวาคม 2547) น. 1 – 152]; คดีพรรคพลังเกษตรกร; ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 

31 มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต.64ก (19 ตุลาคม 2553) น. 17 – 77]; คดีพรรคก้าวหน้า - ศร. ที่ 55/2547   

ลงวันที่ 14 กันยายน 2547 [รจ. ล. 122 ต.35ก (25 เมษายน 2548) น. 150 – 248] 

 37 คดีพรรคไทยประชาธิปไตย  - ศร. ที่ 42/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 [รจ. ล. 121 ต.84ก   

(29 ธันวาคม 2547) น. 1 – 152]น. 10 – 17. 

 38 คดีพรรคเกษตรก้าวหน้า - ศร. ที่ 49/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2547 [รจ. ล. 122 ต.32ก 

(5 เมษายน 2548) น. 1 – 92] น. 9. 

 39 คดีพรรคพลังเกษตรกร พรรคเสรีประชาธิไตย พรรคไท พรรคไทยประชาธิปไตย และพรรคก้าวหน้า,   

อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36. 
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แม้ว่าการกระทำทุจริต การใช้เงินไม่ถูกต้องผิดระเบียบ หรือการไม่ส่งรายงานเงิน

สนับสนุนหรือจัดส่งล่าช้าดังกล่าว จะเป็นความผิด ความบกพร่อง ความไม่ใส่ใจไม่เอา

ธุระของหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และเจ้าหน้าที่ของพรรคก็ตาม แต่

กฎหมายก็ถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองนั้น และให้ระงับการส่งหรือให้เรียกคืนเงิน

สนับสนุน ตลอดจนให้ดำเนินการทั้งทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญาแก่ผู้ดำรง

ตำแหน่งในพรรคการเมืองและบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิด ในการนี้ คณะกรรมการ

บริหารพรรคจะอ้างว่าเป็นการกระทำผิดส่วนตัวของหัวหน้า เลขาธิการ และเหรัญญิก

ของพรรค โดยที่พรรคได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว ไม่ได้40 อ้างว่า 

หัวหน้าเอาเงินค่าไปรษณียากรไปหมุนทดลองจ่ายเป็นค่าเช่าสำนักงานพรรคที่ค้างชำระ 

ก็ไม่ได้41 หรือหัวหน้าพรรคจะอ้างว่า ผู้อำนวยการพรรคแอบทุจริตเงินสนับสนุนเป็นการ

ส่วนตัวก็ไม่ฟังไม่ขึ้น42 เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ นายทะเบียนและศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยถือ

เป็นเหตุยกเว้นการสั่งยุบพรรคการเมืองเหล่านั้นเลย 

   

3. วิธีการและกำหนดเวลานำส่งรายงานกิจการและ
 รายงานเงินสนับสนุน

นอกเหนือจากพรรคการเมืองจะต้องนำส่งรายงานกิจการและรายงานเงิน

สนับสนุนให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บุคคลผู้ลงนาม

ในหนังสือนำส่งรายงานทั้งสองฉบับก็ถือว่าสำคัญยิ่งยวดไม่แพ้กัน เพราะนายทะเบียน

และศาลรัฐธรรมนูญเคยถือเป็นเหตุสำคัญที่นำไปสู่การยุบพรรคการเมือง กล่าวคือ   

หากยังมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองและผู้นั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่อาจ

ติดขัด ไม่สะดวกในบางประการทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคลงชื่อนำส่งรายงาน

แทน โดยมิได้มีการมอบหมายเป็นหนังสือไว้43 เช่น ลงนามแจ้งรายงานกิจการต่อ  

นายทะเบียนโดยรักษาการเลขาธิการพรรค ทั้งๆ ที่มิได้มีการมอบหมายไว้เป็นหนังสือ 

 40 คดีพรรคไท  - ศร. ที่ 42/2546 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546 [รจ. ล. 121 ต.48ก (4 สิงหาคม 2547)   

น. 1 – 171] น. 

 41 คดีพรรคเสรีประชาธิปไตย  - ศร. ที่ 83/2547 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 [รจ. ล. 122 ต.64ก   

(8 สิงหาคม 2548) น. 1 – 148] น.  

 42 คดีพรรคประชารัฐ - ศร. ที่ 6/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 [รจ. ล. 118 ต.117ก (20 ธันวาคม 

2544) น. 57 – 111] 

 43 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 42 ประกอบ ม. 17 ว.2. 
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ย่อมถือว่าเป็นการแจ้งที่ไม่ถูกต้อง เพราะมิได้กระทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่44 หรือแม้แต่

กรณีที่มีหนังสือมอบหมายไว้ แต่เป็นการมอบหมายให้แก่ตำแหน่งที่กฎหมายมิได้

อนุญาตให้มีการมอบอำนาจในกิจการภายนอกได้ เช่น รองผู้อำนวยการพรรคซึ่งมิได้

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคด้วยนั้น ไม่อาจลงนามส่งรายงานเงินสนับสนุนได้ 

เพราะกฎหมายอนุญาตให้หัวหน้าพรรคมอบหมายกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้

เฉพาะแก่บุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น45 

นอกจากนี้ ทั้งรายงานกิจการและรายงานเงินสนับสนุนทั้งสองฉบับต้องนำส่งถึง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยต้องมีการลง

เลขรับเอกสารของสำนักงาน กกต. ด้วย46 การนำส่งสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งโดย

บุคคล โดยทางโทรสาร47 หรือทางไปรษณีย์ ซึ่งกรณีหลังนี้จะถือเอาวันที่ประทับตรา

ไปรษณีย์เป็นสำคัญ48 ทั้งนี้ แต่เดิมนั้น นายทะเบียนและศาลรัฐธรรมนูญถือว่ากำหนด

เวลานำส่งวันที่ 31 มีนาคมนั้น สำคัญที่สุด เพราะเป็น “บทบังคับ” ของกฎหมาย49 

การยื่นรายงานกิจการล่าช้าแม้เพียง 3 วัน ก็ไม่ได้50 และแม้อ้างว่าไม่เคยได้รับคำเตือน

 44 คดีพรรครักษ์แผ่นดินไทย - ศร. ที่ 17/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต. 46ก (12 มีนาคม 

2551) น. 1 – 70] น. 8. 

 45 คดีพรรคธรรมชาติไทย - ศร. ที่ 22/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 [รจ. ล. 125 ต.55ก (1 เมษายน 

2551) น. 1 – 99] และแม้พรรคจะอ้างว่า  ข้อบังคับซึ่งกกต. เห็นชอบแล้ว ระบุให้เลขาธิการ ผู้อำนวยการพรค  

ทำแทนได้ ฟังไม่ขึ้น เพราะข้อบังคับดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกิจการภายในของพรรคเท่านั้น โปรดดูที่หน้า 12-13. 

 46 คดีพรรคพัฒนาสังคม - ศร. ที่ 51/2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544 [รจ. ล . 119 ต. 70ก   

(24 กรกฎาคม 2545) น. 87 – 168] น. 89 – 90.  

 47 ศร. ที่ 19/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต. 49ก (18 มีนาคม 2551) น. 1 – 112]   

น. 13: คดีพรรคพลังธรรมซึ่งถูกยุบพรรคเพราะเหตุไม่ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนไป

พร้อมกับรายงานการเงิน. 

 48 คดีพรรคพลังเกษตรกร - ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต.64ก (19 ตุลาคม 

2553) น. 17 – 77] น.  18 และ 24.  

 49 คดีพรรคเอกภาพ- ศร. ที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต.90ก (16 กันยายน 

2545) น. 159 – 226] น. 162.  

 50 ศร. ที่ 8/2545 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 [รจ. ล. 119 ต. 113ก (12 พฤศจิกายน 2545) น. 204 – 

257] น. 205 – 207: วินิจฉัยยุบพรรคสังคมใหม่ ซึ่งยื่นล่าช้าไป 3 วัน คือ วันที่ 5 เมษายน 2544 [หมายเหตุ -   

วันที่ 31 มีนาคม 2544 เป็นวันเสาร์ วันสุดท้ายของการส่งจึงต้องเป็นวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2544]; ศร. ที่ 18/

2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต. 47ก (13 มีนาคม 2551) น. 1 – 68] น. 8 - 9: พรรคธัมมา

ธิปไตย ยื่นรายงานกิจการล่าช้าไป 4 วัน คือ ส่งวันที่ 4 เมษายน 2549 ข้ออ้างที่ว่า อันที่จริง เจ้าหน้าที่ของพรรค

นำมาส่งพร้อมกับรายงานการเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 แต่ลืมยื่นรายงานกิจการไปพร้อมด้วย   

ฟังไม่ขึ้น. 
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จากนายทะเบียนมาก่อนก็ฟังไม่ขึ้น51 หัวหน้าพรรคจะอ้างว่า ติดธุระที่ต่างจังหวัด จึงนำ

ส่งล่าช้าไป 9 วัน ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน เพราะอันที่จริง มีช่องทางและโอกาสในการ  

มอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ นำส่งแทนตนก็ได้52 ที่ผ่านมา 

ศาลจึงมักจะสั่งยุบพรรคการเมืองเหล่านั้น  

อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในลักษณะดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์

วิจารณ์อย่างมากกว่าไม่เหมาะสมหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

พรรคการเมือง53 ดังนั้น เมื่อคราวปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองครั้งล่าสุด จึงได้มีการ

กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้อำนาจนายทะเบียนสั่งให้พรรคการเมืองที่ยังไม่ส่ง

รายงานทั้งสองฉบับภายในวันที่ 31 มีนาคม ดำเนินการจัดส่งภายในเวลาที่นายทะเบียน

กำหนด54 ซึ่งปกติ มักจะกำหนดไว้ที่ 45 วัน และหลังจากนั้น หากยังไม่ส่ง นายทะเบียน

จะให้โอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลอีก 7 วัน หากไม่ชี้แจงหรือชี้แจงแต่ไม่มีเหตุผลอันสมควร 

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ กกต. ก็จะดำเนินการเพื่ อ ให้มีการยุบ

พรรคการเมืองดังกล่าวต่อไป55 

อนึ่ง ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า แนวบรรทัดฐานต่างๆ ที่อธิบายมาข้างต้น 

โดยเฉพาะในเรื่องเหตุผลและข้ออ้างต่างๆ นั้น น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเกณฑ์ที่

ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ตามกฎหมายพรรคการเมือง 2541 แล้ว เพราะกฎหมาย

พรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ให้อำนาจแก่นายทะเบียน หรือ กกต. แล้วแต่กรณี ที่จะสั่ง

ให้หัวหน้าพรรคหรือพรรคการเมืองดำเนินการให้ถูกต้อง และอาจพิจารณารับฟัง  

เหตุผลอื่นๆ ประกอบได้ และหากเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ดำเนินการเพื่อให้

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นๆ ก็ได้56 

 51 คดีพรรคสั งคมใหม่ - ศร . ที่ 8/2545 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 [รจ . ล . 119 ต. 113ก   

(12 พฤศจิกายน 2545) น. 204 – 257] น. 206.  
 52 ศร. ที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต.90ก (16 กันยายน 2545) น. 159 – 226] 

น. 163.  
 53 คำวินิจฉัยส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ในคดีพรรคถิ่นไทย – ศร.  ที่ 1/2545   

ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กันยายน 2545) น. 1 – 158] น. 134 – 150. 
 54 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายนุรักษ์ มาประณีต ในคดีพรรคธัมมาธิปไตย – ศร. ที่   

18/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต. 47ก (13 มีนาคม 2551) น. 1 – 68] น. 63 – 64. 
 55 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 42 ว. 2; และคดีพรรคพลังเกษตรกร - ศร. ที่ 4-5/2553 ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต.64ก (19 ตุลาคม 2553) น. 17 – 77] น. 24 – 25.   
 56 โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 42 วรรคสอง และ ม. 82 ซึ่งอนุโลมใช้มาตรา 42 วรรคสอง; และ

ความเห็นในการวินิจฉัยส่วนตนของนายนุรักษ์ มาประณีต ในคดีที่ตัดสินในช่วงรอยต่อระหว่างกฎหมายเดิมกับ

กฎหมายใหม่หลายคดี เช่น คดีพรรคพลังธรรม - ศร. ที่ 19/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 [รจ. ล. 125 ต.49ก 

(18 มีนาคม 2551) น. 1 – 112] น. 106 ซึ่งวินิจฉัยไว้ว่า “... เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ เปิดโอกาสให้
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4. ข้อควรพิจารณา:หน้าที่จัดส่งรายงานกิจการ
 และรายงานการเงินของการรวมกลุ่มในลักษณะ
 อื่นๆตามกฎหมายไทย

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยฉบับอื่นที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือกำกับดูแล

การรวมกลุม่อืน่ๆ ทีเ่ปน็นติบิคุคล เชน่ มลูนธิ ิสมาคม สหกรณ ์สมาคมการคา้ หอการคา้ 

ฯลฯ แล้ว พบว่า มักจะมีการกำหนดให้นิติบุคคลต่างๆ ดังกล่าวต้องจัดทำงบดุลและ

รายงานการดำเนินกิจการเป็นประจำทุกปี โดยต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่

ของสมาชิกนิติบุคคลนั้น ๆ ก่อน จากนั้น จะต้องรายงานพร้อมส่งสำเนาเอกสารต่อ  

นายทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา เช่น ภายในเดือนมีนาคมของ

ทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุม57 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการกำหนดหน้าที่ต้องรายงานกิจการให้เจ้าพนักงานตาม

กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ทราบเป็นประจำทุกปี ฯลฯ แต่การฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

เพียงครั้งหรือสองครั้ง กลับมิได้ถือเป็นเหตุให้รัฐมีอำนาจที่จะสั่งเลิกหรือยุบการรวมกลุ่ม

ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น นายทะเบียนจะสั่งเลิกสหกรณ์ได้ก็ต่อเมื่อไม่นำ

ส่งรายงานกิจการประจำปี 3 ปีติดต่อกัน ส่วนกรณีนิติบุคคลอื่น การไม่นำส่งรายงาน

กิจการประจำปีย่อมมีผลเพียงแค่โทษปรับ หลังจากเมื่อพ้นกำหนดส่งแล้วไม่ส่ง และ

นายทะเบียนมีคำสั่งให้จัดส่ง แต่ก็ยังไม่ส่งเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการเลิก เพิกถอน ลบชื่อ

นิติบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่จะเข้าด้วยเหตุเลิกอื่นๆ เช่น การไม่จัดส่งรายงาน

กิจการเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน และไม่นำพาต่อคำสั่งของเจ้าพนักงาน อาจถือว่า 

เป็นการหยุดการดำเนินการตั้งแต่สองปีขึ้นไป อันเป็นเหตุให้เลิกนิติบุคคลนั้นๆ ได้58 

พรรคการเมืองซึ่งไม่ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภายในเวลาที่กำหนดหรือยื่นโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ยังสามารถยื่นรายงานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเตือนได้อีกวาระหนึ่ง [นอกจากนี้ ยัง– เพิ่มโดยผู้วิจัย] ...บัญญัติเพิ่มเติมให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้พรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อน หากพรรคการเมืองที่

ได้รับแจ้งไม่ดำเนินการแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจดำเนินการให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้...” 

 57 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 136 และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการ

ทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545, ข้อ 13; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 66 – 67; พรบ. แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518, 

ม. 75 และ ม. 108; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 27 – 28; พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 34 – 35. 

 58 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 131 (3) กรณีมูลนิธิ, ม.102 (3) กรณีสมาคม; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 71 (1); 

พรบ. แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518, ม. 83 (3) และ ม. 111; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 36 (3); พรบ. 

หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 43 (3); นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มซึ่งมีการจดทะเบียนเพื่อการ

ตามกฎหมายเฉพาะ มิใช่การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลเช่น พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548, ม. 8 

วรรคสองกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการเป็น

เวลาสองปีติดต่อกันออกจากทะเบียน. 
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5. ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการยุบพรรค
 เพราะเหตุรายงานกิจการ

 5.1เหตุผลในการกำหนดหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการ

  หลักเกณฑ์ข้อนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของพรรคการเมืองมี

ความโปร่งใส เปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ59 และสามารถตรวจสอบได้ว่ า 

พรรคการเมืองมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามนโยบายของพรรคจริงหรือไม่ 

และกิจการต่างๆ ภายในพรรคถูกต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมืองหรือไม่ ทั้งยังมีผลทางอ้อมเป็นการกระตุ้นให้คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้ง

เป็นพรรคการเมืองและผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรม

ทางการเมืองอย่างแท้จริง มิใช่จัดตั้งพรรคการเมืองเพียงเพื่อให้มีตำแหน่งแห่งที่ไปอวด

อ้างหาประโยชน์ในสังคม หรือเพียงเพื่อรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งอาจ

ใช้เป็นเครื่องจำแนกพรรคการเมืองที่แท้จริง ออกจากพรรคการเมืองแต่เพียงในนามได้

อีกด้วย  

 5.2กฎหมายของต่างประเทศ

  จากการตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า 

มีกฎหมายพรรคการเมืองเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ควบคุมการจัดตั้ง การสิ้นสุด และการ

ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพียง 10 ประเทศเท่านั้น ที่กำหนดหน้าที่ให้

พรรคการเมอืงตอ้งจดัสง่รายงานกจิการประจำปหีรอืสิง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนัใหแ้กห่นว่ยงาน 

กำกับดูแลพรรคการเมืองของประเทศนั้นๆ เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบว่า การดำเนินการ

ต่างๆ ของพรรคสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง (Intra-party 

Democracy) หรือไม่ หรือมีการดำเนินกิจกรรมใดที่อาจเป็นภัยต่อระบอบการปกครอง

หรือการดำรงอยู่ของรัฐหรือไม่ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน

ของระบอบประชาธิปไตย (Transitional Democracies) รวมทั้งประเทศในอดีต  

สหภาพโซเวียตหรือยุโรปตะวันออก  

  ในบรรดาประเทศเหล่านี้มี 5 ประเทศ อันได้แก่ อาเจนติน่า เบลารุส 

บัลแกเรีย โปรตุเกส และรัสเซีย เท่านั้น ที่ถือเอาเหตุการไม่ส่งรายงานกิจการหรือ

 59 คำวินิจฉัยของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ในคดีพรรคไทยมหารัฐ - ศร. ที่ 63/2545 ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2545 [รจ. ล. 120 ต. 97ก (6 ตุลาคม 2546) น. 1 – 96] น. 84; และในคดีพรรคถิ่นไทย - ศร. ที่ 1/

2545 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กันยายน 2545) น. 1 – 158] น. 140. 
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เอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกันเป็นเหตุให้มีการเลิก เพิกถอน ลบชื่อ หรือยุบพรรคการเมือง 

แต่ทั้งนี้ ก็มิใช่จะกระทำได้โดยง่าย เป็นต้นว่า ตามกฎหมายรัสเซีย หากศาลสั่งให้

พรรคการเมืองส่งรายงานกิจการแล้วยังไม่ส่ง ศาลก็จะสั่งระงับการดำเนินกิจกรรมของ

พรรคการเมืองนั้นเป็นเวลา 6 เดือน ในระหว่างนั้น หากมีการจัดส่งรายงานกิจการ ก็จะ

สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ แต่หากพ้นกำหนด 6 เดือนก็ยังไม่ส่ง ศาลจะสั่งเพิกยุบ

พรรคการเมืองนั้นต่อไป หรืออย่างกรณีโปรตุเกส การไม่ส่งรายงานประจำปีที่จะถือเป็น

เหตุยุบพรรคการเมืองนั้นได้ต้องกระทำติดต่อกันนานถึง 6 ป ีจึงจะมีเหตุเพียงพอให้ยุบ

พรรค ส่วนที่เหลืออีก 5 ประเทศ ได้แก ่ เกาหลีใต ้กัมพูชา ตุรก ีโบลีเวีย และเอสโตเนีย 

จะเอาผิดกับพรรคการเมือง หรือผู้บริหารพรรคการเมือง ซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงาน

แล้วไม่จัดส่ง หรือรายงานเท็จเท่านั้น โดยบางประเทศอาจกำหนดเพียงโทษปรับ   

แต่บางประเทศกำหนดให้มีโทษจำคุกด้วย ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 5 ประเทศ

ที่กำหนดให้ต้องจัดส่งรายงานกิจการหรือสิ่งที่อาจเทียบเคียงกันได้ 

ตารางที่ 5 
ประเทศที่กำหนดให้ต้องจัดส่งรายงานกิจการหรือสิ่งที่อาจเทียบเคียงกันได้60 

ประเทศ หลักเกณฑ์ ผลของการไม่ปฏิบัติ 

Argentina จัดทำและเก็บรายงานการประชุม

ใหญ่ ฯลฯ ไว้เพื่อการตรวจสอบ 

หากศาลแห่งสหพันธ์มีคำสั่งแล้วไม่

จัดส่ง ถือเป็นเหตุให้ เพิกถอนชื่อ

พรรคออกจากทะเบียน 

 60 Argentina: Organic Law on Political Paries, LAW No. 23 298, Gazette: 25/10/1985, art. 37   

and art. 50d; Belarus: Law of the Republic of Belarus on Political Parties No. 3266-XII of 

October 5, 1994 [Amended as of January 4, 2010], art.27 and art. 32; Bolivia: LAW No. 1983 on 

Political Parties - Act of June 25, 1999, art. 57, art.67h and art. 68; Bulgaria: Law on Political 

Parties, Promulgated in State Gazette No. 28 (1 April 2005), latest Amended in State Gazette 

No. 6 (23 January 2009), art. 19a and art.40; Cambodia: Law on Political Parties adopted by the 

8th NA Session, on 28 Oct. 1997 and Promulgated by Royal Kram (Law) no 1197/07, dated 18 

Nov. 1997, art. 31 and art. 38; Estonia: Political Parties Act Passed 11 May 1994 (RT1 I 1994, 40, 

654), art. 12-2 and art. 12-15; Portugal: Organic Law No. 2/2003 of 22 August 2003 governing 

Political Parties, art. 18 para.1 d); Russia: Federal Law No. 95-FZ of July 11, 2001 on Political 

Parties, art. 27. 1. b., art. 34, art. 40 and art. 41; South Korea: Political Parties Act No. 7683, Aug. 

4, 2005, art. 35 and art. 57; Turkey: Law on Political Parties No. 2820 Official Gazette No: 18027 

(24/4/1983) latest Amend. 2003, art. 60 and art. 111. 
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ประเทศ หลักเกณฑ์ ผลของการไม่ปฏิบัติ 

Belarus จัดส่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม

ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ ก. ยุติธรรม

ภายใน 1 มีนาคมของทุกป ี

หากศาลฎีกาสั่งให้ดำเนินการแล้ว

มิได้ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ถือ

เป็นเหตุยุบพรรคการเมือง 

Bolivia จัดส่งแผนกิจกรรมประจำปีให้ กกต. 

ภายในเวลาที่ กกต. กำหนด 

ปรับเป็นเงินร้อยละ 10 ของเงิน

อุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับ 

Bulgaria ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่

พรรคการเมือง/รายชื่อผู้บริหารชุด

ใหม่ให้ศาลประจำกรุงโซเฟีย (Court 

of Sof ia)ภายใน 1 เดือนนับแต่

ประชุม 

การไม่ปฎิบัติตามเป็นประจำ และ

การไม่ทำตามคำสั่งศาล อาจถือเป็น

เหตุเพิกถอนออกจากทะเบียน 

Cambodia จัดส่งรายงานกิจการภายใน 31 

ธั น ว า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี ใ ห้ แ ก่ ก . 

มหาดไทยและ ก. เศรษฐกิจและ  

การเงิน 

ปรับพรรคการเมือง 3,000,000 รีล 

หากทำซ้ำปรับ 2 เท่า และอาจสั่ง

ระงับการดำเนินกิจกรรมเป็นการ

ชั่วคราว 

Estonia นำรายงานประจำปีลงเว็ปไซต์ของ

พรรคและนำลงประกาศใน Riigi 

Teataja (State Gazette) 

ปรับหัวหน้าพรรค 300 หน่วยปรับ 

(Fine Unit) และปรับพรรค 50,000 

kroons 

Protugal ส่งรายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้

แก่ศาลรัฐธรรมนูญ (ซึ่งทำหน้าที่

คล้ายๆ นายทะเบียนพรรคการเมือง

ของไทย) 

ไม่ส่งเป็นเวลาเกินกว่า 6 ปี ถือเป็น

เหตุยุบพรรค 

Russia จัดส่งรายงานกิจการให้แก่ กกต. 

สหพันธ์ภายใน 1 เมษายน ของทุกปี 

ไม่ส่งให้แจ้งเตือนโดยให้เวลาไม่น้อย

ก ว่ า 2 เ ดื อ น ถ้ า ยั ง ไ ม่ ส่ ง ห รื อ  

ไม่อุทธรณ์คำเตือนต่อศาล กกต. 

สหพันธ์มีอาจร้องขอให้ศาลฎีกา  

แห่งสหพันธ์ระงับการดำเนินการได้

ไม่เกิน 6 เดือน ถ้ายังไม่ดำเนินการ 

ถือเป็นเหตุยุบพรรคได้ 
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ประเทศ หลักเกณฑ์ ผลของการไม่ปฏิบัติ 

South Korea นำส่ ง ร ายงานกิ จการต่ อ กกต . 

ภายใน 31 มกราคม สำหรับสาขา

พรรค และ 15 กุมภาพันธ์ สำหรับ

สำนักงานใหญ ่

หัวหน้าพรรคหรือประธานสาขา

พรรคซึ่งไม่นำส่งหรือรายงานเท็จ

อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ

ไม่น้อยกว่า 2 ล้านวอน หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

Turkey ต้องจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การดำเนินงานของพรรคและต้องจัด

ส่งให้แก่ ก. มหาดไทย ตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

หัวหน้าพรรคและผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง

ในการจัดเก็บเอกสาร หรือจัดส่ง

เอกสาร/รายงาน ไม่จัดส่ง หรือ

รายงานเท็จ ต้องระวางโทษจำคุก   

3-6 เดือน และปรับ 15 – 30 ล้าน 

ลีร่า (Liras) 

  
 

6. บทวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 ของการยุบพรรคเพราะเหตุรายงานกิจการ

ประเดน็เบือ้งตน้ทีต่อ้งพจิารณากค็อื การกำหนดใหห้วัหนา้พรรคการเมอืงมหีนา้ที ่

ต้องจัดส่งรายงานกิจการประจำปีนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็น

ว่า ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะแม้ว่าจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของ

พรรคการเมือง แต่ก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมให้

เกิดความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง เนื่องจากรายงานกิจการดังกล่าวจะ

เป็นหลักฐานให้สาธารณชนรับรู้ และประเมินได้ว่า พรรคการเมืองหนึ่งๆ ดำเนินการใน

ฐานะพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

จริงหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยังเป็นการจำกัดเสรีภาพที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย กระทำ

เท่าที่จำเป็น และมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพในการจัดตั้ ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแต่ประการใด 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาพบังคับของการไม่จัดส่งรายงานกิจการ

ภายในกำหนดเวลาคือ การยุบพรรคการเมือง ซึ่งกระทบกระเทือนสาระสำคัญของ

เสรภีาพในการดำรงอยูข่องพรรคการเมอืงและเสรภีาพในการดำเนนิกจิกรรมทางการเมอืง 

ในนามพรรคการเมืองของบรรดาสมาชิกทั้งหลายของพรรคการเมืองนั้นแล้ว แม้ว่า
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กฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน จะได้ผ่อนปรนมากขึ้น โดยการให้นายทะเบียนเร่งรัด

และสอบถามเหตุผลก่อนดำเนินการยุบพรรคก็ตาม แต่ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่า การยุบ

พรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุข้อนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลต่างๆ หลายประการ  

 6.1ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและนโยบาย
  การกำหนดหน้าที่ให้จัดส่งรายงานกิจการ

  การยุบพรรคการเมืองเพราะไม่นำส่งรายงานกิจการภายในกำหนดนั้น   

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนจัดตั้งพรรคการเมืองได้

โดยง่าย และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการบัญญัติหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการที่  

มุ่งหมายให้สาธารณชนรับทราบความเป็นไปของพรรคการเมือง ให้การดำเนินกิจการ

ภายในของพรรคการเมืองมีความโปร่งใส และประเมินเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย

ภายในพรรคการเมืองได้ ดังที่ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ส่วนหนึ่งไว้ในคำวินิจฉัยส่วนตนว่า  

“...เจตนารมณ์ของมาตรา 35 [หน้าที่จัดส่งรายงานกิจการตามกฎหมาย
พรรคการเมือง 2541 – เพิ่มโดยผู้ วิจัย] ก็คือ เพื่อมีข้อมูลให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองนำไป “ประกาศให้สาธารณชนทราบ” กล่าวอีกนัยหนึ่ง มาตรา 35 
ไม่มีเจตนาจะให้ยุบพรรคการเมืองที่ไม่ส่งรายงานหรือส่งไม่ถูกต้อง... 

...พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่รัฐธรรมนูญสนับสนุนให้
ก่อตั้งขึ้นได้ง่าย... ทั้งยินดีให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ... โดยไม่มีมาตราใดที่แสดงว่า
ต้องการให้ยุบได้โดยง่ายเพียงแต่ไม่ส่งรายงานการดำเนินกิจการ เพราะแม้แต่จะมี
พฤติการณ์ในทางล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นความผิดรุนแรง 
ก็ยังเพียงแต่ให้อัยการสูงสุดสอบสวนและแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญตักเตือนก่อนจะสั่ง
ยุบได้...” 61 

 

 6.2ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน

  เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์หรือเป้าหมายของการกำหนดหน้าที่จัดส่ง

รายงานกิจการ คือ เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ และพิเคราะห์ต่อว่า ยังคงมีอีก

หลายมาตรการที่อาจทำให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ มาตรการที่กำหนดไว้แล้วใน

กฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน ก็คือ การบังคับทางปกครอง ได้แก่ (ก) โทษปรับทาง

ปกครองไม่เกิน 100,000 บาท และ (ข) ค่าปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาท “ตลอด

ระยะเวลาที่ยังคงมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” เป็นมาตรการที่จะใช้บังคับแก่หัวหน้า

 61 คำวินิจฉัยของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ ในคดีพรรคไทยมหารัฐ - ศร. ที่ 63/2545 ลงวันที่   

24 ธันวาคม 2545 [รจ. ล. 120 ต. 97ก (6 ตุลาคม 2546) น. 1 – 96] น. 84 
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พรรคการเมืองผู้ไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ ตามนิติวิธีหลักความได้

สัดส่วน รัฐต้องเริ่มใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

จากน้อยไปหามาก เว้นแต่เป็นกรณีที่เห็นได้โดยชัดแจ้งมาตั้งแต่ต้นว่ามาตรการที่รุนแรง

น้อยกว่านั้นไม่อาจบรรลุผลได้ ซึ่งกรณีการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการหรือ

จัดส่งไม่ถูกต้องนี้ เพียงลำพังแค่มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวก็น่าจะทำให้บรรลุ

เป้าหมายได้แล้ว และตราบจนกระทั่งกำหนดเวลาล่วงไประยะหนึ่งแล้ว หากยังคงไม่มี

การปฏิบัติตามหรือยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็สมควรจะเปลี่ยนไปใช้มาตรการที่รุนแรงยิ่ง

ขึ้นไปตามลำดับ เช่น การยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ งให้หัวหน้า

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองบางคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง62 

  นอกจากนั้น การยุบพรรคการเมืองย่อมเป็นการกระทบกระเทือนเสรีภาพ

ของบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป เมื่อได้พิจารณาชั่งน้ำหนักระหว่าง

พฤติการณ์และความร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการของหัวหน้า

พรรค และผลกระทบที่เกิดแก่มวลหมู่สมาชิกทั้งหมดของพรรคการเมืองนั้นคือ ถูกปิด

ช่องทางการมีส่วนร่วมสร้างและแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทางการเมืองแล้ว เห็นได้ชัดว่า 

มิได้สมดุล-ได้สัดส่วนกันเลยแม้แต่น้อย โดยมิพักต้องพิจารณาถึงผลทางกฎหมายอื่นๆ   

ที่จะติดตามต่อเนื่องจากการยุบพรรคการเมืองนั้นเลย63 ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต 

บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ในคดีหนึ่งว่า 

“...บทลงโทษของการไม่ดำเนินการ... โดยให้ยุบพรรคและหัวหน้าพรรคต้อง
ระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ  
ไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองได้อีกเป็นเวลา 5 ปีนั้น ค่อนข้างรุนแรงเกินไป และไม่มี
ข้อความเปิดช่องให้มีการผ่อนปรนการลงโทษหรือผ่อนโทษหนักเป็นเบา...”64 

 
 62 เทียบมาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งอาจมีข้อโต้แย้งว่ามาตรานี้เป็นกรณีหัวหน้า กรรมการไม่ทำตามนโยบาย 

ข้อบังคับพรรค แต่โดยตรรกะแล้ว เพียงแค่การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค ก็ยังสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ แล้ว

เหตุไฉนการไม่ทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งไม่ได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อ

ความชัดเจน เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพรรคการเมืองต่อไป  
 63 ผลทางกฎหมายที่สืบเนื่องจากการยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะไม่จัดส่งรายงานกิจการภายในกำหนด

ได้แก่ (1) การห้ามกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนั้นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการ

บริหารพรรคอื่นเป็นเวลา 5 ปี (2) สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. ต้องหาสังกัดพรรคการเมืองใหม่ มิเช่นนั้น ขาดจาก

สมาชิกภาพ ส.ส. (3) หากมิได้ระบุไว้ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลใด ทรัพย์สินของพรรคที่ถูกยุบไปภายหลัง

จากชำระบัญชีเสร็จแล้ว ย่อมตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โปรดดู ร.ธ.น., ม. 106 (8) และ 

พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 96 – 97.  

 64 คำวินิจฉัยของนายสุจิต บุญบงการ ในคดีพรรคถิ่นไทย – ศร. ที่ 1/2545 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 

[รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กันยายน 2545) น. 1 – 158] น. 85 – 86; แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตต่อไปอีกว่า   

ท่านเป็นหนึ่งในตุลาการเสียงข้างมากที่สั่งให้ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว. 
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  จากเหตุผลต่างๆ ข้างต้น จึงเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายให้ยุบพรรค 

การเมืองได้เพียงเพราะไม่ส่งรายงานกิจการหรือรายงานไม่ถูกต้อง ขัดต่อหลักความได้

สัดส่วนอย่างชัดแจ้ง 

 6.3เหตุผลอื่นๆ

  แม้กฎหมายไทยหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี

สถานะนิติบุคคลในลักษณะอื่น เช่น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สมาคมการค้า หอการค้า 

ฯลฯ จะกำหนดให้ต้องส่งรายงานการดำเนินกิจการเป็นประจำทุกปีต่อพนักงานเจ้า

หน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆ ภายในเดือนมีนาคมหรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ

ประชุม65 แต่กลับพบว่า มีเพียงกรณีเดียวที่ถือเอาการไม่จัดส่งรายงานดังกล่าวเป็นเหตุ

ให้เลิกนิติบุคคล คือ การสั่งเลิกสหกรณ์เพราะไม่นำส่งรายงานกิจการประจำปี 3 ปี

ติดต่อกัน ส่วนนิติบุคคลอื่นๆ การไม่นำส่งรายงานกิจการประจำปีมีผลเพียงโทษปรับ

เท่านั้น มิได้ถือเป็นเหตุให้ยกเลิก เพิกถอน ลบชื่อนิติบุคคลนั้นๆ แต่อย่างใด66 ทั้งนี้   

แม้ไม่อาจสกัดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปของไทยในเรื่องนี้ได้ แต่เมื่อพิเคราะห์ว่า 

พรรคการเมืองก็เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในลักษณะหนึ่ง แล้วไฉนจึงบัญญัติและใช้

บังคับกฎหมายให้เข้มงวดรุนแรงกว่าการรวมกลุ่มอื่นๆ อย่างมาก  

  อย่างไรก็ดี อาจมีข้อโต้แย้งว่า ก็เพราะพรรคการเมืองเป็นกลไกสำคัญของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหน้าที่จัดส่งรายงานกิจการเพื่อประกาศให้

สาธารณชนทราบก็เป็นหน้าที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการบังคับให้เคร่งครัด

เข้มงวดกว่ากรณีนิติบุคคลอื่นๆ แต่ข้อโต้แย้งดังกล่าวกลับสวนทางกับหลักการสากลที่

เน้นถึงเหตุผลในการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองคือ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย

ทางการเมือง อันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 

  นอกจากนี้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของ  

ต่างประเทศ พบว่า กฎหมายไทยกำหนดเหตุยุบพรรคข้อนี้ไว้เข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆ 

 65 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 136 และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการ

ทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545, ข้อ 13; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 66 – 67; พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, 

ม. 75 และ ม. 108; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 27 – 28; พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 34 – 35. 

 66 โปรดดู ป.พ.พ., ม. 131 (3) กรณีมูลนิธิ, ม.102 (3) กรณีสมาคม; พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, ม. 71 (1); 

พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518, ม. 83 (3) และ ม. 111; พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509, ม. 36 (3); พรบ. 

หอการค้า พ.ศ. 2509, ม. 43 (3); นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มซึ่งมีการจดทะเบียนเพื่อการ

ตามกฎหมายเฉพาะ มิใช่การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลเช่น พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548, ม. 8 

วรรคสองกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการดำเนินกิจการเป็น

เวลาสองปีติดต่อกันออกจากทะเบียน. 
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อย่างมาก กล่าวคือ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมิได้กำหนดหน้าที่ให้พรรคการเมืองต้องยื่น

รายงานกิจการ แต่ปล่อยให้เป็นอิสระของพรรคการเมือง ซึ่งสาธารณชนทั่วไปก็สามารถ

ประเมินถึงความโปร่งใสของพรรคการเมืองที่จัดทำและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะกับ

พรรคที่ไม่จัดทำได้ ส่วนประเทศที่กำหนดหน้าที่นี้ไว้มี 10 ประเทศ ครึ่งหนึ่งกำหนดเป็น

ความผิดและโทษเฉพาะแต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรค และอีกครึ่งหนึ่ง แม้การไม่นำส่งรายงาน

กิจการอาจนำไปสู่การยุบพรรค แต่ก็ไม่ใช่จะกระทำได้โดยง่ายอย่างกรณีของไทย ดังได้

กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 5.2 ข้างต้นแล้ว 

  และในประการสุดท้าย การยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุข้อนี้ ไม่สอดคล้อง

กับหลักการยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ทั้งจากการพิจารณาในกรอบ

อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (ECHR) ซึ่งไม่ผูกพันประเทศไทย หรือกรอบกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งไทยเป็นภาคีตาม

กติกานี้ด้วย 

 

7. ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการยุบพรรค
 เพราะเหตุรายงานเงินสนับสนุน

 7.1นิตินโยบาย(LegalPolicy)การให้การสนับสนุน
  ทางการเงินแก่พรรคการเมือง

  แต่เดิม ประเทศไทยไม่เคยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง 

แต่ปล่อยให้พรรคการเมืองหารายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

จากการบริจาคของภาคเอกชนที่ไม่มีการควบคุมตรวจสอบกันอย่างจริงจัง จนกระทั่ง

เกิดปัญหาผู้มีอิทธิพลและนายทุนครอบงำพรรคการเมือง และนักการเมืองซึ่งต้องลงทุน  

ก็ย่อมมีการถอนทุนคืนในภายหลัง67 ดังนั้น เมื่อคราวจัดทำพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งมุ่งปฏิรูปการเมืองตามแนวทางของ

 67 การให้การสนับสนุนทางการเงินและอื่นๆ แก่พรรคการเมืองที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันมีรากฐานจากงานวิจัย

ของรองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วรัญญู และคณะ เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการให้การ

สนับสนุนทางการเงินและประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐและเอกชน แก่พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 

(กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540); โปรดดู ข้อวิจารณ์สภาพปัญหาการเงินของพรรคการเมืองไทยในอดีต ในหนังสือ  

ดังกล่าว หน้า 21 – 46. 
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 254068 จึงเกิดมาตรการให้การสนับสนุนทางการเงินและทางอื่นๆ 

เช่น เวลาในการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ แก่พรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมือง

สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของตนได้ โดยให้ปลอดจากการครอบงำและ  

ลดทอนอิทธิพลของผู้มีอำนาจ กลุ่มทุนทางการเมือง และนักธุรกิจให้ได้มากที่สุด มิเช่น

นั้นแล้ว แทนที่พรรคการเมืองจะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดทำ

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพื่อประชาชนส่วนรวม กลับกลายเป็นการเชื่อม

ระหว่างรัฐกับนายทุน กลายเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อนายทุน69 การที่รัฐให้เงิน

สนับสนุนแก่พรรคการเมืองก็จะเป็นส่วนช่วยให้พรรคการเมืองมิต้องพะวงอยู่กับค่าใช้

จ่ายต่างๆ ของพรรค ทั้งในส่วนที่ใช้เพื่อการบริหารกิจการภายใน และที่ใช้เพื่อจัด

กิจกรรมทางการเมือง อันจะเป็นช่องทางให้นักธุรกิจ กลุ่มทุน และผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย

เข้าแทรกแซงและบิดเบือนกระบวนการสร้างและสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของ

ประชาชน ให้กลายเป็นการสะท้อนผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง นอกจากนี้การ

ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้พรรคการเมือง

ขนาดเล็ก ที่จัดตั้งขึ้นใหม่และไม่เป็นที่รู้จักดีนัก สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 

เผยแพร่อุดมการณ์และนโยบายของพรรค ขยายฐานสมาชิก และร่วมสร้างเจตนารมณ์

ทางการเมืองของประชาชนต่อไปได้70 

  ด้วยเหตุที่เงินสนับสนุนที่รัฐจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองนี้เป็นเงินที่มาจาก

ภาษีอากรของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างระบบควบคุมตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจ

ได้ว่า เงินสนับสนุนของรัฐจะถูกนำไปใช้เพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง เช่น จัดทำ

 68 โปรดดู มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542) น. 120 – 127 และ น. 531 – 534; และ พรป. พรรคการเมือง 

2541, ม. 56 – 64. 

 69 ผู้สนใจเรื่องนี้ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ โปรดดู Kay Lawson (ed.), Political Parties and Linkage: 

A Comparative Perspective, (New Haven: Yale University Press, 1980).  

 70 ความข้อนี้เห็นได้ชัดเจนจากการที่กฎหมายพรรคการเมืองแบ่งเงินสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทคือ   

(ก) เงินสนับสนุนที่จัดสรรเป็นรายปี จัดสรรให้แก่พรรคที่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วและได้คะแนนเสียง

ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรา 75 และ (ข) การสนับสนุนอื่นตามมาตรา 81 ซึ่งจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่ไม่มี

สิทธิได้รับจัดสรรเป็นรายปีตามข้อ (ก) ซึ่งก็คือ พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ตั้งมานานพอสมควรและได้ส่ง

สมาชิกลงสมัครเลือกตั้งแล้วแต่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พรรคการเมืองขนาดเล็กนั่นเอง; 

โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 81 โดยเฉพาะใน (7) “การอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน...” และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2554 ตามมาตรา 81 แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ข้อ 3 (4) ประกอบ. 
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นโยบาย ขยายจำนวนสมาชิกและสาขา เผยแพร่พัฒนาแนวคิดประชาธิปไตย และจัดให้

สมาชิกลงเลือกตั้ง ฯลฯ จริง มิใช่เป็นช่องทางให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา  

หาประโยชน์จากเงินสนับสนุน มาตรการควบคุมตรวจสอบนี้มีอยู่หลายอย่าง71 หนึ่งใน

นั้นคือ การกำหนดให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวต้องจัดทำ “รายงาน

การใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง” ในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็น

จริง ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ตรวจสอบว่า มีการรั่วไหลเข้ากระเป๋า

ใครหรือไม่ ใช้ไปโดยถูกต้องตามแผนงานและวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์  

ในการพัฒนาการเมืองและเสริมสร้างประชาธิปไตยหรือไม่ ดังที่ศาสตราจารย์   

ดร.อักขราทร จุฬารัตน์ ระบุไว้ในความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน ตอนหนึ่งว่า  

“พรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี
ภาระหน้าที่ในการผดุงไว้ซึ่งหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่คัดสรรผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร การบริหารและจัดการภายในพรรคการเมืองจึงมีลักษณะที่พิเศษและแตกต่าง
จากองค์กรในฝ่ายบริหารโดยทั่วไป และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองมีความ
สำคัญต่อการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้บรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินการ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 62 จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาพรรคการเมือง
และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และในทางตรงกันข้าม หากไม่ดำเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง และเป็นอุปสรรคต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย...”72 

      

 7.2กฎหมายของต่างประเทศ

  ในบรรดาประเทศทั้งหลายที่มีการจัดสรรเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่

พรรคการเมือง (Public Funding) นั้น ล้วนแล้วแต่มีระบบในการควบคุมตรวจสอบการ

ใช้จ่ายเงินสนับสนุนว่าใช้ถูกต้องตามแผนงาน โครงการ หรือวัตถุประสงค์ของเงินหรือไม่ 

เพียงแต่ระดับความเข้มงวดของการตรวจสอบจะมากน้อยแตกต่างกันออกไป แต่อย่าง

น้อย มาตรฐานขั้นต่ำสุดก็คือ การทำให้เกิดความโปร่งใสและนำไปสู่การตรวจสอบโดย

 71 โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 74, ม. 77 และ ม. 82 – 86; และประกาศคณะกรรมการ  

การเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 

 72 ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนในคดีพรรคธรรมชาติไทย - ศร. ที่ 22/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2550 [รจ. ล. 125 ต.55ก (1 เมษายน 2551) น. 1 – 99] น. 27 – 28. 
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สาธารณชน โดยการเปิดเผยบัญชีและรายงานการเงินของพรรคการเมืองต่อสาธารณะ73 

เมื่อมีตรวจพบว่า มีการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

เช่น ไม่นำส่งรายงาน มีการทุจริต ใช้เงินผิดประเภท/วัตถุประสงค ์สภาพบังคับก็ม ี 

หลากหลาย ไล่เรียงได้ตั้งแต่ การเรียกเงินในส่วนนั้นคืน หรือเรียกเงินคืนพร้อมค่าปรับ

ทางปกครอง74 การตัดสิทธิมิให้ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด75 หรือแต่บางส่วนในปี  

ต่อไป76 ที่กล่าวไปนี้เป็นมาตรการบังคับเหนือพรรคการเมือง ส่วนตัวบุคคลผู้ดำรง

ตำแหน่งในพรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำความผิด ก็อาจเสี่ยงต่อโทษปรับ

ทางปกครองและโทษทางอาญา77 

  จากการสำรวจกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายการเงินของ

พรรคการเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า มีเพียง   

7 ประเทศ (รวมประเทศไทย) เท่านั้น ที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้การไม่จัดส่งรายงาน

การเงินและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันภายในกำหนด หรือใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง

ผิดแผกไปจากที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุร้ายแรงถึงขนาดต้องยุบ/เลิก/เพิกถอน/ลบชื่อ

พรรคการเมืองนั้นๆ ออกจากสารบบเลยทีเดียว78 แต่ทั้งนี้ ในบรรดา 7 ประเทศข้างต้น 

 73 ผู้สนใจในเรื่องการควบคุมตรวจสอบการเงินของพรรคการเมืองเปรียบเทียบ โปรดดู Karl-Heinz 

Nassmacher, “Monitoring, Control and Enforcement of Political Finance Regulation,” ใน 

Reginald Austin, และ Maja Tjernstróm (editors), International Institute for Democracy and   

Electoral Assistance (IDEA) Handbooks Series – Funding of Political Parties and Election 

Campaigns, (Stockholm: TrydellsTryckeri AB, 2003), น. 135 – 154.  

 74 เช่น ประเทศเกาหลีใต้ หากรายงานเท็จจะถูกเรียกเงินคืนหรือถูกลดเงินในปีถัดไป ในอัตราสองเท่าของ

จำนวนที่เป็นเท็จ พร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองที่กระทำความผิด: The Political Fund 

Act No. 7682, Aug. 4, 2005, art. 29 และ art. 46 – 49.  

 75 เช่น ประเทศจอร์เจีย – หากไม่ส่งรายงานการเงินของพรรคภายในกำหนด จะถูกตัดสิทธิรับเงินอุดหนุน

เป็นเวลา 1 ปี: Organic Law of Georgia on Political Unions of Citizens dated 31 October 1997, art. 

30, 33 and art. 34. 

 76 เช่น ประเทศเกาหลีใต้ หากไม่ส่งรายงานการเงินภายในกำหนด ให้หักลดเงินสนับสนุนที่พรรคการเมือง

นั้นพึงได้รับการจัดสรรลง ร้อยละ 25: The Political Fund Act No. 7682, Aug. 4, 2005, art. 29. 

 77  Karl-Heinz Nassmacher, เรื่องเดิม, น. 151 – 153. 

 78 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า บางประเทศเช่น เชด (Chad) เอริเทีย (Eritrea) หรือโมรอคโค (Morocco) กำหนด

เหตุยุบพรรคไว้อย่างกว้างขวางมาก กล่าวคือ เมื่อมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งอาจถูกนำ

มาใช้ในกรณีที่ไม่ส่งรายงานการเงินหรือรายงานเท็จด้วยก็ได้: Chad: Act No. 45 of 14 December 1994 on 

charter of political parties, art. 37, art. 39–40; Eritrea: Proclamation on the Formation of 

Political Parties and Organizations No. 2001, art. 17: Morocco: Dahir No. 1-06-18 of 15 

Muharram 1427 promulgating Law No. 36-04 relating to political parties (RB No. 5400 of March 

2, 2006), art. 52. 



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

�1�

มี เพียง 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐเชค และประเทศไทยเท่านั้นที่ ให้มีการยุบ

พรรคการเมือง เพียงเพราะไม่จัดส่งรายงานการเงินภายในกำหนดหรือรายงานไม่ถูก

ต้องตรงตามความเป็นจริงเพียงครั้งเดียวหรือปีเดียว79 ประเทศอื่นๆ ที่เหลือ แม้จะ

กำหนดเหตุยุบพรรคข้อนี้ไว้ แต่ก็มิใช่จะกระทำได้โดยง่าย เช่น บัลแกเรียและปาปัว

นิวกินี ต้องไม่ส่งรายงานการเงิน 2 ปีติดต่อกัน โปรตุเกส ต้อง 3 ปีติดต่อกัน เคนย่าต้อง

เป็นกรณีนำเงินสนับสนุนไปใช้จ่ายในทางที่ผิด หรืออาร์เจนติน่า เฉพาะกรณีที่ศาลสั่งให้

ส่งบัญชีของพรรคแล้วไม่ส่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น  

ตารางที่ 6 
ประเทศที่อาจยุบเลิกพรรคการเมืองเพราะทำผิดเกี่ยวกับเงินสนับสนุน 

หรือรายงานการเงิน80 

ประเทศ หน้าที่ เหตุยุบ-เลิกพรรค 

Argentina เมื่อศาลเรียกให้ส่งสมุดบัญชีการเงิน

ของพรรคการเมือง 

หากไม่นำส่งตามคำสั่งศาลโดยไม่มี

เหตุอันสมควร ให้ถอนชื่อออกจาก

ทะเบียน 

Bulgaria ส่งรายงานการเงินประจำปี ภายใน 

31 มีนาคม ให้แก่ สำนักงานสอบ

บัญชีแห่งชาติ (National Audit 

Office) 

ไม่จัดส่ง 2 ปีติดต่อกัน ศาลแห่งกรุง

โซเฟีย (Court of Sofia) สั่ งยุบ

พรรคการเมือง 

 79 เดิม ประเทศอัลเบเนียนั้น หากไม่ส่งรายงานการเงิน ถือเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง; Report on 

Dissolution of Political Parties and Analogous Measures, adopted by the Venice Commission at 

its 35st Plenary Session (12 – 13 June, 1998) CDL-INF (98) 14, น.5; แต่เหตุยุบพรรคตามข้อนี้ได้ถูก

ยกเลิกไปแล้ว โปรดดู Albania LAW no. 8580, dated 02/17/2000 for political parties. 

 80 Argentina: Organic Law on Political Paries, LAW N § 23 298, Gazette: 25/10/1985, art. 7,   

37 and art. 50d; Bulgaria: Law on Political Parties, Promulgated in State Gazette No. 28 (1 April 

2005), latest Amended in State Gazette No. 6 (23 January 2009), art.40 (1) 4 และ art. 33; Czech 

Republic: Act of Law 424/1991 Coll., on association in political parties and political 

movements, §13 (1) (b) and art. 18; Kenya: Act No. 10 of 2007 – Political Parties Act, art. 26 (1)   

(f) art.30 และ (2); Portugal: Organic Law No. 2/2003 of 22 August 2003 governing Political 

Parties, art.18 para.1 (e) ประกอบกับ Organic Law No. 56/1998 of 18 August 1998 on Finance of 

Political Parties and Election Campaign (as latest amended by Organic Law No.1/2001 of 14 

August 2001) art. 13; Papua New Guinea: Organic Law on the Integrity of Political Parties and 

Candidates 2003, art. 42 (d) และ art.88. 
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ประเทศ หน้าที่ เหตุยุบ-เลิกพรรค 

Czech  

Republic 

ส่งรายงานการเงินประจำปีให้แก่

ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ภ า ย ใ น 1 

เมษายน ของทุกปี 

หากไม่ส่งภายในกำหนด ถือเป็นอัน

เลิ กพรรคการ เมื อ งนั้ น และ ให้

กระทรวงมหาดไทยลบชื่อออกจาก

ทะเบียน 

Kenya  ห า ก ใ ช้ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ข อ ง

พรรคการเมืองที่รัฐจัดสรรให้ ไปใช้

จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ 

แก่ สมาชิ กหรื อผู้ สนั บสนุนของ

พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ; ใช้ ติ ด สิ น บ น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ; ใช้ประกอบธุรกิจ

อื่นที่มิได้อยู่ในภารกิจหน้าที่ปกติของ

พรรคการเมือง; หรือใช้เพื่อการอย่าง

หนึ่งอย่างใดซึ่งไม่สอดคล้องกับหลัก

ป ระช า ธิ ป ไ ตยที่ มี ห ล ากหลาย

พร รคก า ร เ มื อ ง แ ล ะหลั ก ก า ร  

เลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย 

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอน

การจดทะเบียนพรรคการเมือง 

Portugal ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ต้องส่งบัญชีการเงินของปีที่ผ่านไป

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

ห า ก ไ ม่ ส่ ง บั ญ ชี ก า ร เ งิ น ข อ ง

พรรคการเมือง 3 ปีติดต่อกัน ให้ศาล

รัฐธรรมนูญสั่งเลิกพรรคการเมือง 

P a p u a N e w 

Guinea 

ส่งรายงานการเงิน 3 เดือนหลังเลือก

ตั้งและทุกๆ 12 เดือนหลังจากนั้น 

ให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมือง 

หากไม่จัดส่งรายงานการเงินเป็น

เวลา 2 ปีติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร คณะกรรมการว่าด้วย

ความสุจริตของพรรคการเมืองและ  

ผู้ สมั คร เลื อกตั้ ง ( In teg r i ty o f 

P o l i t i c a l P a r t i e s a n d 

Candidates Commission) สั่งลบ

ชื่อจากทะเบียน 
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8. บทวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
 ยุบพรรคเพราะเหตุรายงานเงินสนับสนุน

การกำหนดให้พรรคการเมืองซึ่งรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองให้

ถูกต้องตามความเป็นจริง และใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เป็นมาตรการที่

ชอบด้วยเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบการเงินของ

พรรคการเมืองในส่วนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ อันมาจากภาษีอากรของประชาชน   

ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ลดทอนอิทธิพลของกลุ่มทุน และ  

ผู้บริจาครายใหญ่ ส่งเสริมให้พรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถดำเนินกิจกรรมทางการ

เมืองได้ แต่อย่างไรก็ดี การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่

ถูกต้องในเรื่องเงินสนับสนุนนี้กลับมีปัญหาความไม่เหมาะสมทางนิตินโยบาย (Legal 

Policy) และปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลายประการ ดังนี้  

 8.1ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายการให้เงิน
  สนับสนุนแก่พรรคการเมือง

  แม้ว่าการจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุน

พรรคการเมือง ซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน มิให้เกิดการรั่วไหล เป็นการใช้จ่ายที่

คุ้มค่า จะมีความสำคัญยิ่ง แต่การกำหนดให้ยุบพรรคการเมืองที่ใช้จ่ายไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ ไม่นำส่งรายงานเงินสนับสนุนภายในกำหนดเวลา หรือแม้แต่รายงานเท็จ 

กลับส่งผลร้ายแรงถึงขนาดเป็นการรื้อร้างเป้าหมายที่ดีของนโยบายข้อนี้ (Self-

defeating) ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 7.1 ข้างต้น ดังมีตัวอย่างปรากฎให้เห็นในหลายคดีที่

พรรคการเมืองต้องถูกยุบไป ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการทุจริต คงเป็นเพียงความพลาดผิดทาง

เทคนิคกฎหมาย อาทิ พรรคเอกภาพส่งรายงานเงินสนับสนุนล่าช้า เพราะหัวหน้าไปต่าง

จังหวัดและมิได้มอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการบริหารพรรคคนอื่นนำส่งแทน81 หรือ

ผู้ลงชื่อนำส่งรายงานของพรรคธรรมชาติไทยมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดไว้ให้

มีการมอบหมายให้กระทำแทนหัวหน้าพรรคในกิจการภายนอกได้82 หรือกรณีพรรคไทที่

หัวหน้าพรรคนำเงินสนับสนุนค่าไปรษณียากรไปชำระค่าเช่าสำนักงานที่ตั้งพรรคที่ติด

ค้างกันอยู่เป็นต้น83 

 81 ศร. ที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต.90ก (16 กันยายน 2545) น. 159 – 226] 
 82 ศร. ที่ 22/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 [รจ. ล. 125 ต.55ก (1 เมษายน 2551) น. 1 – 99] 
 83 ศร. ที่ 42/2546 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2546 [รจ. ล. 121 ต.48ก (4 สิงหาคม 2547) น. 1 – 171] 
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  กรณีตัวอย่างเหล่านี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต   

บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “...ประเทศไทยมี

ความไม่ไว้วางใจในพรรคการเมืองค่อนข้างสูง ซึ่งได้มีการออกกฎหมายบังคับใช้แก่

พรรคการเมืองค่อนข้างเข้มงวด... การมีกฎหมายมาบังคับใช้เช่นนี้ อาจมีผลให้

พรรคการเมืองที่ไม่รับผิดชอบหรือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นบางประการ

ต้องสิ้นสุดหรือถูกยุบไป แต่ความเข้มงวดของกฎหมายก็ได้มีผลให้พรรคการเมือง

บางพรรคที่มีความตั้งใจดี ที่จะเป็นพรรคการเมืองที่ดีแต่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

อาจถูกยุบเลิกไปอันเกิดจากความผิดพลาดบางประการที่ไม่ได้ตั้งใจ....”84  

 8.2ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

  การที่รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้ง

พรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไว้นั้น ก็ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ

ของพรรคการเมืองในการทำหน้าที่ เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน 

(Participatory Political Linkage) 85 ระดมความคิดความเห็น สร้างเป็นเจตนารมณ์

ทางการเมือง มุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐ ผลักดันเจตนารมณ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น การ

ยุบพรรคการเมือง แม้เป็นพรรคการเมืองเล็กๆ ก็ย่อมกระทบต่อหน้าที่สำคัญของ

พรรคการเมืองในข้อนี้ และยิ่งเมื่อใดก็ตามที่เป็นการยุบพรรคการเมืองขนาดกลางหรือ

ขนาดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 

พรรคการเมืองซึ่งกำลังทำหน้าที่ตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนในระบบการเมือง

อย่างเป็นทางการ การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ไม่รายงาน

การใช้จ่าย หรือรายงานไม่ถูกต้อง จึงไม่เพียงแต่ย้อนแย้งกับนโยบายการให้เงิน

สนับสนุนแก่พรรคการเมืองเท่านั้น หากแต่ยังขัดแย้งโดยตรงต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ที่รับรองความสำคัญของพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน

อีกด้วย86 และยิ่งเมื่อพิจารณาว่า ระบบการเมืองของไทยเป็นระบบปิด เฉพาะผู้ที่เป็น

 84 สุจิต บุญบงการ, “กฎหมายพรรคการเมือง: โอกาสและข้อจำกัดในการส่งเสริมและพัฒนา

พรรคการเมือง,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (กันยายน – ธันวาคม 2546) น .17. 

 85 ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมในด้านการมีส่วนร่วม (Participatory Linkage) หรือตัวเชื่อมในด้านนโยบาย

สาธารณะที่มุ่งตอบสนองความต้องการ (Policy-Responsive Linkage); โปรดดู Kay Lawson, “Political 

Parties and Linkage,” ใน Kay Lawson (ed.), Political Parties and Linkage: A Comparative 

Perspective, (New Haven: Yale University Press, 1980), น. 13 – 14. 

 86 โปรดดู คำวินิจฉัยหลายฉบับของนายมานิต วิทยาเต็ม ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในคดียุบพรรคหลายคดีที่

พยายามสื่อสารหลักการข้อนี้ อาทิ คดีพรรคเกษตรกร - ศร. ที่ 51/2546 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 [รจ. ล. 121 

ต.58ก (7 กันยายน 2547) น. 1 – 85] น. 43 – 44; คดีพรรคสันติภาพ - ศร. ที่ 23/2546 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 

2546 [รจ. ล. 121 ต.19ก (22 มีนาคม 2547) น. 1 – 74] น. 41 เป็นต้น. 
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สมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ได้87 ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่า การยุบ

พรรคการเมืองมีผลเป็นการทำลายตัวเชื่อมตัวนี้ 

 8.3ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน

  เป้าหมายของระบบควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ

พรรคการเมืองคือ ให้พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน ใช้จ่ายเงินเฉพาะในกิจการ

ของพรรค เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ

พรรคการเมืองอย่างแท้จริง มิให้เกิดการรั่วไหลหรือใช้จ่ายอย่างไม่คุ้มค่าไม่สมเหตุผล 

การจะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นอาจกระทำได้หลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียกคืนเงินสนับสนุน การเรียกคืนพร้อมค่าปรับ การระงับการจ่ายเงินสนับสนุน

เป็นการชั่วคราว การปรับลดหรืองดให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่รัฐ  

พึงจัดสรรให้ในกรณีปกติ หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเช่นโทษปรับทาง

ปกครองและค่าปรับทางปกครองที่กำหนดเป็นรายวันทั้งต่อพรรคการเมืองและผู้ดำรง

ตำแหนง่ในพรรคการเมอืงซึง่ไมป่ฎบิตัหินา้ทีห่รอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง หรอืแมแ้ตก่ารกำหนด 

ให้เป็นความผิดและโทษทางอาญาสำหรับตัวหัวหน้า กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่

ของพรรคการเมืองผู้กระทำการทุจริต เบียดบังยักยอกเงินสนับสนุน หรือเจตนาใช้จ่าย

เงินสนับสนุนให้ผิดแผกแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง 

ประกาศ กกต. และประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง 

  ในด้านหนึ่ง อาจมองได้ว่า การถือเอาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้

จ่ายเงินสนับสนุนให้ถูกต้อง ไม่รายงานการใช้จ่าย หรือรายงานเท็จ เป็นเหตุให้มีการยุบ

พรรคการเมืองนั้น ถือเป็นมาตรการเชิงป้องปราม (Deterrent Measure) ที่ทำให้

พรรคการเมืองต่างๆ พากันหวาดกลัว ระแวดระวัง และต้องยอมปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบที่วางไว้ จึงถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ชอบธรรมอันทำให้บรรลุเป้าหมายของ

ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพิจารณา

ให้ลึกซึ้งลงไปถึงเป้าหมายของการจัดให้มีเงินสนับสนุนของรัฐให้แก่พรรคการเมือง   

จะเห็นได้ว่า การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุผลข้อนี้มิใช่มาตรการที่จะทำให้บรรลุ  

เป้าหมายของการให้เงินสนับสนุนได้เลย ซ้ำร้ายยังเป็นการทำลายเป้าหมายของนโยบาย

การให้เงินสนับสนุนอีกด้วย ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในข้อ 8.1 และ 8.2 ข้างต้น ดังนั้น 

 87 ร.ธ.น., ม. 101 (3); โปรดดู ข้อวิจารณ์การบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อ

ระบบการเมืองไทย ใน อมร จันทรสมบูรณ์, “บทความเขาพระวิหาร 2,” เว็ปไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย – 

www.pub-law.net, วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551 <http://www.pub-law.net/publaw/

view.asp?PublawIDs=1275> เข้าถึง ณ วันที่ 12 กันยายน 2553. 
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จึงถือเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน88 

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาต่อไปอีกว่า ยังคงมีอีกหลายมาตรการที่รุนแรงและ

กระทบเสรีภาพในการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองน้อยกว่า แต่ก็สามารถทำให้บรรลุ  

เป้าหมายของระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้เช่นเดียวกัน เช่น 

การดำเนินคดีอาญาแก่หัวหน้าหรือกรรมการบริหารที่กระทำผิด การให้กรรมการพ้น

จากตำแหน่ง ฯลฯ ก็จะเห็นได้ชัดว่า การบัญญัติให้มีการยุบพรรคเพียงเพราะกระทำผิด

ในเรื่องเงินสนับสนุนเป็นการก้าวข้ามขั้นตอนการเลือกใช้มาตรการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ 

ไล่ เลียงไปตามลำดับจากน้อยไปหามาก อันเป็นนิติวิธีการปรับใช้หลักความ  

ได้สัดส่วน  

  ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุที่การยุบพรรคการเมืองย่อมกระทบโดยตรงต่อ

เสรีภาพของบรรดาสมาชิกทั้งปวงพรรคการเมืองนั้น ทั้งเสรีภาพในการดำรงอยู่และ

เสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นกลุ่ม (Collective Expression) ในนาม

ของพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการไม่ใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้

ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รายงาน รายงานเท็จ หรือการทุจริตโดยหัวหน้า กรรมการ และ

เจ้าหน้าที่พรรค ไม่กี่คน หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหารพรรคส่วนมากจะร่วมกันทุจริต

ก็ตาม แต่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสมาชิกทั้งหมด ซึ่งถูกปิดช่องทางการมีส่วนร่วม

แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทางการเมือง ทั้งๆ ที่มิได้มีส่วนกระทำผิดด้วย ความผิดพลาด

อย่างมากที่สุดก็คือ สมาชิกเหล่านั้นละเลย ไม่ใส่ใจ หรือ “โง่” ไปเลือกคนไม่ดีให้เป็น  

ผู้บริหารพรรค แต่ก็เห็นได้ชัดว่า “เป็นการบังคับเกินกว่าเหตุทำให้เกิดความเสียหาย

และเดือดร้อนแก่ผู้บริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความ

ผิดดังกล่าว”89 

  อนึ่ง แม้ว่ากฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบัน จะเปิดช่องให้พรรคการเมือง  

ที่ไม่จัดส่งรายงานเงินสนับสนุนภายในวันที่ 31 มีนาคม หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน  

 88  ร.ธ.น., ม. 29; และโปรดดู นิติวิธีในการตรวจสอบการจำกัดเสรีภาพตามหลักความได้สัดส่วน ใน บรรเจิด 

สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน 

พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547), น. 324; ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า นิติวิธีดังกล่าวไม่เพียงแต่จะใช้กับกรณีการกำหนดมาตรการจำกัด

เสรีภาพที่กำหนดไว้ใน “กฎ” หรือออกเป็น “คำสั่งทางปกครอง” เท่านั้น หากแต่จะต้องใช้กับขั้นตอนการบัญญัติ 

“กฎหมาย” ด้วย  

 89 สรุปความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อย นายมานิต วิทยาเต็ม ที่ปรากฎในคำวินิจฉัยกลางคดีพรรค  

เสรีประชาธิปไตย – ศร. ที่ 83/2547 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 [รจ. ล. 122 ต.64ก (8 สิงหาคม 2548)   

น. 1 – 148] น. 12. 
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ไม่ครบถ้วน สามารถจัดส่งเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กกต. กำหนดตามมาตรา 82 

ประกอบมาตรา 42 วรรคสองและมีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ตาม แต่กระนั้นก็ดี   

ก็ยังเห็นว่า การยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุนี้มีปัญหาในเชิงหลักการ เพราะการ  

ผ่อนปรนดังกล่าวมิได้รวมถึงกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองทุจริต เป็นเหตุให้มี

การใช้จ่ายเงินผิดหลักเกณฑ์และเกิดการรายงานเท็จ ซึ่งกรณีเช่นนี้ ย่อมนำไปสู่การ  

ยุบพรรคโดยไม่เข้าข้อยกเว้นให้ผ่อนปรนตามมาตรา 42 วรรคสอง และยังคงกระทบต่อ

เสรีภาพของสมาชิกพรรคคนอื่นและกระทบต่อสิทธิของกรรมการบริหารพรรคคนอื่น  

ที่ไม่ได้รู้เห็นกับการทุจริตด้วยอยู่ดี 

  ทั้งนี้ จากประสบการณ์ยุบ 16 พรรคจากเหตุนี้ นับตั้งแต่ปี 2541 จนถึง

ปัจจุบัน ที่มีการใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดมากนั้น ก็เป็นเครื่องยืนยันความไม่  

สมเหตุสมผลของเหตุยุบพรรคและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ที่เห็น

ชัดๆ ก็มีพรรคอำนาจประชาชนซึ่งต้องถูกยุบไปเพราะใช้ใบเสร็จปลอมหลายใบ  

ในโครงการวารสารและจดหมายข่าว รวมเป็นเงินเพียงแค่ 17,524 บาท จากยอดเงินใน

โครงการ 355,200 บาท ของยอดเงินสนับสนุนรวมทั้งหมด 1,713,000 บาท หรือ  

คิดเป็นสัดส่วนใบเสร็จที่มีการโกงเท่ากับร้อย 4.93 ของยอดเงินโครงการ หรือร้อยละ 

1.02 ของยอดเงินสนับสนุนทั้งหมดที่พรรคได้รับจัดสรรในปีนั้น90 การยุบพรรคเอกภาพ

เพราะส่งรายงานเงินสนับสนุนล่าช้าไป 9 วัน91 หรือพรรคเกษตรก้าวหน้าต้องถูกยุบไป

ทั้งๆ ที่กรรมการพรรคคนหนึ่งได้มีหนังสือขอให้นายทะเบียนตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ของพรรค92 ทั้ งๆ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยได้แต่งตั้ ง  

คณะทำงานขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุทุจริตแล้ว93 และยิ่งเมื่อพิเคราะห์ถึง

ผลทางกฎหมายที่จะมีต่อกรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้นหลังจากศาลสั่งยุบ

พรรคไปแล้ว อันได้แก่ ห้ามไปจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ห้ามเป็นกรรมการ

 90 คดีพรรคอำนาจประชาชน - ศร. ที่ 50/2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 [รจ. ล. 121 ต.54ก (27 

สิงหาคม 2547) น. 1 – 118] น. 1 และ 11 – 12. 

 91 คดีพรรคเอกภาพ- ศร. ที่ 2/2545 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต.90ก (16 กันยายน 

2545) น. 159 – 226] น. 163 – 164.  

 92  เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฎในคำร้องของนายทะเบียนพรรคการเมืองเองว่า รักษาการเลขาธิการพรรคเป็น  

ผู้มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุน – ศร. ที่ 49/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2547 

[รจ. ล. 122 ต.32ก (5 เมษายน 2548) น. 1 – 92] น. 2 – 3. 

 93 อย่างไรก็ดี ในคดีนี้ อาจมองได้ว่า การจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการแก้เกี้ยว  

เพื่อประโยชน์ในการแก้ต่างคดีเท่านั้น – ศร. ที่ 83/2547 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 [รจ. ล. 122 ต.64ก   

(8 สิงหาคม 2548) น. 1 – 148] น. 7. 
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บริหารพรรคการเมืองอื่น และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี94 ก็ยิ่งประจักษ์แจ้ง

แก่ใจว่า ไม่มีความสมเหตุสมผลในการใช้บังคับกฎหมายข้อนี้เลยแม้แต่น้อย 

  จากเหตุผลต่างๆ ข้างต้น จึงเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายให้ยุบพรรค 

การเมืองด้วยเหตุข้อนี้ ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนอย่างชัดแจ้ง 

 8.4เหตุผลอื่นๆ

  การยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุข้อนี้ แน่นอนว่า ไม่สอดคล้องกับหลักการ

ยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กล่าวคือ รัฐอาจใช้อำนาจเข้าไปสลาย

การรวมกลุ่มในรูปพรรคการเมืองได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองนั้นเป็น (ก) ปฏิปักษ์ต่อการ

ดำรงอยู่ของรัฐ (ข) ปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย (ค) ปฏิปักษ์ต่ออัตลักษณ์ทาง

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Identity) เช่น หลักสาธารณรัฐ หลักราชอาณาจักร หรือ

หลักรัฐที่เป็นกลางทางศาสนา (Secular State) และ (ง) พรรคการเมืองที่ไม่ดำเนินการ

ในฐานะพรรคการเมืองอย่างแท้จริง เช่น ตลอดเวลา 8 ปีไม่เคยมีการส่งสมาชิกลงสมัคร

รับเลือกตั้งหรือไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ เลย  

  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สอดคล้องกับข้อ 22 (1) ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งบัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวม

กลุ่มหรือเสรีภาพในการสมาคม (Freedom of Association) ครอบคลุมถึงเสรีภาพใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็น

สิทธิโดยปริยาย (Implied Right)95 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีในกติกานี้ด้วย อีกทั้งยังไม่

ปรากฎในกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่เป็นนิติบุคคลใน  

 94 อนึ่ง ข้อห้าม 2 ข้อแรกมีอยู่แล้วตั้งแต่กฎหมายพรรคการเมือง 2541 ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

นั้นเพิ่งจะมีในกฎหมายพรรคการเมือง 2550; โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 69 เทียบ ฉบับ 2550, ม. 

97 และ ม. 98; และอันที่จริง หากมีการยุบพรรคด้วยเหตุข้อนี้ กรรมการบริหารพรรคซึ่งมิได้มีส่วนร่วมหรือปล่อย

ปละละเลยให้มีการกระทำผิด จะต้องไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โปรดดูรายละเอียดในรายงานวิจัยฉบับถัดไป. 

 95 แม้ว่าข้อ 22 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งบัญญัติรับรอง

เสรีภาพในการรวมกลุ่มจะมิได้กล่าวถึงพรรคการเมืองไว้อย่างชัดแจ้งเหมือนการรวมกลุ่มในรูปสหภาพแรงงาน   

แต่เมื่อพิเคราะห์รายงานการประชุมการจัดทำยกร่างบทมาตราดังกล่าวแล้วสามารถอนุมานถึงเจตนารมณ์ของ  

ผู้ร่างได้ว่า เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรานี้ครอบคลุมถึงการจัดตั้งพรรคการเมืองด้วย; โปรดดู K.J. Partsch, 

“Freedom of Conscience and Expression, and Political Freedom,” ใน L. Henkin (ed.) The 

International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights, (New York/ Guildford: 

Columbia University Press, 1981), น. 235, อ้างถึงใน Eva Brems, “Freedom of Political Association 

and the Question of Party Closures,” ใน Wojciech Sadurski (ed.), Political Rights under Stress 

in 21st Century Europe, (Oxford: Oxford University Press, 2006), น. 121. 
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รูปแบบอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สมาคมการค้า หอการค้า ฯลฯ ดังได้อธิบาย

รายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 4 ข้างต้น ตลอดจน พบว่า กฎหมายพรรคการเมืองของบรรดา 

70 ประเทศที่ทำการศึกษาวิจัย มีเพียง 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเชก ที่มีบทบัญญัติ

กำหนดให้ยุบพรรคการเมืองเพราะไม่จัดส่งรายงานเงินสนับสนุนเช่นเดียวกับกฎหมาย

พรรคการเมืองไทย และอีก 1 ประเทศคือเคนย่า ที่กำหนดให้ยุบพรรค หากมีการใช้จ่าย

เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ส่วนประเทศอื่นๆ แม้มีการ

กำหนดเหตุยุบพรรคในประเด็นนี้ไว้ แต่ก็มิใช่จะกระทำได้โดยง่ายเพียงเพราะการกระทำ

ผิดหรือไม่ทำหน้าที่จัดส่งรายงานเพียงครั้งเดียวเฉกเช่นกรณีของไทย 

 

9. มาตรการทางเลือกอื่นแทน
 การยุบพรรคการเมือง

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การยุบพรรคการเมืองอันเป็นข้อยกเว้นของ

ระบอบประชาธิปไตยนั้น สมควรจะมีได้แต่เฉพาะกรณีที่มีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า 

พรรคการเมืองดังกล่าวมิได้ประสงค์จะรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองอีก

ต่อไป จึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง

และลักษณะความสำคัญของพรรคการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

โดยเริ่มจากมาตรการที่กระทบต่อเสรีภาพของสมาชิกพรรคการเมืองน้อยที่สุดเรื่อยไป

โดยลำดับ จนถึงการทำให้ความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง 

 9.1การลดงดหรือเรียกคืนเงินสนับสนุน

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของต่างประเทศ พบว่า 

มีการใช้มาตรการลด หรืองดให้เงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองหนึ่งๆ พึงได้รับในปีถัดไป 

สำหรับพรรคการเมืองที่ละเลยต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดบางอย่าง โดยเฉพาะความ

ผิดในเรื่องการเงิน96 ส่วนกฎหมายพรรคการเมืองไทยนั้นกำหนดให้มีการเรียกคืนเงิน

สนับสนุนพร้อมดอกเบี้ย โทษปรับทางปกครอง โทษอาญา และก็ก้าวข้ามไปสู่ มาตรการ 

(สภาพบังคับหรือโทษ) ยุบพรรคการเมืองในทันที และแม้จะมีการกำหนดเกี่ยวกับการ

ลดหรือเลิกการจัดสรรเงินสนับสนุนไว้แล้วก็ตาม แต่ก็จำกัดเฉพาะเหตุที่พรรคการเมือง

ไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เท่านั้น97 

 96  Karl-Heinz Nassmacher, เรื่องเดิม, น. 135 – 154.  

 97 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 78. 
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  ผู้วิจัยเห็นว่า การลดหรืองดให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งที่กระทบสิทธิเสรีภาพของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองน้อยกว่า

การยุบพรรคการเมือง และสมควรนำมาใช้กับกรณีที่พรรคการเมืองละเลยไม่นำส่ง

รายงานกิจการ รายงานเงินสนับสนุน นำส่งล่าช้า รายงานไม่ถูกต้อง ใช้จ่ายผิด

วัตถุประสงค์ หรือแม้แต่กรณีที่มีการทุจริตร่วมด้วย 

 9.2การกำหนดความรับผิดในทางแพ่งอย่างลูกหนี้ร่วม

  นอกจากนี้ ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควร และ  

มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้กับการกระทำผิดเกี่ยวกับการเงินของ

พรรคการเมือง คือ การกำหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดชดใช้ความ  

เสียหายต่อ กกต. และต่อพรรคการเมืองอย่างลูกหนี้ร่วม  

  แม้ว่ามาตรา 86 ของกฎหมายพรรคการเมืองจะกำหนดให้นำหลักลูกหนี้

ร่วมมาใช้ในระหว่างบรรดาหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในกรณีที่

พรรคการเมืองไม่คืนเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแล้วก็ตาม แต่กรณีก็จำกัด

อยู่แต่เฉพาะการเรียกคืนเงินสนับสนุนและดอกเบี้ยในกรณีที่พรรคการเมืองไม่ดำเนิน

การให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือ

เป็นกรณีที่ความเป็นนิติบุคคลพรรคการเมืองต้องสิ้นสุดลงไปเท่านั้น หลักความรับผิดใน

ทางแพ่งอย่างลูกหนี้ร่วมหาได้นำมาใช้กับกรณีที่พรรคการเมืองไม่ชำระโทษปรับทาง

ปกครองหรือโทษปรับอาญาแต่อย่างใดไม่98 

  และที่สำคัญ ด้วยความที่พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก

บุคคลผู้เป็นหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค และมีกองทรัพย์สิน

เป็นของตนเอง หากหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกระทำการทุจริต ละเลย

ต่อหน้าที่ หรือแม้แต่บริหารงานผิดพลาด เป็นเหตุให้พรรคการเมือง (ก) ถูกลดหรือถูก

ตัดสิทธิมิได้รับเงินสนับสนุนที่พึงจะได้รับตามปกติในปีถัดไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่

 98 ทั้งนี้ อาจมีข้อถกเถียงว่า กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามหลักทั่วไปอยู่แล้ว; อนึ่ง 

โทษปรับทางอาญาที่อาจลงแก่พรรคการเมือง ได้แก่ มาตรา 104 แต่สำหรับโทษปรับทางปกครองนั้น กฎหมาย

ปัจจุบัน มิได้กำหนดให้พรรคการเมืองต้องรับผิด หากแต่กำหนดให้เป็นความรับผิดของคณะกรรมการบริหาร

พรรค หัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค โปรดดู พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 122 – 132; เหตุที่ผู้วิจัย  

เสนอไว้ข้างต้นเพราะต้องการให้มีการนำมาตรการโทษปรับทางปกครองมาใช้ให้มากขึ้น ทั้งนี้โปรดเทียบกฎหมาย

พรรคการเมืองของเยอรมันที่อธิบายไว้ในหน้า 112 – 114; สเปนในหน้า 156 - 157; และเกาหลีใต้ในหน้า 177 – 

178 ของรายงานวิจัยนี้. 
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สมควรกำหนดไว้ในกฎหมายไทยดังได้กล่าวมาแล้ว (ข) ถูกเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อม

ดอกเบี้ย (ค) ถูกลงโทษปรับทางปกครองหรือโทษปรับทางอาญา 

  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อไปอีกว่า สมควรหรือไม่ที่จะกำหนดไว้ในกฎหมาย

พรรคการเมืองให้ชัดเจนถึงความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมของบรรดาหัวหน้าพรรคและ

กรรมการบรหิารพรรคเหลา่นัน้ในอนัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชดใชต้อ่นติบิคุคล “พรรคการเมอืง” 

นั้นๆ ด้วย99 

  แม้มาตรการนี้อาจถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกำหนดให้บุคคลต้องร่วมรับผิดใน

การกระทำของบุคคลอื่น แต่ก็เป็นเพียงความรับผิดในทางแพ่ง อีกทั้งกรรมการบริหาร

พรรคที่มิได้เป็นผู้กระทำผิด แม้ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และต้องชดใช้ให้แก่

พรรคการเมืองไปก่อน ก็ยังคงรับช่วงสิทธิ สามารถไล่เบี้ยเอาจากหัวหน้าหรือกรรมการ

บริหารพรรคที่เป็นต้นเหตุแห่งความรับผิดดังกล่าวได้100 ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิเคราะห์

เปรียบเทียบกับมาตรการยุบพรรคการเมือง และห้ามกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด  

จดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมืองอื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว ในทางทฤษฎี ต้องถือว่า การกำหนดให้กรรมการบริหาร

พรรคมีความรับผิดร่วมกันในทางแพ่ง เป็นสภาพบังคับที่กระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

น้อยกว่าการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิในประการต่างๆ ดังกล่าว101 

 9.3การสั่งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
  พ้นจากตำแหน่ง

  แม้กฎหมายพรรคการเมืองให้อำนาจนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ 

กกต. มีอำนาจยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร

พรรคทั้งคณะหรือบางคนพ้นจากตำแหน่งได้ แต่ก็จำกัดไว้เฉพาะกรณีที่มีการกระทำที่

ฝ่าฝืนนโยบายและข้อบังคับพรรคการเมืองเท่านั้น102 ทั้งๆ ที่มาตรการนี้เป็นมาตรการที่
 99 โปรดเทียบ ความรับผิดของกรรมการต่อบริษัทตาม ป.พ.พ. ม. 1169 และความรับผิดร่วมกันของ

กรรมการบริษัทตาม ป.พ.พ. ม. 1168 วรรคสอง. 

 100 โปรดดู ป.พ.พ. ม. 296 และ ม. 229 (3). 

 101 แม้ในทางความเป็นจริง อาจมีผู้โต้แย้งว่า ความรับผิดในทางแพ่ง เช่น ค่าสินไหมทดแทนในหลักล้าน เป็น

สภาพบังคับที่รุนแรงกว่าการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ตาม แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรการนี้จะเป็นการกระตุ้นเตือน

ให้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของตน มิใช่ตอบรับเป็นกรรมการบริหาร

พรรคเพราะความเกรงใจ หรือเพียงอยากมีตำแหน่งในพรรคการเมือง โดยไม่มีความตั้งใจจะดำเนินกิจกรรม

ทางการเมืองอย่างแท้จริง 

 102 พรป. พรรคการเมือง 2550, ม. 31 และพรป. พรรคการเมือง 2541, ม. 27 แต่ที่ผ่านมา กลับปรากฎว่า 

ไม่เคยมีการใช้มาตรการนี้เลย 



ณรงค์เดชสรุโฆษิต

���

กระทบสิทธิเสรีภาพน้อยกว่าการยุบพรรคการเมือง จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายให้นำ

มาตรการนี้มาใช้แทนที่การยุบพรรค กล่าวคือ   

  หัวหน้าพรรค เหรัญญิก และกรรมการบริหารพรรคอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ แล้วแต่กรณี ซึ่ง 

 (ก)  ละเลยหน้าที่ไม่จัดส่งรายงานการดำเนินกิจการหรือรายงานการใช้เงิน

สนับสนุนตามกำหนดเวลาและไม่ยอมชี้แจงต่อ กกต.หรือชี้แจงแต่ไม่มี

เหตุผลอันสมควร 

 (ข)  ใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอนุมัติไว้ หรือ  

 (ค)  ใช้จ่ายเงินสนับสนุนโดยทุจริต  

  ต้องพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

  จากนั้น ก็ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหลายในอันที่จะจัดให้

มีการประชุมใหญ่เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแทน

ตำแหน่งที่ว่าง หรือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไป 

  อย่างไรก็ดี เมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้วระยะหนึ่งแล้ว หากสมาชิกคนอื่น ๆ 

ของพรรคยังไม่นำพาจัดการประชุมใหญ่ ก็ถือเสมือนหนึ่งว่า พรรคการเมืองดังกล่าว 

สมัครใจเลิกดำเนินการในฐานะพรรคการเมืองไปโดยปริยาย และเข้าสู่กระบวนการ

วินิจฉัยให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองต่อไป  

  ในทางตรงกันข้าม หากสมาชิกพรรคการเมืองยังคงมีเจตนาที่แน่วแน่ในอัน

ที่จะดำเนินการในฐานะพรรคการเมืองต่อไป โดยจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและ

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เช่นนี้ แม้พรรคการเมืองอาจไม่สามารถจัดทำรายงาน

การดำเนินกิจการย้อนหลังได้ หรือไม่สามารถชี้แจงถึงความไม่ถูกต้องของการใช้จ่ายเงิน

สนับสนุนได้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็น ก็สมควรที่จะให้พรรคการเมืองนั้นดำรงอยู่ต่อ

ไป ส่วนการทุจริตหรือการใช้จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ให้ดำเนินการเอาผิดอาญากับ

หัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรค (เดิม) ที่เกี่ยวข้องตามพฤติการณ์แห่งการกระทำ

ความผิดเป็นรายๆ ไป  
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  มาตรการนี้สามารถคัดกรองพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองแต่เพียงใน

นาม โดยไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างแท้จริง หรือ

พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อหวังหาประโยชน์จากการได้รับจัดสรรเงินสนับสนุน

พรรคการเมือง ออกจากการรวมกลุ่มทางการเมืองที่มุ่งหมายเป็นพรรคการเมืองอย่าง

แท้จริงได้ ทั้งยังเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่าการยุบ

พรรคการเมือง และเป็นการใช้อำนาจรัฐกระทบสิทธิเสรีภาพอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

จากเบาไปหาหนักที่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่

แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 9



ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของอบต.?

���

ในรายงานวิจัยฉบับแรกนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาของการ

ยุบพรรคการเมืองไทยโดยเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือ 

การสิ้นสภาพพรรคการเมือง และการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุที่  

ผู้สมัครของพรรคกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจาก

การจัดส่งรายงานการดำเนินกิจการประจำปีและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน

พรรคการเมืองเสียก่อน ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุยุบพรรคในประการอื่นๆ 

กระบวนการยุบพรรคการเมือง และผลของการยุบพรรคการเมือง ตลอดจนมาตรการ

ทางเลือกอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้ทดแทนการยุบพรรคการเมืองนั้น จะได้กล่าวถึงโดย

ละเอียดในโครงการวิจัยลำดับถัดไป 

อนึ่ง ข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะในชั้นต้นเท่านั้น อาจมีการ

ปรับปรุ งหลั งจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ มย่ อยกับผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ อง 

(Stakeholders) ทั้งหลาย และนักวิชาการทั้งทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อีกหลายท่าน 

ซึ่งจะดำเนินการในโครงการวิจัยถัดไป 

 

1. มาตรการเฉพาะหน้า:ตีความและใช้บังคับ
 กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ-
 หลักนิติธรรมและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 ระหว่างประเทศ

ในเบื้องต้น การใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียน กกต. และศาล

รัฐธรรมนูญ ต้องเคารพหลักเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาล สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 237 วรรคสอง ดังที่ได้

วิจารณ์ไว้ในบทก่อนๆ  

นอกจากนี้ ในส่วนของการสิ้นสภาพพรรคการเมืองนั้น มีข้อเสนอแนะเฉพาะเรื่อง 

อันประกอบด้วยอันได้แก่ ประการแรก ผ่อนปรนการบังคับใช้ เหตุสิ้นสภาพ
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พรรคการเมืองตามมาตรา 91 (1) และ (3) ประการที่สอง ตีความบทบัญญัติมาตรา 91 

(4) “โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย” แบบไม่เข้มงวดเคร่งครัดเกิน

ไปนัก ประการที่สาม ชะลอการดำเนินการเพื่อประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ หาก

อยู่ในช่วงที่ใกล้วันที่สภาจะครบวาระ หรือหลังจากมีการประกาศยุบสภา ไปจนกว่าจะ

พ้นวันเลือกตั้ง ประการที่สี่ ระบุเกี่ยวกับวันสิ้นสภาพพรรคการเมืองให้ชัดเจนใน

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง และประการสุดท้าย ศาลรัฐธรรมนูญควรตีความ

มาตรา 91 วรรคสาม ให้รวมถึงสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมิใช่หัวหน้าหรือกรรมการ

บริหารพรรคด้วย 

 

2. มาตรการระยะยาว:แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
 แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(2550)

 (1)  ปรับปรุงความในมาตรา 68 วรรคสี่ โดยกำหนดให้กรรมการบริหาร

พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองผู้ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการยุบ

พรรคการเมืองถูกต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรง

ตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาล

รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

 (2)  ยกเลิกความในมาตรา 237 วรรคสอง การยุบพรรคการเมืองเพราะ  

ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในนามของพรรคกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย  

เลือกตั้ง 

 (3)  เพิ่มบทบัญญัติใหม่ในหมวด 10 ศาล ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื่นที่กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (4)  ปรับปรุงมาตรา 216 วรรคแรก โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก “เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเป็น

อย่างอื่น” จากเดิมที่ระบุว่า “เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นใน

รัฐธรรมนูญนี้” 
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 2.2พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
  พรรคการเมืองพ.ศ.2550

ตารางที่ 7 ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง 

(1) อำนาจของ 
นายทะเบียน
พรรคการเมืองและคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง 

- ปรับปรุงมาตรา 91 วรรคสอง มาตรา 93 วรรคสอง และ
มาตรา 95 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กร
หลักในการพิจารณาการสิ้นสภาพพรรคการเมืองและการเสนอ
คำร้องเพื่อยุบพรรคการเมือง ส่วนนายทะเบียนพรรคการเมืองให้
เป็นองค์กรรอง มีอำนาจหน้าที่ควบคุมพรรคการเมืองในเรื่อง  
อื่นๆ ทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อมีการร้องเรียนหรือนายทะเบียนพบเหตุ
ต้องสงสัยว่า มีพรรคการเมืองเข้าข่ายต้องสิ้นสภาพหรือต้องด้วย
เหตุยุบพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อ กกต. เพื่อ
พิจารณา 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง อำนาจในการวินิจฉัยให้พรรคการเมือง
สิ้นสภาพไปก็ดี อำนาจในการเสนอคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  
ก็ดี เป็นอำนาจของ กกต. มิใช่ อำนาจร่วมกัน (Co-decision) 
ของ นายทะเบียนและ กกต. ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(2) เหตุแห่งการสิ้นสภาพ
พรรคการเมือง 

- ยกเลิกเหตุสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (1) เพราะ
ไม่สามารถหาสมาชิกได้ครบ 5,000 คน หรือมีสาขาพรรคครบ
ทุกภาค 
- ลดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำอันเป็นเหตุสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (2) 
ให้เหลือ 15 คนดังเช่นกฎหมายพรรคการเมือง 2541 
- ปรับปรุงเหตุสิ้นสภาพตามมาตรา 91 (4) การไม่เรียกประชุม
ใหญ่หรือไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยขยายระยะเวลา
ออกไปเป็นสองปี  

(3) การพิจารณาให้
พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 

- ปรับปรุงมาตรา 91 โดยเพิ่มหลักการใหม่ได้แก่  
 (ก) ห้ามมิให้นายทะเบียนประกาศให้พรรคการเมืองสิ้น
สภาพในช่วงเวลา 90 วันก่อนวันที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระ
จนถึงวันเลือกตั้ง หรือนับแต่วันที่มีการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ไปจนถึงวันเลือกตั้ง  
 (ข) ให้การประกาศว่าพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมอืงมผีลตัง้แตว่นัทีน่ายทะเบยีนออกประกาศเปน็ตน้ไป 
 (ค) ให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้น
สภาพไป จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน สามารถร้องคัดค้านต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้  
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(4) เหตุแห่งการ 

ยุบพรรคการเมือง 

- ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 93 กรณีรายงานการ

ดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและกรณีการใช้จ่ายและ

รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง 

- ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (1) โดยตัด

ข้อความตอนท้ายที่ว่า “หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้

ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว” 

ออกไป 

- ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (2) การยุบ

พรรคเพราะฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง โดยเพิ่มองค์ประกอบเรื่อง

ความร้ายแรงและผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่ (ก) พฤติกรรมการ

ฝ่าฝืนกฎหมายต้องร้ายแรง และ (ข) ส่งกระทบต่อความสุจริต

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง 

- ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (3) “กระทำการ

อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ”  โดยตัดคำว่า 

“อันอาจ” ออกไป 

- ปรับปรุงเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (4) โดยตัดคำว่า 

“อันอาจ” ออกไป สำหรับกรณีภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ง

ภายในและภายนอกราชอาณาจักร และโดยการเพิ่มองค์

ประกอบเรื่องความร้ายแรงในกรณีกระทำการขัดต่อกฎหมาย

หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 94 (5) ทั้งอนุมาตรา 

- ยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 104 วรรคสาม 

(5) ผลของการสิ้นสภาพ

พรรคการเมือง 

- ปรับปรุงมาตรา 97 ใหม่ โดยกำหนดให้หัวหน้าและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองซึ่งปล่อยปละละเลย มิได้ดำเนินการตาม

หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้พรรคการเมือง  

ดังกล่าวต้องสิ้นสภาพไป จะจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่

หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ได้ ภายในกำหนด 5 

ปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 
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(6) ผลของการ 

ยุบพรรคการเมือง 

- ปรับปรุงมาตรา 98 ใหม่ โดยกำหนดให้หัวหน้าและกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองซึ่งเป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

ไป ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่ง  

ใดๆ ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

- เพิ่มหลักการใหม่ ห้ามการจัดตั้ งพรรคการเมืองแทนที่ 

(Substitute Organization) พรรคการเมืองที่ถูกยุบไป ทั้งนี้ 

เฉพาะกรณีพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเพราะเหตุกระทำการ  

ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเหตุกระทำการ  

อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ งภายในและภายนอก  

ราชอาณาจักรเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว ให้ กกต. เสนอเรื่องผ่านอัยการ

สูงสุดเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองแทนที่นั้นได้

เลย โดยไม่ต้องรอให้มีพฤติการณ์การกระทำความผิดอื่นๆ   

ขึ้นใหม่ 

(7) การควบคุม

พรรคการเมือง 

- ปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นการใช้อำนาจรัฐ

ควบคุมกิจการของพรรคการเมืองใหม่เสียทั้งหมด โดยเพิ่ม

มาตรการการลด และงดการจัดสรรเงินสนับสนุน การกำหนดให้

กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมต่อ กกต. และ

ต่อพรรคการเมือง และการขยายเหตุในการเสนอเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่ง 
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 2.3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
  เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง 
  สมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2550

 (1)  ยกเลิกความในมาตรา 103 วรรคสอง เพื่อให้สอดรับกับการยกเลิก

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 วรรคสอง และกฎหมาย

พรรคการเมืองมาตรา 94 (2) 

 (2)  ยกเลิกความในมาตรา 140 วรรคสี่ ซึ่งกำหนดให้การใส่ความหรือ  

กลั่นแกล้งผู้สมัคร ส.ส. ถือเป็นการกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง

ของรัฐอันเป็นหนึ่งในเหตุยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรค 

การเมือง 

 (3)  ยกเลิกความในมาตรา 144 วรรคสอง ซึ่งกำหนดเหตุยุบพรรค 

การเมืองอันเนื่องมาจากการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัคร

หรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือการส่งสมาชิกลงสมัครเพื่อประโยชน์

ของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์คะแนน

เสียงขั้นต่ำร้อยละ 20 ในกรณีที่มีผู้สมัครรายเดียว  

 (4)  ปรับปรุงความในมาตรา 163 บทเฉพาะกาลซึ่งให้ถือว่าผู้ถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายเดิมเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม

กฎหมายฉบับนี้ด้วย โดยตัดข้อความว่า “หรือประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ฉบับที่ 27 เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับ

ที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549” ออกไป 

 2.4กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
  ศาลรัฐธรรมนูญ

 (1) กำหนดให้มีหมวดหมู่ว่าด้วยการพิจารณาคดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง

เป็นการเฉพาะ ซึ่งคดียุบพรรคการเมืองจะเป็นหนึ่งในประเภทคดีย่อย 

 (2)  บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและสิทธิใน

การต่อสู้คดีของผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำวินิจฉัยของศาล



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

���

รัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีคดียุบพรรคการเมือง ต้องไม่จำกัดแต่เฉพาะ

นิติบุคคลพรรคการเมือง หากแต่ให้สิทธิแก่บุคคลที่เข้าข่ายถูกห้าม

ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการที่ศาลสั่งยุบพรรคการเมือง

ด้วย  

 (3)  บัญญัติรับรองหลักการ การวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมือง ต้องมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญทั้งหมดที่เป็นองค์คณะพิจารณาวินิจฉัยคดีดังกล่าว1 

 

 1 เหตุผลที่มาและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในประเด็นกระบวนการยุบพรรคการเมืองและผลของ

การยุบพรรคการเมืองจะนำเสนอในโครงการวิจัยต่อไป 
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. รายงานการวิจัย เรื่อง การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณี  

ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. พี เพรส. 2548.  

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. เดือนตุลา. 2549. 

. การปรับปรุงระบบพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ. สำนักงานกองทุน  

สนับสนุนการวิจัย. 2538.   

. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน. กรุงเทพฯ. สุขุมและ

บุตร. 2542. 

. คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน.   

กรุงเทพฯ. เรือนแก้วการพิมพ์. 2535. 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย  

ข้อพิพาท. สำนักงานศาลปกครอง. ม.ปท. 2542. 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 3: ที่มาและนิติวิธี. กรุงเทพฯ. นิติธรรม. 2538. 
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 บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. วิญญูชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2547. 

 . ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. วิญญูชน. 2544 

 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคลและ

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล. กรุงเทพฯ. นิติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2549. 

 ประภาศน์ อวยชัย. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. 

กรุงเทพฯ. กรุงสยามการพิมพ์. 2530. 

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนา

พานิช. 2524. 

 ปัญญา  อุดชาชน และ มรว. วุฒิเลิศ เทวกุล. รายงานการวิจัย เรื่อง อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

ในการยุบพรรคการเมือง. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารอัดสำเนา. 

ม.ป.ป. 

 พรพล เอกอรรถพร. เปิดโปงกลโกงเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน. 2548. 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. ระบบการทุจริตเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา 

สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก). 2537. 

 โภคิน พลกุล. ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องในรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. ศูนย์การพิมพ์พลชัย. 

2529. 

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ. วิญญูชน. 2542. 

 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 2: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. กรุงเทพฯ. มติชน. 2546. 

 ลิขิต ธีรเวคิน. พรรคการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย. กรุงเทพฯ. สถาบันวิจัยของ

สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย. 2526. 

 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาล

รัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ. วิญญูชน. 2546.  

. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและ  

ผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษากรณีศาลสูงสุดของ

สหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. กรุงเทพฯ. 

มิสเตอร์ก๊อปปี้. 2550. 

 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ. 

นิติธรรม. 2540. 
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. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   

2540. กรุงเทพฯ. วิญญูชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2543. 

 วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์. พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์. 

กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ประชาชน. 2524.  

 วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. นิติบรรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2530.  

วิษณุ วรัญญู และคณะ. แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทาง  

การเงินและประโยชน์อย่างอื่นจากรัฐและเอกชน แก่พรรคการเมือง และ

สมาชิกพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ. นิติธรรม. 2540. 

 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. 

กรุงเทพฯ. วิญญูชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. 2552. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548. 

. ก า ร ยุ บพ ร รคก า ร เ มื อ ง ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย หนั ง สื อ ที่ ร ะ ลึ ก 6 8 ป ี  

รองศาสตราจารย ์นรนิติ เศรษฐบุตร. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์เดือนตุลา. 2552. 

. กฎหมายปกครองทอ้งถิน่. กรงุเทพฯ. สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกิจจา-  

นุเบกษา. 2547.  

 สหัส สิงหวิริยะ. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด. กรุงเทพฯ. นิติบรรณการ. 

2550. 

สุขุม นวลสกุล และคณะ. การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ. หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์. 

พิมพ์ครั้งที่ 6. 2528. 

 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2553. 

 สุษมศุภนิตย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด. 

กรุงเทพฯ. นิติบรรณาการ. 2550. 

 โสภณ รัตนากร. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. 

กรุงเทพฯ. นิติบรรณการ. พิมพ์ครั้งที่ 11. 2551 

หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511. กรุงเทพฯ. โอเดียน

สโตร์. 2512. 

อัครเมศวร์ ทองนวล. รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. เอกสาร  

อัดสำเนา. 2541. 
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บทความภาษาไทย 
เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง. “การยุบพรรคการเมืองเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของ

ผู้บริหารพรรคการเมืองเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย” เว็ปไซต์เครือข่าย

กฎหมายมหาชนไทย. เผยแพร่ครั้งแรก 14 กันยายน 2551.   

 จรัญ ภักดีธนากุล. “การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองในอังกฤษ” ดุลพาห. ปีที่ 37. เล่ม 1. 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2533. 

 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, รายงานสรุปโครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

กำหนดชั้นโทษและการนำไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา” ดุลพาห. ปีที่ 

53. เล่ม 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2549.   

 ณรงค์เดช สรุโฆษิต.“บอยคอตเลือกตั้งผิดหรือไม่” มติชนรายวัน. ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2549, 

น. 6. 

.“ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทนิยามพรรคการเมือง” เว็บไซต์เครือข่าย   

กฎหมายมหาชนไทย. วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553. 

 นรินทร์ อิธิสาร.“60 ปี กฎหมายพื้นฐาน – 60 Jahre Grundgesetz” เว็บไซต์เครือข่าย

กฎหมายมหาชนไทย. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552. 

 บรรเจิด สิงคะเนติ. “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่

กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 39. ฉบับที่ 1. มีนาคม 2553. 

 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. “การอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยรัฐและการควบคุมเงิน

บริจาค: การปรับปรุงระบบของ ประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของ

ประเทศเยอรมัน” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 34. ฉบับที่ 3. กันยายน 2547. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และคณะ. แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 4 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

กรณีการยุบพรรคการเมือง. วันที่ 6 มิถุนายน 2550. 

. แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ฉบับที่ 6 เรื่องการตีความกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองและการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. วันที่ 24 มีนาคม 2551. 

. แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ฉบับที่ 8 เรื่อง กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง. 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน” วารสารวิชาการศาลปกครอง. 

ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2551. 
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 .“หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม” เว็ปไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย.   

เผยแพร่ครั้งแรก 31 มกราคม 2553 

สุจิต บุญบงการ. “กฎหมายพรรคการเมือง: โอกาสและข้อจำกัดในการส่งเสริมและพัฒนา

พรรคการเมือง” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 5. ฉบับที่ 15. กันยายน – 

ธันวาคม 2546.  

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ .“ทฤษฎีกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” 

หนังสือพิมพ์ประชาไท. วันที่ 29 พฤษภาคม 2550. 

หยุด แสงอุทัย. บันทึก ความเห็นแย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

(เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 8) 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิงหาคม 2511. 

อมร จันทรสมบูรณ์. “บทความเขาพระวิหาร 2” เว็ปไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย.  

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551. 

 

วิทยานิพนธ์ 
 เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์. พรรคการเมืองไทยในกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบัน

ทางการเมือง: ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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