


แนวทางปรับปรุงกฏหมาย
เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
ณรงค์เดชสรุโฆษิต


สถาบันพระปกเกล้า

“ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย”

ยุทธศาสตร์ที่2การปรับระบบบริหารภาครัฐ
และความสัมพันธ์ใหม่ในสังคมเรื่อง



แนวทางปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

ณรงค์เดช  สรุโฆษิต 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554 



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

NationalLibraryofThailandCataloginginPublicationData.

ณรงค์เดช  สรุโฆษิต. 

 แนวทางปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการยบุพรรคการเมอืง.--กรงุเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้,

2554. 

 382 หน้า.  

 1. ไทย--การเมอืงและการปกครอง. 2. รฐัธรรมนญู--ไทย--แงก่ารเมอืง. 3. พรรคการเมอืง--ไทย.

I. ชื่อเรื่อง. 

320.9593 

ISBN :   978-974-449-593-8 

 

สวพ.54-16-700.200 



พิมพ์ครั้งที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2554  จำนวน 700 เล่ม 



จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า   

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) 

  เลขที ่120 หมู ่3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

  โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8176 

  เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 



คณะผู้จัดทำ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 

  นางสาววลัยพร  ล้ออัศจรรย์ 

  นางสาวเม็ดทราย  ส้มจีน 



ออกแบบปก นายสุชาติ  วิวัฒน์ตระกูล 

และจัดประกอบหน้า



พิมพ์ที่ บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด 

  745 ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

  โทรศัพท์ 02-243-9040-4 โทรสาร 02-243-3225 





ณรงค์เดชสรุโฆษิต

(�)

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.?

(�)

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 พรรค1นำมาซึ่งข้อวิจารณ์และปัญหาหลายประการ 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 
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  ประการต่อมา เป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่

การเป็นสถาบันในระบบการเมืองกล่าวคือ ในประเทศประชาธิปไตยที่ระบบ

พรรคการเมืองเข็มแข็ง พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันในระบบการเมืองที่แยกออกจาก

ตัวบุคคลผู้เป็นแกนนำของพรรคการเมืองทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ซึ่ง 

ต่างจากกรณีของไทยในหลายพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้ พรรคการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะมีจุด

กำเนิดอย่างไร และไม่ว่าสภาพข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารงานของพรรค

การเมืองนั้นๆ จะเป็นเช่นไร ก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สภาวะการเป็น 

“สถาบัน”ได้ ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันก็กำหนดมาตรการหลายอย่างที่จะ 

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ ภายใต้สภาพการณ์ที่ว่า พรรคการเมือง

ต้องสามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่จะให้เกิดการ

พัฒนาตนเอง ดังนั้น การยุบพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคที่ได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนให้มีผู้แทนในสภา เพียงเพราะเหตุกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ทำหน้าที่ 

บางอย่าง จึงเท่ากับเป็นการทำลายโอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็น

สถาบัน 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 จะกระทำโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็

ทำให้สาธารณชนโดยเฉพาะที่อยู่ในขั้วตรงกันข้ามเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความ

สุจริตและเที่ยงธรรมของนายทะเบียน กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ 
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 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 รัฐอาจนำมาใช้เพื่อควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางการ

เมืองและกิจการภายในของพรรคการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมของหัวหน้า กรรมการ

บริหาร และสมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับหลัก

ประชาธิปไตย และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้  

    แต่ที่ผ่านมา องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายกลับมิได้พิจารณาปรับใช้

มาตรการดังกล่าวแทนการยุบพรรคการเมือง ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดว่า มาตรการเหล่านี้  

มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

สมาชิกพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพของกรรมการบริหารพรรคการเมือง น้อยกว่า

การยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ 

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายพรรค การเมืองไทยไม่เปิดช่องให้มีการเลือกใช้

มาตรการอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมเป็นธรรมตามควรแก่กรณีได้ 
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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 ดังกล่าวข้างต้น 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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พรรคการเมืองดังกล่าวถูกต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

 (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 วันก่อนวันที่สภาผู้แทนราษฎรครบวาระ หรือนับ

แต่วันที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร 

ไปจนถึงวันเลือกตั้ง  

    (ข) ให้การประกาศว่าพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรค 

การเมืองมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกประกาศเป็นต้นไป 

   (ค) ให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกประกาศให้สิ้นสภาพไป 

จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน สามารถร้องคัดค้านต่อศาล

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 

อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ 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 
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นิติบุคคลพรรคการเมือง หากแต่จะต้องให้สิทธิแก่บุคคลที่เข้าข่าย 

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

    1985 on Judicial Power  
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“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) 




