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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1)  

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับมูลเหตุที่ส่งผลให้มีการ
ยุบพรรคการเมือง (2) ศึกษาผลกระทบจากการยุบพรรคการเมืองและผลกระทบต่อการพัฒนาพรรค
การเมืองของประเทศไทย เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง ไม่ให้มีการ
ด าเนินการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง และถูกยุบพรรคการเมือง โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับมูลเหตุ
ของการยุบพรรคการเมือง ผลกระทบต่อการยุบพรรคการเมือง ซึ่งมีผลต่อทั้งกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ต่อหลักประชาธิปไตย และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และผลกระทบต่อหลักนิติธรรม  
ผลการศึกษาพบว่า 

1) เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 จะพบว่ามีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองมากขึ้นกว่าเดิม 
มากกว่าอดีต และประเด็นใหม่ไม่เคยมีการก าหนดมาก่อน เช่น (1) ประเด็นของการชี้น า หรือครอบง า
ของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง (2) ประเด็นห้ามพรรคการเมืองส่งเสริม หรือสนับสนุน
ผู้ใดก่อกวน หรือคุกคามความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (3) ประเด็นห้ามพรรคการเมืองช่วยบุคคลอ่ืนให้ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งการด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และต าแหน่งทางราชการ (4) ประเด็นห้ามให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือจูงใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น ท าให้พบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีการยุบพรรคการเมืองได้ง่าย และกว้างขวางกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 รวมถึงพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ในอดีตด้วย 

2) ผลกระทบจากการยุบพรรคการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาทางการเมือง  
  2.1  ผลกระทบต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งจากการศึกษา พบว่า 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 พบว่าน่าจะมี
ผลร้ ายแรงว่ า  มาตรา 237 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ .  2550 มาตรา 94                    
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะใน  มาตรา 92        
หากศาลรัฐธรรมนูญ มีค าพิพากษาให้ยุบพรรคการเมือง ให้มีการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วย ซึ่งการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นการก าหนดขึ้นมา
ใหม่ เรียกว่า ใบด า เป็นการจ ากัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน ห้ามสมัครรับเลือกตั้ง
ตลอดไป เป็นการห้ามท าการเมืองตลอดชีวิต ไม่สามารถกลับไปสมัครรับเลือกตั้งได้เลย และห้ามคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมืองไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ และไปเป็น
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตลอดไป  

2.2  ผลกระทบต่อหลักประชาธิปไตย และสิทธิ  เสรีภาพของประชาชน             
จากการศึกษา พบว่า หากไม่มีพรรคการเมืองแล้ว การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน     
ย่อมเป็นไปด้วยความยุ่งยาก ทั้งด้านประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ เสถียรภาพของรัฐบาล ตลอดจน
การสื่อสารกันระหว่างรัฐบาล และประชาชน เพราะฉะนั้น การยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการท าลาย
ระบอบประชาธิปไตย การให้พรรคการเมืองด ารงอยู่และปฏิบัติหน้าที่ของพรรคการเมือง เป็นสิ่งที่จ าเป็น 

ก 



และส าคัญเสมอในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และพบว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติให้พรรคการเมืองด าเนินกิจการทางการเมือง   
ทีโ่ปร่งใสมากขึ้น แต่ก็มีบทบัญญัติในการยุบพรรคการเมือง และบังคับให้พรรคการเมืองปฏิบัติที่เคร่งครัด
มากเกินไป พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระ ส่งผลให้เกิดการยุบพรรค
การเมืองได้ง่าย เพราะฉะนั้น การยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการท าลายระบอบประชาธิปไตย  

2.3 ผลกระทบต่อหลักนิติ ธรรม จากกรณีศึกษา พบว่า  รั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มิได้มีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองไว้เลย เป็นเพียง
มาตรการในการก ากับดูแลพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กลับมีการก าหนดประเด็นในการยุบพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ ในหลายประเด็น ซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ซึ่งในการตรากฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า 
“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระ
หรือจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลมิไดร้วมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย “นอกจากนี้ ยังมีการ
บัญญัติก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐ ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลัก 
นิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ในส่วนของการ
จัดตั้งพรรคการเมืองปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองการจัดตั้งพรรคการเมือง 
โดยเสรี ปัญหาว่ากรณีนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
มาตรา 92 ได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองไม่ให้เข้าสู่ระบบการเมืองเลยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การที่    
มาตรา 92 ก าหนดไว้อย่างชัดเจนนี้ ขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยการรับรองสิทธิ กล่าวคือไม่มีบทบัญญัติใด 
ในรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองหรือหากจะอ้างว่าก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ไม่น่าจะชอบเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
ได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคไว้ใน มาตรา 68 และมาตรา 237 และหากจะใช้โทษยุบพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ก็ควรใช้โทษการยุบ  
พรรคการเมืองตามประเด็นเดิมที่เคยด าเนินการมามิใช่มีการก าหนดประเด็นขึ้นมาใหม่ในการยุบ  
พรรคการเมอืง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็เท่ากับ
ผู้ทรงอ านาจสามารถออกกฎหมายท าลายสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง และเท่ากับว่า
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ไร้ความหมายและถูกท าลายลงโดยการ
บัญญัติกฎหมายระดับรองลงมา ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงหลักเหตุผลพอสมควร        
หลักความจ าเป็น และเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับต่อไปเพราะจะเป็นการท าลาย
สิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ ของพรรคการเมืองตามไปด้วย เช่น สมาชิกพรรคการเมืองจะไปร่วมชุมนุม
ประท้วงเพ่ือเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด
ความไม่สงบได้ และอาจน ามาสู่กระบวนการในการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายทั้งสิ้น จึงขึ้นอยู่กับ
การตีความของกฎหมาย กรณีนี้จึงสร้างความไม่มั่นคง ไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพของประชาชนในการ
จัดตั้งพรรคการเมืองหรือการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง จึงเป็นการท าลายเสรีภาพในการ

ข 



ด าเนินการของพรรคการเมือง เป็นการใช้อ านาจก าหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกินสมควรกว่าเหตุและ
ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญรองรับเงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดเสรีภาพ ดังนั้น  มาตรา 92 ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม  
เมื่อไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มาตรา 45 ซึ่งต้องยึดถือตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏใน  มาตรา 5  
และหลักนิติธรรมที่ปรากฏใน มาตรา 3 วรรคสอง เป็นหลักการใช้และตีความกฎหมายไปให้สอดคล้อง
กับหลักอันเป็นแกนของรัฐธรรมนูญ 

 
 ข้อเสนอแนะ   

1. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560     
โดยลดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองให้เหลือเฉพาะเหตุที่รุนแรงเท่านั้น 

2. คณะกรรมการการเลือกตั้งควรก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจนในการปฏิบัติ      
ควรให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ค าแนะน าแก่พรรคการเมืองอย่างสม่ าเสมอ 

3. นายทะเบียนพรรคการเมืองและพรรคการเมือง ควรให้ความรู้กับประชาชน          
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. นายทะเบียนพรรคการเมือง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีการ
ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ สามารถให้ค าแนะน าพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง 

5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560   
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองควรมีความยืดหยุ่น มิใช่เป็นการตรวจสอบพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว 

6. การคัดเลือกผู้สมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีมาตรการที่ชัดเจน รัดกุมในการ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการออกระเบียบ ประกาศให้พรรคการเมืองสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้องต่อไป 

7. เพ่ือรักษาหลักนิติธรรมอันเป็นเครื่องมือก าจัดอ านาจรัฐมิให้ข่มเหง ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ในกรณีการยุบพรรคการเมืองจึงควรถูกทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกระท าผิด
เฉพาะตัวเพ่ือให้ผู้ได้รับผลร้ายจะมีเฉพาะผู้กระท าความผิดนั้นๆ และสมควรถูกลงโทษอย่างแท้จริง 

ค 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้  
และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ นายนิกร  จ านง  อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญ 
เป็นอย่างมากที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดท ารายงานการศึกษา  
ส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ นายไพบูลย์  เหล็กพรหม 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ของ
สถาบันทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่องของรายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านักพัฒนา
เครือข่ายการเลือกตั้ง และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อ
ประสานงานด้านต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง 
 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นักศึกษา 
พตส. รุ่นที่ 9 ทุกท่าน ที่ได้ให้การดูแลสนับสนุน ในทุกๆ เรื่อง และเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา รวมไปถึง
ทุกๆ ท่าน ที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล  
ฉบับนี้จนส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 
 
 

นายวีระ  ยี่แพร 
 นักศึกษา พตส.9 

รหัส 70 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 มีเจตนาที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในทางการเมือง โดยบัญญัติให้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ 
ในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติและอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง
ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการ 
โดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ
ก ากับ ดูแล มิให้สมาชิกพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง” 
พรรคการเมือง จึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เนื่องจาก 
พรรคการเมือง เกิดจากการรวมกลุ่มกันของบุคคล ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการ
พิจารณาออกกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นพรรคการเมือง 
จึงเป็นสถาบันที่มีความส าคัญและเป็นกลไกที่มีความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 
จึงได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ขึ้นมาใช้
ในการด าเนินการของพรรคการเมือง แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
ได้มีการบัญญัติสาเหตุการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 ไว้หลายประการ ดังนี้ 

1. กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

2. กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

3. พรรคการเมืองด าเนินการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
4. พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ชี้น า ท าให้

พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
5. พรรคการเมืองหรือผู้ใดมีการจูงใจให้บุคคลสมัครเป็นสมาชิกโดยการให้สัญญาว่าจะให้

เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
6. สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดตั้งขึ้นนอกราชอาณาจักร 
7. มิให้พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใด 

เพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร  
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน 
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8. มิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการ หรือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

9. มิให้พรรคการเมือง สมาชิกหรือผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์    
อ่ืนใดจากผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืนได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุ      
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ  
ในหน่วยงานของรัฐ 

10. มิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

11. มิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
หรือนอกราชอาณาจักร 

12. มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคตามที่กฎหมายก าหนด 
 จะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองไทยจะพบกับปัญหาการยุบพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุผลทางการเมืองเองและเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งการยุบพรรคการเมืองก่อให้เกิดปัญหาตามมา    
หลายประการ ดังนี้ 

1. ปัญหาการยุบพรรคการเมืองท าให้พรรคการเมืองท างานไม่ต่อเนื่อง เป็นการท าลาย
โอกาสที่พรรคการเมืองไทยจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง 

2. รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้เป็นเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคตามที่กฎหมายบัญญัติโดย          
ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ไม่ได้มีการบัญญัติถึงการยุบพรรคการเมือง       
แต่อย่างไร ซึ่งในวรรคสองของมาตรา 45 เป็นเพียงก าหนดเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองให้เป็นไป
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น า และมีมาตรการลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและการก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุต่างๆ 
ตามกฎหมายหลายประการนั้น เป็นการจ ากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและขัดต่อหลักการ
ประชาธิปไตย 

3. เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง จะต้องมีการสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วย มีผลให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัคร      
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใดๆ  
 ผลกระทบต่อการยุบพรรคการเมือง มีปัญหาตามมามากมายหลายประการ อาทิ การด ารงอยู่
ของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ท าให้สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องด าเนินการสมัครเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองใหม่อีกครั้ง การเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องมีการถูกเพิกถอนสิทธิ สมัคร 
รับเลือกตั้ง ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ อีกทั้งไม่สามารถด าเนินการในการร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง 
กระทบต่อความเป็นนักการเมือง กระทบต่อการด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีผลต่อโครงสร้างสาขา
พรรคการเมืองที่ได้มีการจัดตั้งสาขาไว้แล้ว อย่างน้อย 4 สาขา และทั่วประเทศ ท าให้สาขาเหล่านั้น
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หายไป ส่วนเรื่องนโยบายเชิงบริหารของพรรคการเมืองบางอย่ างเป็นนโยบายที่ดีและมีประโยชน์ 
ต่อประชาชน ทุกอย่างที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพรรคการเมือง หากมี
วิธีด าเนินการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาก็จะท าให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันมากยิ่งขึ้น และ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงมีการถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อ
หลักการประชาธิปไตยหรือไม่ หรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง” 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับมูลเหตุ
ที่ส่งผลให้มีการยุบพรรคการเมือง 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง และผลกระทบต่อการพัฒนาพรรค
การเมืองของประเทศไทย 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อการด าเนินการของพรรคการเมืองไม่ให้มีการด าเนินการที่ 
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง 
 
1.3  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสาร 
(documentary research) โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้รับจากข้อมูลเอกสาร หนังสือ วารสาร สื่อสังคม
ออนไลน์ เอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุ กระบวนการและผลของการยุบ
พรรคการเมือง  
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
     1.4.1    ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง” ศึกษากฎหมายพรรคการเมือง 
ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการยุบพรรคการเมือง การเลิกพรรคการเมืองและด าเนินการศึกษา
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับประเด็นการยุบพรรคการเมือง ใช้วิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุกระบวนการ
และผลของการยุบพรรคการเมือง หนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
    1.4.2.     ขอบเขตด้านเวลา  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้ากฎหมาย แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 
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1.5  นิยำมศัพท ์

“พรรคการเมือง” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีแนวคิด
หรืออุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน หรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางการเมืองเช่นเดียวกัน ร่วมกัน
จัดตั้งเป็นสถาบันที่มีการจัดองค์กรที่มีความชัดเจนเพ่ือก าหนดนโยบายในการปกครองและบริหาร
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าไปด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ในการเป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นฝ่ายค้านโดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

“นายทะเบียน” หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“การพัฒนาทางการเมือง” หมายถึง สภาพทางการเมืองที่ร่วมสนับสนุนความเจริญทาง

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ช่วยพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันกับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการด าเนินการของรัฐชาติเกี่ยวกับการปกครองอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ    
มีการระดมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน มีเสถียรภาพ และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เน้นถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการท างานสามารถระดมสรรพ
ก าลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

“การยุบพรรคการ เมือง” หมายความว่า  การที่พรรคการเมือง ได้มีการจัดตั้ ง             
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
พรรคการเมือง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามี
การกระท าการฝ่าฝืน ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความผิดจริง ให้ยุบ
พรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองก็สิ้นสุดความเป็นพรรคการเมือง 

“การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชนภายใต้
สิทธิเสรีภาพทีม่ีความเท่าเทียมกันในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ประชาชนมีสิทธิในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม       
มีอิสระตามอ านาจที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ไว้และในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหลัก
ประชาธิปไตยเป็นหลักส าคัญที่ใช้ในการปกครองโดยยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาธิปไตยจึงเป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชน อ านาจทั้งหลายต้องเชื่อมโยงไปถึงประชาชน 
ลักษณะของประชาธิปไตยจึงต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและ
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

2. ทราบถึงผลกระทบจากการยุบพรรคการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมือง       
ในประเทศไทย   

3. ทราบถึงแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองท าให้พรรคการเมือง
เป็นสถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง”ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดประชาธิปไตย   
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1  แนวควำมคิดเกี่ยวกับประชำธิปไตย 
        ประชาธิปไตย Democracy ค าว่าประชาธิปไตยมาจาก Democracy ในภาษาอังกฤษแปล
มาจากค าว่า Demokratia ในภาษากรีกโบราณมาจากค าว่า Demos = ประชาชน กับค าว่า Kratos = 
ปกครอง, หลักเกณฑ์ น ามารวมกันจะมีความหมายว่าการปกครองโดยประชาชนนั่นเอง แปลโดย 
รากศัพท์มีความหมายว่า การปกครอง ผู้ถูกปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน การปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
    
 2.1.1   ควำมหมำยเกี่ยวกับประชำธิปไตย 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ประชาธิปไตย” ว่าเป็นระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนส่วนใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ¹ 
  ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
ตลอดจนเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนในการอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพใต้ความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมา
เท่าเทียมกัน คือได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับการบริการต่างๆ โดยเสมอ
ภาคกัน มีสิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะก าหนดไว้แน่นอน           
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ² 
  ประชาธิปไตย คือ การที่รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน หรือ
ประชาธิปไตย คือ สังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพ ³ 
 
 
 
 
 
 
 
 1 http : // www.royin.go.th/dictionary/lookup. doma in php, ส านักงานบัณฑิตยสภา
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, สืบค้นเมื่อวันที่  30 มกราคม 2561. 
 2 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สกช.) ส านักงานอัยการสูงสุด, 
คู่มือประชาธิปไตยส าหรับประชาชน, 2541, หน้า 33 
 3 อมร  รักษาสัตย์, ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ : คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมส าหรับครูอาจารย์และผู้น าชุมชน, 2543, หน้า 12 

http://www.royin.go.th/dictionary/lookup
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  ระบอบประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองตนเองของประชาชนตรงกันข้ามกับ
ระบอบอ านาจนิยม (เช่นระบอบประชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอ ามาตยาธิปไตย)      
ซึ่งเป็นระบอบปกครองโดยคนเดียวหรือโดยคนกลุ่มน้อยผู้มีอ านาจมากกว่า ประชาชนทั่วไป  (เรียกว่า
พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองผู้เสียภาษี (ทั้งทางตรง
และทางอ้อม) และเป็นเจ้าของสาธารณะสมบัติร่วมกันเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่จะสร้าง
ความมีประสิทธิภาพ (ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรมได้มากกว่าระบอบ
อ านาจนิยม ในบางสถานการณ์ในระบอบอ านาจนิยมอาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง   
แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าเขาหรือลูกหลานหรือพรรคพวกเขาที่ได้ต าแหน่งจากการสืบเชื้อสาย  หรือการ
แต่งตั้งจะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมส าหรับคนส่วนใหญ่เสมอไปเพราะระบบ
สืบเชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอนและไม่มีประสิทธิภาพและเพราะว่าการให้คนสืบทอด
อ านาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล มักน าไปสู่การฉ้อฉลเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ระบอบประชาธิปไตย
ดีกว่าระบอบอ านาจนิยมในแง่ที่ว่ามีระบบคัดเลือกผู้บริหารที่มีประสิ ทธิภาพกว่าและมีระบบ 
การตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอ านาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่สักแค่มีการเลือกตั้ง  แต่ยังมีการซื้อเสียง   
ขายเสียงการโกงการใช้อ านาจและระบบอุปถัมภ์ 
 
 2.1.2   หลักประชำธิปไตย 
  หลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่มีการพัฒนาการมายาวนานในทางประวัติศาสตร์       
เป็นระบบการปกครองชนิดหนึ่งซึ่งการปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ผู้อยู่ภายใต้ 
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครอง 
หรือการมีรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน         
จึงกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมี
รากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ (liberty) และความเสมอภาค (equality) ซ่ึงจะแบ่งสาระส าคัญ
ของหลักประชาธิปไตยได้ดังนี้ 

1. อ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชน 
  ตามหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่ยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาธิปไตยจึงเป็นรูปแบบการปกครองที่ปกครองโดยประชาชน อ านาจรัฐทั้งหลายจึงมีความเชื่อมโยง
ไปถึงประชาชน ประชาชนจึงเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้ง และเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในทางอ้อม
โดยผ่านองค์กรของรัฐต่างๆ อ านาจรัฐในที่นี้หมายถึง อ านาจในการปกครองของรัฐ ซึ่งเป็นอ านาจดั้งเดิม
และเป็นอ านาจในการปกครองของรัฐที่ถูกผูกพันกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้อ านาจรัฐจึงเป็นสาระส าคัญ
ประการหนึ่งส าหรับการมีอยู่ของรัฐ นอกเหนือจากอาณาเขตของรัฐและพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็น
สาระส าคัญของความเป็นรัฐหลักประชาธิปไตยเป็นหลักที่ท าให้เกิดความชอบธรรมต่อการใช้อ านาจ 
ของรัฐ เพราะผู้ท าหน้าที่ปกครองนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือผู้ที่ท าให้เจตจ านงของประชาชนปรากฏเป็นจริง 
 

2. หลักประชำธิปไตยแบบเสรี 
  ลักษณะของประชาธิปไตยแบบเสรีตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยเบ็ดเสร็จ ลักษณะของ
ประชาธิปไตยแบบเสรี เป็นลักษณะของสังคมที่ยอมรับความหลากหลายกล่าวคือ เป็นสังคมที่ยอมรับ
ความหลากหลายทางความคิดต่อการน าเสนอเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และด้วยเหตุนี้ลั กษณะของ
ประชาธิปไตยแบบเสรีจ าเป็นต้องมีการถกเถียงกันในทางความคิดเพ่ือได้ข้อสรุปที่สังคมยอมรับลักษณะ
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ของประชาธิปไตยแบบเสรี จึงต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
รับรองเสรีภาพในการชุมนุม รับรองเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือกลุ่มบุคคลและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องรับรองเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองเพ่ือแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมือง
ของประชาชน สังคมประชาธิปไตยแบบเสรีจึงเป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความขัดแย้ง 
การโต้แย้งบนพื้นฐานของสันติวิธี 

3. หลักเสียงข้ำงมำก 
  การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยหลักเสียงข้างมาก การปกครอง
โดยเสียงข้างมากเป็นเครื่องสะท้อนว่าการตัดสินใจโดยเสียงข้างมากเน้นสิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่สะท้อน 
จากการตัดสินใจโดยเสียงข้างมากอย่างน้อยที่สุดคือการไม่มีการบังคับให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
เพราะเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง ดังนั้น  
หลักเสียงข้างมากจึงเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย ระบบการสร้าง
เจตจ านงของรัฐโดยวิธีการประชาธิปไตย จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยพ้ืนฐานของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  
ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์ของเสียงข้างมากน ามาใช้ในการเลือกตั้ง องค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน รวมทั้งน ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการลงมติของรัฐสภาด้วย หลักเสียงข้างมากยังมีความเกี่ยวกัน
กับระบบหลายพรรคการเมือง การให้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองและความเสมอภาคในโอกาส
ของพรรคการเมืองจากหลักพ้ืนฐานของประชาธิปไตยดังกล่าว จึงเป็นประชาธิปไตยที่อาศัยพรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในการสร้างเจตจ านงของรัฐหรือที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยโดยพรรค
การเมือง” 

4. ประชำธิปไตยโดยทำงผู้แทน 
  โดยที่ระบบประชาธิปไตยโดยทางตรงไม่สามารถน ามาใช้กับการปกครองในสังคม
ปัจจุบันได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน
จึงเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน ซึ่งอาจจะเป็นประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนในระบบ
รัฐสภา หรือระบบประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งประธานาธิบดี กล่าวเฉพาะการปกครองในระบบรัฐสภา
นั้นตามหลักพ้ืนฐานแล้ว รัฐสภาเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จากหลักการ
พ้ืนฐานดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขก่อให้เกิดความรับผิดชอบขององค์กรที่ใช้อ านาจรัฐอ่ืนๆ จะต้องรับผิดชอบ
ต่อรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับรัฐสภา ซึ่งตามระบอบ 
การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงรัฐสภา รัฐบาลจึงมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยตาม
เท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาและในขณะเดียวกันการบริหารงานของรัฐบาลย่อมอยู่ภายใต้  
การควบคุมของรัฐสภา 
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย หมายถึง การปกครอง 
ที่เป็นของประชาชนภายใต้สิทธิเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมกันในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองและการปกครองที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ประชาชนมีสิทธิในการควบคุม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอิสระตามอ านาจที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้ไว้และในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีหลักประชาธิปไตยเป็นหลักส าคัญที่ใช้ในการปกครอง โดยยอมรับว่าประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาธิปไตยจึงเป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชน อ านาจทั้งหลายต้อง
เชื่อมโยงไปถึงประชาชน ลักษณะของประชาธิปไตยจึงต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็นและการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่การตัดสินใจในทางการปกครองจะใช้หลักเสียง     
ข้างมาก เพราะถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบก็พร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยตนเอง ดังนั้นหลักเสียงข้างมากจึง
เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย แต่ระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง 
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ไม่สามารถน ามาใช้กับการปกครองในสังคมปัจจุบันได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการจึงเป็น  
การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนเป็นผู้แทนในระบบรัฐสภา องค์กรที่ใช้อ านาจของรัฐต่างๆ 
จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา และในขณะเดียวกันการบริหารงานของรัฐบาลย่อมอยู่ภายใต้การควบคุม
ของรัฐสภา จึงเป็นหลักประกันว่าการใช้อ านาจของรัฐโดยผ่านองค์กรต่างๆ นั้น มีพ้ืนฐานมาจาก
ประชาชนและด ารงอยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนได้ 
   
2.1.3 กำรตรำกฎหมำยจ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลต้องเป็นไปตำมหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

2.1.3.1 หลักนิติรัฐ (dos Rechtsstaatsprinzip) 
  ค าว่า นิติรัฐ หรือ “Rechtsstaat” เป็นค าที่เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 
(ประเทศเยอรมันนี ประเทศอสสเตรีย และบางส่วนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นค าที่รู้จักกัน  
ในศตวรรษที่ 19 ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1848 นักคิดที่ส าคัญๆ ของเยอรมัน คือ Robert von Makl., Carl 
Weloker และ Johann Christoph Frishern von Aretin ได้กล่าวถึงค าว่า “นิติรัฐ” ซึ่งอาจให้
ความหมายของค าว่า “นิติรัฐ”ว่าหมายถึง รัฐแห่งความมีเหตุผลอันเป็นรัฐที่ปกครองตามเจตจ านง 
โดยธรรมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงค์เพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับสังคมเป็นการทั่วไป จากการให้ความหมาย
ดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า นิติรัฐก็คือรัฐที่ปกครองตามหลักแห่งเหตุผล เพ่ือให้การอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ของมนุษย์เป็นไปด้วยความสุข ต่อมาความหมายของค าว่า “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตของความหมาย 
ของนิติรัฐในทางเนื้อหา กลายเป็นนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ได้อธิบายว่า  
รัฐควรจะเป็น “นิติรัฐ” ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐ และเป็นความหมายที่จะพัฒนารัฐ 
ไปสู่ยุคใหม่ ดังนั้นรัฐจะต้องก าหนดแนวทางและขอบเขตในการท าให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว โดย
รัฐจะต้องเคารพในขอบเขตส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคล และจะต้องให้การรับรองคุ้มครองขอบเขตส่วน
บุคคลโดยกฎหมายและท าให้เกิดความมั่นคงต่อแนวทางดังกล่าว นอกจากนั้นรัฐไม่ควรใช้อ านาจเหนือ
ของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีต ที่เคยปฏิบัติมาอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตส่วนบุคคล  
และนี่คือความหมายของนิติรัฐ 
   Johann Fichte ได้เสนอความคิดค่อนข้างชัดว่ากฎหมายจะสอดคล้องกับความ
ยุติธรรมและรัฐต้องปกครองตามบทกฎหมาย โดยมีองค์กรอิสระที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ในการกระท าของรัฐ อันถือได้ว่าเป็นการเสนอแนวความคิดเรื่อง “นิติรัฐ” ในขณะที่ Otto Bacher, 
Otto von Gierke เห็นว่ารัฐมีสภาพเหมือนเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ท าเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกมิใช่
สถาบันของชนชั้นปกครองของผู้ปกครองที่จะใช้อ านาจกับผู้อยู่ในอ านาจปกครอง องค์กรต่างๆ ของรัฐ
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับองค์กรในสหกรณ์ที่ท าตามกฎระเบียบสหกรณ์ และเห็นว่า  
ในนิติรัฐจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เพ่ือพิทักษ์
สิทธิเสรีภาพของเอกชนโดยศาลนี้ต้องเป็นศาลยุติธรรมทั่วไปตามปกติ 4 
   ค าสอนว่าด้วยนิติรัฐแนวใหม่ เป็นความพยายามที่จะน าข้อเรียกร้องทั้งหลายของหลัก
นิติรัฐที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มารวบรวมไว้ทั้งหมด ดังนั้น การอธิบายความหมายของ
หลักนิติรัฐในช่วงหลังจึงเป็นการให้ความหมายว่า “หลักนิติรัฐ” ประกอบด้วยหลักย่อยใดบ้างอย่างเช่น 
    Hartment Mauser เห็นว่า หลักย่อยของหลักนิติรัฐ ประกอบด้วย 
    1. หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
    2. หลักการแบ่งแยกอ านาจ  
    3. หลักความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ 
   4. หลักเง่ือนไขการกระท าของฝ่ายปกครอง 
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    5. หลักการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ 
    6. หลักความรับผิดชอบของรัฐ 
    7. หลักพ้ืนฐานของกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    8. หลักความมั่นคงของกฎหมาย 
    9. หลักความได้สัดส่วน 
    แต่ตามความเห็นของ Theodor Marry เห็นว่าหลักดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นหลักการส าคัญ
อันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติรัฐ” กล่าวคือ 
    1. หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
    2. หลักการคุ้มครองสิทธิเละเสรีภาพ 
    3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง 
    4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในเนื้อหา 
    5. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
    6. หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยกฎหมาย” 
    7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
    จากการศึกษาแนวคิดของหลักนิติรัฐโดยเฉพาะของนักกฎหมายเยอรมันแล้วจะเห็นได้ว่า
มีความไม่สอดคล้องกันในส่วนของหลักการย่อยของหลักนิติรัฐแต่อย่างไร ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็นสาระส าคัญซึ่งสามารถสรุปหลักการย่อยของหลักนิติรัฐไม่ว่าจะกี่หลักก็ตามแต่จะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
   1. หลักการดังกล่าวล้วนมีความมุ่งหมายที่จ ากัดการใช้อ านาจรัฐ หรือวาง “เกณฑ์”   
ในการใช้อ านาจรัฐ 
    2. หลักการดังกล่าวมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้
อ านาจรัฐ 
    3. หลักการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาได้ว่ากรณีใดเป็นหรือไม่เป็นตาม
หลักเกณฑ์ของหลักในเรื่องนั้น 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติค าว่า “หลักนิติธรรม” 
อย่างน้อย 2 มาตรา กล่าวคือ มาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 
และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข     
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดกับ 
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ     
ไว้ด้วย” ประเด็นที่น าสู่ข้อถกเถียงในทางวิชาการคือ อะไรคือ “หลักนิติธรรม” ความหมายและขอบเขต
ของหลักนิติธรรมมีเพียงใด สถานะของหลักนิติธรรมเป็นอย่างไรและผลของการกระท าที่ขัดต่อ 
หลักนิติธรรมมีผลอย่างไร 
 
   
 4 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 
2540,น. 14 
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    ก่อนจะพิจารณาความหมายของ “หลักนิติธรรม” ที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2560 ในที่นี้ขอย้อนกลับไปพิจารณาความหมายของ “หลักนิติธรรม” ที่เชื่อมโยงกับ
พัฒนาการของระบบกฎหมายในอังกฤษและในประเทศภาคพ้ืนยุโรปเป็นเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะ
พิจารณาในบริบทของรัฐธรรมนูญไทย 
 

2.1.3.2  หลักนิติธรรม (Rule of Low) 
   หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็นหลักพ้ืนฐานของประเทศที่ใช้ระบบ common low ค าว่า
“หลักนิติธรรม” (Rule of Low) ได้แพร่หลายโดยนักกฎหมาย รัฐธรรมนูญที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ เอ.วี. 
ไดซีย์ ( A.V. Diecy) ตามทัศนะของไดซีย์ หลักนิติธรรมแสดงออกโดยนัยส าคัญ 3 ประการคือ 5  

1. การที่ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจลงโทษบุคคลใดตามอ าเภอใจเว้นแต่เป็นกรณีที่มีการ
ละเมิดกฎหมายโดยขัดแย้ง และการลงโทษที่อาจกระท าได้นั้นจะต้องกระท าตามกระบวนการปกติของ
กฎหมายต่อศาลปกติ (ordinary courts) ของแผ่นดิน 

2. ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในต าแหน่งใดหรือเงื่อนไขใดๆ ทุกๆ คน 
ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลธรรมดาล้วนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและศาลเดียวกัน 

3. หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นผลมาจาก 
(ได้มาจาก) ค าวินิจฉัยของศาลหรือกฎหมายธรรมดามิใช่เกิดขึ้นจากการรับรองค าประกันเป็นพิเศษโดย
รัฐธรรมนูญ 
   แนวคิดพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมตามทัศนะของไดซีย์ ดังกล่าวนี้เองที่ก่อรูปของกรอบ
แนวคิดของ “หลักนิติธรรม” ของอังกฤษและพัฒนาให้เกิดระบบกฎหมายแบบ Common Low ที่เป็น
ระบบกฎหมายเดียว (ไม่แยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน) และเป็นระบบศาลเดี่ยว (ไม่แยก
ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง) 
  จากการพิจารณาเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อาจน ามาสู่ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ได้ว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ได้วางกรอบไปในทางหลักนิติธรรมตามระบบคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ
หรือไปในทิศทางหลักนิติรัฐตามระบบซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ซึ่งในที่นี้อาจสรุปได้ว่า 
“หลักนิติธรรม”ตามมาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 2560 มีทิศทางตามหลัก
นิติรัฐของระบบซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปโดยมีเหตุผลดังนี้

 6 
ก) ระบบคอมมอนลอว์แบบอังกฤษไม่ยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

(supremacy of constitution) หากแต่ยึดหลักความสูงสุดของรัฐสภา (supremacy of parliament) 
ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญ 2560 ยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักการดังกล่าวนี้ 
เป็นการสอดคล้องกับระบบกฎหมายของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปและสอดคล้องกับหลักนิติรัฐที่ถือว่า
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญประการหนึ่งของหลักนิติรัฐ 

 
 
 
 

 
5 จรัญ  โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550 น. 356 
6 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ ากัดอ านาจรัฐ, 
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560, น. 25 
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ข) ระบบคอมมอนลอว์ไม่มีการแยกระบบศาลแต่ใช้ระบบศาลเดี่ยวในขณะที่
รัฐธรรมนูญ 2560 แยกระบบศาลออกจากศาลยุติธรรมถึง 3 ศาล กล่าวคือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
และศาลทหาร โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครองเป็นการยืนยันถึงระบบกฎหมายที่แยก
กฎหมายมหาชนออกจากระบบกฎหมายเอกชน ในระบบกฎหมายมหาชนยังแยกระหว่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ด้วยเหตุนี้จึงแยกระบบศาลออกเป็นศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ระบบรัฐธรรมนูญของไทยเป็นระบบที่วา ง
พ้ืนฐานแนวความคิดแบบ “หลักนิติรัฐ” ตามระบบซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ดังนั้น  
การตีความ ค าว่า “หลักนิติธรรม” ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรคสองและมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญจึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าวซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ส าคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการใช้อ านาจรัฐหรือเป็นข้อผูกพันของการใช้อ านาจรัฐ
ทั้งหลาย การใช้อ านาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักนิติธรรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท านั้นๆ 

เมื่อเข้าใจความเป็นมาของหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้ว 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญไทยใช้ค าว่า “หลักนิติธรรม” แต่เนื้อหานั้นเป็นไปตาม “หลักนิติรัฐ” จึงจะใช้
ถ้อยค ากลางว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ”  
   

2.1.3.3  สถำนะของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” 
เมื่อได้พิจารณาความหมายของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ไปแล้วข้างต้น ประเด็นที่จะต้อง

พิจารณาคือ สถานะของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” การพิจารณา “สถานะของหลักนิติธรรม/ นิติรัฐ”  
ย่อมมีความส าคัญ เพราะหากหลักนิติธรรม/นิติรัฐ นั้นเป็นหลักในระดับรัฐธรรมนูญย่อมส่งผลให้ 
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในเรื่องนั้นมีค่าบังคับเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ แต่หากหลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ในเรื่องนั้นเป็นหลักในระดับกฎหมายปกครองย่อมเป็นหลักที่ผูกพันในระดับกฎหมายปกครอง 
  จากแนวทางในทางต าราที่เกี่ยวกับหลักนิติรัฐประเทศเยอรมันอาจสรุปสถานะของ 
“หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ได้ดังนี้ 

1) “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเป็น 
หลักที่มีความมุ่งหมายเพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐหรือเพ่ือผูกพันการใช้อ านาจของรัฐต่อรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย 

2) “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นหลักการพ้ืนฐานที่มีสถานะเป็นหลักการในระดับ
รัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งหลักการย่อยที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญและหลักการที่มิได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ 

3) “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักการที่เป็น       
ข้อความคิดพ้ืนฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยอันก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การมีหลักการย่อยของหลัก  
นิติธรรม/นิติรัฐ ทั้งที่ปรากฏและมิได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และเป็นหลักการที่มีการพลวัตรอาจได้รับ
การพัฒนาจากศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ หรือจากการพัฒนาการของสังคมและได้รับการยอมรับ
จากระบบกฎมายของรัฐนั้นๆ 

4) “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นหลักพ้ืนฐานที่ใช้เป็นฐานของการใช้และตีความ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายในความหมายนี้หลักนิติธรรม/นิติรัฐน ามาใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางของการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือท าให้การตี ความรัฐธรรมนูญ 
หรือบทบัญญตัิของกฎหมายนั้นๆ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
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5) “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ในฐานะเป็นหลักการอันเป็นรากฐานแห่งรัฐธรรมนูญ  
ในกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการวินิจฉัย  
ในเรื่องนั้นๆ หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะเป็นหลักการรากฐานของรัฐธรรมนูญศาลอาจจะน ามาใช้เป็น
หลักการในการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

กล่าวโดยสรุป หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะที่ เป็นหลักการรากฐานของรัฐเสรี
ประชาธิปไตย นอกจากเป็นหลักการในระดับรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นหลักการที่เป็นข้อความคิดที่ช่วย   
ในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้หลักนิติธรรม/นิติรัฐ    
ยังเป็นหลักการที่น ามาใช้อุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่จะน ามาใช้
บังคับในเรื่องนั้นๆ  
 

2.1.3.4  “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ในฐำนะ “เกณฑ์” ที่ผูกพันหรือเป็นข้อจ ำกัดกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องหลัก 
นิติธรรมไว้ในมาตรา 3 วรรคสองว่า 
  “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ ต้องบัญญัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และ 
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 
  และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
  “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและ 
จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพไว้ด้วย” 
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมน ามาสู่ความผูกพันขององค์กรผู้ใช้อ านาจ
รัฐทั้งหลายว่า การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐต้องเป็นไปตาม “หลักนิติธรรม” ปัญหาคือ 
“หลักนิติธรรม” ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” มีความหมายและขอบเขตเพียงใดซึ่งในที่นี้จะได้รวบรวม 
“หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ในฐานะที่เป็นเกณฑ์เพ่ือน ามาสรุปต่อไป 
  คณะอนุกรรมาธิการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
บรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรม ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ได้ให้
ความหมายของ “หลักนิติธรรม” หมายถึง “หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายที่กฎหมายกระบวนการยุติธรรม
หรือการกระท าใดๆ ที่ต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม” โดยอาจจ าแนกได้ 2 ประการ คือ 7 
 
 
 
 
 
 
 7 คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ, หลักนิติธรรม The Rule of Law 
ความหมาย สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม, กันยายน 2557 
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1) หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างแคบ หมายถึง
“หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ที่ต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด  
หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม โดยหลักนิติธรรมหรือหลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายนี้จะถูกล่วงละเมิดมิได้           
หากกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระท าการใดๆ ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมย่อม  
ไม่มีผลบังคับใช้” สาระส าคัญของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ได้แก่ 

(1.1) หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษาและตุลาการ 
(1.2) กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
(1.3) กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ 
(1.4) กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ 
(1.5) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี 
(1.6) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ านาจได้เท่าที่กฎหมายให้อ านาจ 
(1.7) กฎหมายจะยกเว้นความผิดให้แก่การกระท าที่ยังไม่เกิดข้ึนไม่ได้ 

2) หลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง 
ลักษณะที่ดีของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุดมคติ 
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หรือการกระท าใดๆ ที่มีลักษณะสาระส าคัญครบถ้วนของการ
เป็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี หรือขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ตาม กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมหรือการกระท าใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ตราบเท่าที่ไม่ขัดหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด สาระส าคัญของ
หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง ได้แก่ 

(2.1)  กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน 
(2.2)  กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง 
(2.3)  กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล 
(2.4)  กฎหมายที่ดีต้องน าไปสู่ความเป็นธรรม 
(2.5)  กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิขั้น        

พ้ืนฐาน 
(2.6)  กฎหมายที่ดีต้องทันสมัย และสามารถรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม        

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
(2.7)  กฎหมายที่ดีต้องบัญญัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
(2.8)  กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่        

หรือความรับผิดของบุคคล 
(2.9)  กฎหมายที่ดีต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด 
(2.10)  กฎหมายที่ดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2.11) กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้
(2.12)  กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ 
(2.13)  กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
(2.14)  กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
(2.15)  นักกฎหมายผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
         ที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรม เมตตาธรรมและสันติธรรม 
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  ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของหลักนิติรัฐโดย
ภาพรวมทั้งส่วนที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและส่วนที่เป็นผลมาจากการตีความหลักนิติรัฐ    
ทั่วไป 8 มีดังนี ้

(1) การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชน 
(2) หลักการแบ่งเขตอ านาจ 
(3) การที่กฎหมายตามรูปแบบทั้งหลาย ย่อมมีผลผูกพันส าหรับองค์กรต่างๆ ของรัฐ 
(4) หลักท่ีว่ากฎหมายย่อมเป็นเงื่อนไขในการด าเนินการทั้งหลายของฝ่ายปกครอง 
(5) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบ 
(6) หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีหลักการย่อยดังต่อไปนี้ 

(6.1)  หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง 
(6.2)  หลักการห้ามลงโทษซ้ า 
(6.3)  หลักการรับผิดต่อการกระท าของคนท่ีควรแก่การต าหนิ 
(6.4)  หลักข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ 
(6.5)  หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้ายตนเอง 
(6.6)  หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ าเลย 
(6.7)  หลักการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา 
(6.8)  หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าอัน

มิชอบของรัฐ 
(7) หลักนิติรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาโดยทั่วไป 
(8) หลักความม่ันคงของกฎหมาย 
(9) หลักพอสมควรแก่เหตุหรือหลักการห้ามกระท าเกินกว่าเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8 บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : โครงการต าราและเอกสารประกอบ 
การสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557, น. 435 
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2.1.3.5  ผลของกำรละเมิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
  เมื่อได้ทราบ “เกณฑ”์ ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐแล้วว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง 
ประเด็นสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาคือ การละเมิด “เกณฑ์” ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ จะมีผลอย่างไร 
ต่อการกระท าทั้งหลาย ซึ่งในที่นี้มีผลสืบเนื่องมาจาก “สถานะ” ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วในเบื้องต้นว่า “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” เป็นหลักการพ้ืนฐานที่มีสถานะเป็นหลักการในระดับ
รัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งหลักการย่อย ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญและหลักการที่มิได้ ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ  
  ดังนั้นการกระท าขององค์กรของรัฐใดๆ ก็ตามที่ขัดกับ “หลักนิติธรรม/  นิติรัฐ”        
ตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นย่อมมีผลเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าการ
กระท านั้นๆ เป็นการกระท าในลักษณะใด และการการะท าเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของ
ศาลหรือไม่ และผลของการกระท าที่ขัดกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐจะต้องพิจารณาจากอ านาจขององค์กร   
ที่มีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบ โดยอาจแยกการกระท าของรัฐออกได้9 ดังนี้ 
  (1)  การกระท าที่มีลักษณะเป็น “บทบัญญัติของกฎหมาย”กรณีที่ขัดกับหลักนิติธรรม/    
นิติรัฐกรณีย่อมต้องด้วยมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้ บทบัญญัติเหนือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได”้ ส่วนการมีผลให้ใช้บังคับไม่ได้นั้นจะมีผลจากอดีต 
ปัจจุบัน หรือในอนาคตนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความบกพร่องของบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ว่ามีความ
บกพร่องในระดับที่รุนแรงเป็นประจักษ์ หรือบกพร่องเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรงซึ่งอาจก าหนดเงื่อนไขให้
รัฐสภาไปด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
  (2)  การกระท าที่เป็น “การกระท าทางนโยบาย” หรือ “การกระท าทางการเมือง” 
หากการกระท าเหล่านั้นไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรศาล การกระท าเหล่านั้นย่อมอยู่ภายใต้
การตรวจสอบทางการเมือง ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ 2560    
ได้บัญญัติให้การกระท าทั้งหลายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมเช่นกัน ดังนั้น การกระท าทาง
นโยบายหรือการกระท าทางการเมืองที่ขัดกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐย่อมเป็นการกระท าที่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจน าไปสู่การควบคุมตรวจสอบทางการเมืองหรือน าไปสู่กระบวนการถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือกรณีที่เกี่ยวโยงกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของฝ่ายการเมืองย่อมเป็น
เหตุที่น าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้หากการกระท า
เหล่านั้นเข้าองค์ประกอบความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 เพ่ิงอ้าง, น. 35 
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  (3) การกระท าที่เป็น “การกระท าทางปกครอง” ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือ
การกระท าอ่ืนใด ย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง การกระท าทางปกครองที่ขัดต่อหลักนิติ
ธรรม/นิติรัฐถือว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองย่อมมีอ านาจในการออกค าบังคับตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) และวรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดว่า ในการ
ออกค าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือ
มีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามความ
เป็นธรรมแห่งกรณี ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความบกพร่องของการกระท าทางปกครอง
ดังกล่าว กฎหมายจึงก าหนดให้ศาลปกครองพิจารณาให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆ  

จากการศึกษา “หลักนิติธรรม” ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 2560 แม้ว่าจะใช้ค าว่า 
“หลักนิติธรรม” ซึ่งโดยความหมายแล้ว ก็คือรัฐที่ยอมผูกพันตนกับกฎหมายและหลักกฎหมาย ทั้งนี้  
โดยพิจารณาได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ได้วางหลักการปกครองโดยกฎหมาย  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็น “หลักนิติรัฐ” ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป
ระดับรัฐธรรมนูญของไทยเป็นระบบที่วางพ้ืนฐานแนวคิดแบบ “หลักนิติธรรม” ตามระบบซีวิลลอว์ของ
ประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ดังนั้น การตีความค าว่า “หลักนิติธรรม” ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรคสอง 
และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง จึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็น
หลักการพื้นฐานส าคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการใช้อ านาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพันของการใช้
อ านาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ านาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักนิติธรรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท านั้นๆ 

ส าหรับสถานะของ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ในฐานะที่เป็นหลักการรากฐานของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยนอกจากจะเป็นหลักการในระดับรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นหลักการที่เป็นข้อความคิดที่ช่วย
ในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้หลักนิติธรรม/นิติรัฐ  
ยังเป็นหลักที่น ามาใช้อุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่จะน ามาใช้บังคับ
ในเรื่องนั้นๆ 

สาระส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐอาจแบ่งสาระส าคัญของหลักนิติธรรม/นิติรัฐ      
ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2) หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ      
ที่เป็น “เกณฑ”์ ในการจัดองค์กรของรัฐ (3) หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์”ในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน (4) หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ”์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ  (5) หลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย และ (6) หลักนิติธรรม/นิติรัฐ 
ในฐานะที่เป็น “เกณฑ”์ เกี่ยวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา และผลของการกระท าของรัฐ  
ที่ละเมิดต่อ “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” ย่อมมีผลเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการกระท าของ
รัฐนั้นว่าเป็นการกระท าทางนโยบายหรือการกระท าทางการเมืองหรือเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย  
หรือเป็นการกระท าทางปกครองการละเมิดหลักนิติธรรม/นิติรัฐดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับองค์กรที่มีอ านาจ
ตรวจสอบการกระท านั้นๆ และกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรเหล่านั้น ในการพิจารณาวินิจฉัยหรืออ านาจ
ในการยกเลิกเพิกถอนการกระท านั้นๆ 
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2.2  ควำมหมำยของพรรคกำรเมือง 
 2.2.1  ควำมหมำยของพรรคกำรเมือง 
  ความหมายของพรรคการเมืองมีนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ไว้มีหลายท่าน ซึ่งได้แก่ ค าจ ากัด
ความของ Edmund Burke ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า พรรคการเมืองตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Political 
party” ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า “Parti politique” และตรงกับภาษาเยอรมันว่า “Politische partai” 
ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือค าว่า “pars”แปลว่าส่วน และการมีรากศัพท์ภาษาละตินนี้เอง  
จึงท าให้สามารถบอกความหมายของพรรคการเมืองได้ว่าคือ ส่วนของราษฎรหรือการที่ราษฎรแบ่งแยก
ออกเป็นส่วนๆ (กลุ่ม) ตามความคิดเห็นหรือประโยชน์ได้เสียทางการเมืองนั่นเอง 10 
  ค าว่า “พรรคการเมือง” นั้นมีรากศัพท์มาจากค าในภาษาละตินว่า “pars” ซึ่งมีความหมาย
ตรงกับค าว่า “ส่วน” (Part) ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Political Party” และตรงกับค าว่า 
“partiepolitique” ในภาษาฝรั่ ง เศส ส่วนในภาษาเยอรมันตรงกับค าว่า “Politischepartai”           
ซึ่งทั้งหมดมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงมีความหมายว่า “ส่วนของ
ราษฎรและ/หรือส่วนของประชาชน” หรือการที่ราษฎรแบ่งออกเป็นส่วนหรือเป็นกลุ่มตามความคิดและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมือง (หยุด  แสงอุทัย, 2517) ซึ่งพรรคการเมืองในความหมายที่ว่าเป็น
ส่วนของประชาชน นั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของรัฐ ทั้งนี้หมายความว่าพรรคการเมือง คือการที่
ประชาชนมีความเป็นอิสระท่ีจะได้รับการแบ่งออกเป็น “ส่วน” (part) ตามความคิดเห็นอันอิสระของเขา
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม เช่น ความคิดทางการเมือง การบริหารการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะยังประโยชน์ให้กับตนเองอย่างมากที่สุด 11 
  เอ็ดมันต์เบิร์ค (Edmund Burke) นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษให้ความหมายว่า “พรรค
การเมืองคือคณะบุคคลซึ่งรวมกันเพ่ือช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติด้วยความพยายามรวมกัน  
ตามแนวหลักการบางอย่างโดยเฉพาะที่เห็นพ้องต้องกัน” 
  แมกซ์วีเบอร์ (Max weber) ชาวเยอรมันให้ความหมายว่า “พรรคการเมืองเป็นการ
รวมกันด้วยความสมัครใจของบุคคลเพื่อแสวงหาอ านาจในทางการเมือง” 
  วิลเลี่ยมกู๊ดแมน (William Goodman) นักรัฐศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาให้ความหมายว่า 
“พรรคการเมืองคือองค์การซึ่งเป็นที่รวมของสมาชิกที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันมารวมกันโดยมีความ
มุ่งหมายปรากฏชัดที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งจะให้สิทธิพวกเขาที่จะไปใช้อ านาจในทางปกครอง
เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จากการมีอิทธิพลและประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนผลได้ต่างๆ จากการมีอ านาจ” 
  ส าหรับในประเทศไทยได้ให้ความหมายพรรคการเมืองไว้เช่น 
  วิสุทธิ์  โพธิแท่น ได้ให้ค านิยามว่า “พรรคการเมือง” คือกลุ่มของคนที่มีแนวความคิดหรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกันรวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันที่มีการจัดองค์กรที่แน่นอนชัดเจนมีการ
ก าหนดทางเลือกเก่ียวกับนโยบายที่ส าคัญในการปกครองและบริหารประเทศในด้านต่างๆ มีการคัดเลือก
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองพยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนในอ านาจรัฐ จนสามารถจัดตั้งหรือร่วม
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ” ซึ่งพรรคการเมืองมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 10 หยุด  แสงอุทัย, พรรคการเมือง. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2517), หน้า 8 
 11 ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ. พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทยพร้อมด้วยพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.   
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(1) ความคิด ความเชื่อ หรืออุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันของคนท่ีร่วมอยู่ในพรรคเดียวกัน 
(2) บุคลากรของพรรค อันได้แก ่

ก. คณะกรรมการบริหารระดับชาติ ที่ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิการและรองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารอ่ืนที่จ าเป็น ตลอดจนคณะกรรมการสาขา
พรรคในต าแหน่งต่างๆ ด้วย 

  ข. สมาชิกพรรค 
       ค. เจ้าหน้าที่ประจ า ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาให้พรรคการเมือง 

  (3) ที่ท าการพรรค พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นซึ่งอาจแบ่งเป็นส านักงานใหญ่ 
และส านักงานสาขาต่างๆ  

(4) หน่วยองค์กรพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น ที่ประชุมใหญ่ สาขาหน่วยปฏิบัติการหน่วยย่อยและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเป็นชี้ชัดว่าการรวมกลุ่มนี้มีความตั้งใจที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้       
เป็นต้น 
  ศำสตรำจำรย์ ดร.หยุดแสงอุทัย ให้ความหมายว่า “พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคล   
ซึ่งร่วมก่อตั้งเป็นพรรคขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ก าหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งผู้แทนโดยวิถีทาง
ประชาธิปไตย” 
  ศำสตรำจำรย์ ดร. เกษมอุทยำทิน ให้ความหมายว่า “พรรคการเมืองคือกลุ่มของพลเมือง
ซึ่งมีความคิดเห็นในปัญหาสาธารณะร่วมกันและปฏิบัติการร่วมกัน (Oganized) เป็นหน่วยการเมือง   
เพ่ือแสวงหาการควบคุมรัฐบาลโดยตั้งใจส่งเสริมการก าหนดการ (program) และนโยบาย (policy)     
ซึ่งเขาเชื่อถือ” 
  ศำสตรำจำรย์จรูญ  สุภำพ ให้ความหมาย “พรรคการเมืองเป็นกลุ่มของเอกชนที่มี
ผลประโยชน์คล้ายคลึงและความต้องการอย่างเดียวกันโดยรวมกันขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะเข้าควบคุม
และก าหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้งการออกกฎหมายและการบริหาร” จากค า
นิยามความหมายของพรรคการเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทยข้างต้น สามารถสรุปประเด็น
ความหมายของการเป็นพรรคการเมืองได้ดังนี้ 

1. ต้องมีการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรมหรือสมาคม (Association) ซึ่งจะมีสมาชิกหรือจ านวน
บุคคลมากน้อยเท่าใดข้ึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศจะบัญญัติไว้ 

2. กลุ่มบุคคลชมรมหรือสมาคมต้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในหลักการใหญ่ๆ ที่เหมือนกัน 

3. กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนี้ต้องมีก าหนดการ (program) และนโยบาย (policy) ที่ชัดแจ้ง
และแน่นอนลงไปแสดงต่อผู้เลือกตั้งให้ทราบเพ่ือจะได้มีชัยชนะในการเลือกตั้ง 

4. กลุ่มบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะไปควบคุมและก าหนดนโยบายรัฐบาลจัดการ
บริหารประเทศและออกกฎหมายตามแนวนโยบายของพรรคทั้งหมดหรือบางส่วนเท่าที่สามารถจะท าได้
มากที่สุด 
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2.2.2   แนวคิดเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง 
  1. พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นและผลประโยชน์ทางการเมือง  และ
เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน และต้องการน าความคิดเห็นทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นไปเป็นหลักในการ
บริหารประเทศ ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง โดยมุ่งหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาล จัดการบริหาร
ประเทศตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนและสมาชิกพรรคการเมือง 
  2. บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง มีดังนี้ 
   1) การปลูกผังความรู้และส านึกทางการเมืองแก่ประชาชน 
   2) การคัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 
   3) การประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ 
   4) การน านโยบายที่ได้แถลงไว้กับปวงชนเข้าไปใช้ในการบริหารประเทศ 
  3. ลักษณะของการก าเนิดพรรคการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
       1) การก าเนิดของพรรคการเมืองในรัฐสภา เกิดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รวมตัว
กันข้ึนเป็นกลุ่มภายในสภา โดยมุ่งหมายที่จะผนึกก าลังในการต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และการด าเนินนโยบายหรือออกกฎหมายตามอุดมการณ์ของกลุ่ม 
       2) การก าเนิดพรรคการเมืองนอกรัฐสภา เกิดจากกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอิทธิพล
ต่างๆ เช่น สมาคมอาชีพ สหพันธ์กรรมกร องค์กรศาสนา เป็นต้น 
  4. Grass Root Support หมายถึง แรงสนับสนุนพรรคการเมืองจากประชาชน ซึ่งจะท า
ให้พรรคการเมืองมีฐานะม่ันคงถาวร สามารถด าเนินการทางการเมืองให้สนองเจตนารมณ์ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 
  5. พรรคการเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีต มักถูกมองว่าเป็น “พรรคของนักการเมือง” 
เนื่องจาก 
 
   1) เป็นพรรคที่จัดตั้งโดยนักการเมือง โดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนสนับสนุนอย่างจริงใจ 
   2) การหาสมาชิกพรรคและการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเพียงการกระท าให้
ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
   3) พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองมิได้มีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องยาวนาน 
  จากแนวคิดว่าด้วยพรรคการเมือง สรุปได้ว่า พรรคการเมือง หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน หรือมีสิ่ง ยึด
เหนี่ยวทางการเมืองเช่นเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งเป็นสถาบันที่มีการจัดองค์กรที่มีความชัดเจน เพ่ือก าหนด
นโยบายในทางปกครองและบริหารประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส่ งผู้ สมัครรับเลือกตั้ ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง ในการเป็นผู้บริหารประเทศหรือ
เป็นฝ่ายค้าน โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 
2.3  แนวควำมคิดกำรพัฒนำกำรเมือง 
      2.3.1.  ควำมหมำยของกำรพัฒนำกำรทำงกำรเมือง 
  ค าว่า “พัฒนาการทางการเมือง” เป็นค าใหม่ยังไม่มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวที่ยอมรับ
กันในหมู่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ได้พยายามให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน และความหมายที่ให้กันไว้มีอยู่
จ านวนมาก และหลายอันก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน 
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  ลูเซียน  พำย (Lucian w.Pye อ้ำงถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2538, หน้ำ 6) ได้เขียน
หนังสือชื่อ Aspects of Political Development และได้รวบรวมความหมายของพัฒนาการทาง
การเมืองที่นักรัฐศาสตร์ให้ไว้พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. พัฒนาการทางการเมือง คือ รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Political development 
as the PoliticalPrerequisite of Economic Development) พัฒนาการทางการเมือง เป็นเรื่องของ
การเมืองอันจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงเป็นสภาพทางการเมืองอันช่วยสนับสนุนความ
เจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม (Political 
Development as the Politics Typical of Industrial Societies) โดยมีความเชื่อว่าในสังคม
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการจะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการ
ด าเนินการเมืองที่มีลักษณะของการพัฒนาทางการเมืองอันเป็นตัวอย่างแก่ระบบอ่ืนๆ เช่น การปกครอง
ลักษณะที่มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบ เน้นการให้ สวัสดิการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนอย่างน้อยในระดับหนึ่ง 

3. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นสมัยใหม่ 
(Political Development as Political Modernization)  

4. พัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการด าเนินงานของรัฐชาติ ซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาล 
มีอ านาจครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของลัทธิ
ชาตินิยมและมีความเป็นพลเมืองของรัฐอย่างแท้จริง สถาบันของรัฐจะต้องสามารถด าเนินนโยบาย 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติกล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาทาง
การเมืองเป็นเรื่องราวของการสร้างชาติ 

5. พัฒนาทางการเมือง คือ การพัฒนาการบริหารและกฎหมาย (Political Development 
as Administrative and Legal Development) เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบราชการและระบบ
กฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Political Development as Mass Mobilization and Participation) เป็นการขยายการมีส่วนร่วม         
ทางการเมืองที่จ ากัดอยู่แต่ชนชั้นน าตามแบบของสังคมจารีตประเพณีมาสู่มวลชน โดยเห็นว่าในระบบ
การเมืองที่พัฒนาแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

7. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย (Political 
Development as the Building of Democracy) ความหมายนี้มีผู้นิยามกันมากแต่ถูกโจมตีเสมอว่า
เป็นความหมายที่ล าเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในรูปอ่ืนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนา 

8. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระเบียบ 
(Political Development as Stability and Orderly Change) หลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตย
ขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ ฉะนั้นการพัฒนา
ทางการเมือง จึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและดูแลให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่วุ่นวาย ความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางการเมือง 
ควรจะเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกว่า 
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   9. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมก าลั งและอ านาจ ( Political 
Development as Mobilization and Power) ความหมายนี้เป็นการเน้นถึงประสิทธิภาพของระบบ
การเมืองในการท างาน ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพก าลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
ได้มีอ านาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ ถือว่าเป็นระบบที่มีการพัฒนา 
ความสามารถในการในการระดมสรรพก าลังรวมถึงความสามารถในการแบ่งทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่า
ทั้งหลายให้กับสมาชิกในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
   10. พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Political Development as One Aspect of A-Multi – Dimensional Process of Social Change) 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคม คือ 
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งย่อม
กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ ก็ได้ 

  การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง สภาพทางการเมืองช่วยสนับสนุนความเจริญ      
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ช่วยพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการด าเนินงานของรัฐชาติเกี่ยวกับการปกครองอย่างมีเหตุมีผล มีความ
รับผิดชอบ มีการระดมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน มีเสถียรภาพ และ
มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ เน้นถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการท างานสามารถระดมสรรพ
ก าลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 
     2.3.2.   องค์ประกอบของกำรพัฒนำทำงกำรเมือง 
  จากความหมายของการพัฒนาทางการเมืองทั้ง 10 ความหมายเหล่านี้ ลูเซียนพาย 
(Lucian W.Pye) ไม่ได้ระบุว่าความหมายของพัฒนาการทางการเมืองเหล่านั้นผิด เพียงแต่กล่าวว่า  
อาจไม่สมบูรณ์เท่านั้น พายได้เสนอแนะการมองการพัฒนาการทางการเมืองในอีกลักษณะหนึ่ง คือ 
ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองและยังได้เสนอองค์ประกอบ 3 ประการของ  
การพัฒนาทางการเมอืงไว้ ดังนี้ 

1. ความเท่าเทียมกัน (equality) ความเท่าเทียมนี้มิได้หมายแต่เฉพาะความเท่าเทียมกัน     
ตามกฎหมาย หรือสิทธิเท่าเทียมกันในทางการเมืองของประชาชนเท่านั้นเอง แต่ยังรวมความถึงการเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในระบบประชาธิปไตยและในระบบเผด็จการ เป็นแต่เพียง 
ในระบบเผด็จการ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการระดมก าลังจากรัฐบาล ความเท่า
เทียมกันนี้ ยังหมายถึงการเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง ควรเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคล 
ไม่ใช่เรื่องของชาติตระกูลเป็นเกณฑ์ เช่น ในอดีตผู้น าประเทศ เช่น เจ้าผู้ครองแคว้น กษัตริย์ บุตรก็ได้
เป็นศิษย์ บิดาเป็นขุนนาง บุตรก็มักเป็นขุนนาง แต่ระบบการเมืองในปัจจุบันผู้น าประเทศไม่ว่าจะเป็น
ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ล้วนแล้วแต่เป็นโดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของการ
สืบตระกูล  

2. ความสามารถของระบบการเมือง (capacity) ความสามารถนี้เกี่ยวกับการด าเนิน
นโยบาย (output) ของระบบเป็นเรื่องของความสามารถของระบบว่า จะผลักดันสังคมและเศรษฐกิจ    
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้น าต้องการได้มากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การด าเนินงานของ
รัฐบาล ของผู้น าทางการเมืองรวมทั้งสภาพต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท างานของรัฐบาลระบบการเมือง
ที่มีความสามารถสูงจะสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี       
มีความสามารถที่จะให้นโยบายได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นการท างานของ
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รัฐบาลเป็นเรื่องของ “อาชีพ” ไมใ่ช่เรื่องสมัครเล่น จะต้องยึดถือความเป็นเหตุเป็นผล (rationalist) และ
หลักทางโลก (secular) ในการบริหารงาน ซึ่งหมายความว่าจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง ไม่ใช่ยึดถือเรื่อง
ของโหราศาสตร์ เรื่องของดวง หรือไสยศาสตร์ 

3. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช า นาญเฉพาะ 
(differentiation and specialization) ในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วจ าต้องมีการจ าแนกหน่วยงาน
ออกไปตามความสามารถเฉพาะอย่าง มีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจง ถือว่าเป็นการแบ่งแยกการ
ท างานตามความสามารถ เช่น มีสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร มีศาลเป็นผู้ตัดสิน
คดี มีระบบราชการซึ่งแบ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ท าหน้าที่ตามความช านาญของตนเป็นต้น 
แต่การแบ่งแยกเช่นนี้ไม่ใช่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก และเป็นอิสระเอกเทศ โดยต้องมีการร่วมมือกัน 
ประสานงานกัน และต้องสอดคล้องกับการรวมตัวกันในชาติ 
      2.3.3.  ลักษณะของพัฒนำกำรทำงกำรเมือง 

แอลมอนด์ และเพาเวล (Almond and Powell อ้างถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2538, หน้า 43) 
ในหนังสือของเขาชื่อ Comparative Politice : A Developmental Approach ได้วางลักษณะของ
พัฒนาการทางการเมืองไว้ดังนี้ 

1. การแบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทางการเมือง ลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับที่ 
Development Systom ได้กล่าวไว้  

2. วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบทางโลก (secularization of political culture) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมจารีตประเพณีมักเป็นแบบที่ไม่มีเหตุผล ยึดถือในเรื่องโชคลาง หรือ 
ความเชื่อที่มีติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล ส่วนการท าวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นแบบทางโลกนั้น 
หมายถึง การท าให้วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นแบบมีเหตุมีผลมิใช่เป็นเรื่องโชคลางหรือความเชื่ออย่าง 
งมงาย เป็นแบบที่ค านึงถึงข้อเท็จจริง คือ ในการเชื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือจะท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เรื่องใด หรือจะท าอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นจริง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้เป็นของ
สังคมอุตสาหกรรม  

3. ความเป็นอิสระของระบบย่อย (system autonomy) หมายถึง การเป็นอิสระของ
หน่วยต่างๆ ในระบบ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่น ระบบพรรคการเมือง ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์  
มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มีการจัดองค์การที่ดีและสามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระพอสมควร 

แซลมวลฮันทิงตัน (Samuel P. Huntington) อ้างถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2538, หน้า 49) 
ได้เสนอความหมายของการพัฒนาทางการเมืองอีกความหมายหนึ ่งที ่น ่าสนใจในหนังสือชื ่อ  
Political Order in Changing Societies โดยเขาได้เสนอว่าพัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่อง 
ที่แตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็น
สมัยใหม่ประการแรกเป็นเรื่องของการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างซับซ้อนมากขึ้น
(structural differentiation) ในประการที่สอง เป็นเรื่องของการขยายอ านาจของรัฐบาลกลางให้
ครอบคลุมไปทั่วรัฐ ทุกส่วนในรัฐบาลอันเดียวกัน อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายอันเดียวกัน (rationalization 
of authority) และในประการที่สาม เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แต่พัฒนา 
การทางการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างสถาบัน ( institutionalization) ให้กับระบบ เพ่ือให้ระบบ
สามารถเปลี่ยนแปลงจากจารีตประเพณีมาสู่ความเป็นสมัยใหม่ได้โดยไม่มีความวุ่นวายไร้เสถียรภาพ  
ทุกระบบสามารถเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าไปสู่ระบบการเมืองแบบใหม่ข้างต้น ได้อย่างราบรื่น  
และต่อเนื่อง หลายประเทศประสบกับการใช้ก าลังรุนแรงทางการเมืองจนการเปลี่ยนแปลงต้องชะงักงัน 
เกิดความเสื่อมทางการเมือง ฮิงทิงตัน ได้เสนอว่าการท าให้ระบบการเมืองสามารถแก้ไขปัญหา 
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ความวุ่นวายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ จะต้องสร้างให้ระบบและสถาบันมีลักษณะ 
ของ “ความเป็นสถาบัน” (Instutionalization) ด้วยลักษณะเช่นนี้เท่านั้น ระบบหรือสถาบันทางการเมือง
จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนได้อย่างดี 

ฮันทิงตัน (Samuel P. Huntington) ได้ชี้แจงว่าการที่สังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงให้เป็น
สมัยใหม่ๆ มากขึ้น และความต้องการหรือความคาดหวังของคนในสังคมมักจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว
กว่าความสามารถของระบบหรือสถาบันทางการเมืองในการตอบสนอง อันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
ผิดหวังคับข้องใจ และน าไปสู่การเรียกร้องทางการเมือง ถ้าสถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันต่ า คือ      
ไม่สามารถควบคุมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ชอบธรรมของระบบ
การเมืองนั้นๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ก าลังรุนแรงได้ง่าย 
 นอกจากการสนับสนุน (support) ที่ได้รับจากประชาชนแล้ว ความเป็นสถาบัน อิสระ 
(institutionalization) ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ดังนี้ คือ ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
การมีองค์การที่ซับซ้อน (complexity) การมีความเป็นกลุ่มก้อน (coherence) และความเป็นอิสระ 
(autonomy) ลักษณะเช่นนี้จะท าให้สถาบันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น กล่าวโดย
สรุป พัฒนาทางการเมืองในสายตาของฮันติงตันก็คือ การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง (political 
institutionalization) นั่นเอง 

ไอส์เอสเทดธ์ (Eisestadth อ้างถึงในสิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2538, หน้า 48) ได้ให้นิยาม
ความหมายของพัฒนาการทางการเมือง หมายถึงความสามารถของระบบการเมืองในการประคับประคอง
ความต้องการ และองค์การทางการเมืองแบบใหม่ๆ ไว้ให้ได้ การพัฒนาการเมือง มีลักษณะส าคัญ  
4 ประการ คือ 

1. มีการท าให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบันการเมือง
มากขึ้น และมีจุดมุ่งประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจนที่ส่วนใหญ่ยึดถือและขึ้นต่อรัฐบาลเดียวกัน 

2. ขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการักษาความสงบเรียบร้อย        
ความปลอดภัยของปวงชนจะต้องแผ่ขยายไปอย่างทั่วถึง ในทุกพ้ืนที่ของสังคม 

3. อ านาจทางการเมืองจะต้องแผ่ขยายไปยังกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าโดยทั่วถึง 
4. มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทนที่ผู้น าแบบโบราณ และเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามกฎหมาย 
ออแกนสกี้ (Organski อ้างในนิรุจน์ ข านุรักษ์, 2546 หน้า 30) ได้เขียนความหมายของ

การพัฒนาทางการเมืองในหนังสือ The Stages of Political Development ว่าการพัฒนาทางการเมือง 
หมายถึง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาลในการใช้คนและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของชาติ และหน้าที่ของรัฐบาลย่อมเปลี่ยนไปตามข้ันตอนของการพัฒนา” 

รองสาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (อ้างถึงในนิรุจน์ ข านุรักษ์,2546 หน้า 32) อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนแนวความคิดเรื่องทฤษฏีพัฒนาการเนื่องในเอกสาร
เรื่อง “ทฤษฎีพัฒนาการเมือง : การส ารวจข้อดีข้อเสียและการน าเสนอแนวทฤษฎีใหม่” ได้ให้ความหมาย
ของการพัฒนาการเมือง หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความสามารถของระบบการเมืองโดยอาศัย  
ผู้น าการเมือง อุดมการณ์ การพัฒนาสถาบันการเมืองเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อการ
เรียกร้องของสังคม 

ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ได้ขยายความไว้ว่า การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่อง   
ที่เกี่ยวกับความสามารถของระบบตอบสนองความต้องการของสังคม โดยส่วนประกอบอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนามีอยู่ 5 ประการ 
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1. ความเป็นผู้น าทางการเมือง (political leadership)  
2. สถาบันทางการเมือง (political institution)  
3. อุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) 
4 การสนับสนุนจากมวลชน (popular support) 
5. การระดมทรัพยากร (mobilization of resources) 

  ซึ่งทั้งห้าประการดังกล่าว เป็นฐานส าคัญการเพ่ิมความสามารถของระบบการเมือง 
(capacity) เพ่ือจะน าไปสู่การสนองความต้องการของสังคม (demands) การที่สามารถจะตอบสนอง
ความต้องการของสังคมนั้นจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบการเมืองและมวลชน     
ด้วยการสร้างความสนับสนุน (support) ของมวลชนต่อระบบ การสร้างความสนับสนุนก็เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ และทั้งสองประการดังกล่าวก็เพ่ือ
ไปสู่บั้นปลาย คือการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ดังนั้น สภาพสมบูรณ์แบบก็จะมีรู ปร่าง
ดังนี้คือ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพส่วนประกอบพัฒนาทางการเมือง ของ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน. 

ความสามารถของระบบการเมือง 
(capacity) 

ความเป็นผู้น าทางการเมือง 
(political leadership) 

สถาบันทางการเมือง 
(political Institution) 

อุดมการณ์ทางการเมือง 
(political ideology) 

การสนับสนุนจากประชาชน 
(popular support) 

การระดมทรัพยากร 
(mobilization of resources) 

ความต้องการของสังคม 
(demands) 
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2.4  รัฐธรรมนูญกับสิทธิและเสรีภำพในกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 
      รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

มำตรำ 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนบุคคลย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพเช่นว่านั้น ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลอ่ืน 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท า
ความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลื อจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

มำตรำ 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายต้องไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วย 

มำตรำ 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง      
ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง     
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับ
ดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ   
การเลือกตั้ง 
 
2.5  เหตุที่พรรคกำรเมืองต้องเลิกล้มไป 
  พรรคการเมืองย่อมได้จัดตั้งขึ้นโดยราษฎรด้วยความสมัครใจและอยู่ภายใต้บังคับตาม
กฎหมายของรัฐ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอ่ืนๆ โดยเหตุนี้พรรคการเมืองย่ อมจะต้อง 
เลิกล้มไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

1) เพราะจุดประสงค์ในการจัดตั้งพรรคการเมืองส าเร็จสมประสงค์ 
2) เพราะราษฎรขาดความนิยม 
3) เพราะรวมกับพรรคการเมืองอ่ืน 
4) เพราะมีกฎหมายให้เลิกล้ม 

   ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงเหตุทั้ง 4 นี้ โดยล าดับ 
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   ในข้อ (1) จากการที่พรรคการเมืองเลิกล้มไปเพราะจุดประสงค์ในการตั้งพรรคการเมือง
ส าเร็จสมประสงค์นั้น จุดประสงค์ในที่นี้ย่อมหมายถึงจุดประสงค์โดยแท้จริง เช่น จุดประสงค์ของพรรค
การเมืองไอริชเพ่ือให้ไอแลนด์ได้มีสิทธิปกครองตนเองเป็นต้น ซึ่งเมื่อจุดประสงค์นี้ส าเร็จแล้วเช่นใน
ตัวอย่างไอแลนด์ได้ปกครองตนเอง พรรคการเมืองนี้ก็เป็นอันเลิกล้มไป อย่างไรก็ดีในกรณีโดยมากนั้น
พรรคการเมืองย่อมเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของตนอยู่เสมอโดยรับเอาการแก้ไขประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นจุดประสงค์ของตนในกรณีเช่นว่านี้ พรรคการเมืองก็ไม่ได้
เลิกล้มไปเพราะจุดประสงค์ที่ตนมีอยู่เริ่มแรกได้ส าเร็จไป 
   ในข้อ (2) ที่ว่าพรรคการเมืองต้องเลิกล้มไปเพราะราษฎรขาดความนิยมนั้น เนื่องจากพรรค
การเมืองเป็นองค์การที่รวบรวมสมาชิกเข้าไว้โดยสมาชิกเหล่านี้จะออกจากพรรคการเมืองเมื่อใดก็ได้ ใน
ประเทศท่ีราษฎรนิยมระบบสองพรรค พรรคการเมืองพรรคเล็กที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าจะไม่มีอิทธิพลอย่าง
ใด มักจะมีผู้สนับสนุนน้อยเข้าทุกทีๆ ในประเทศที่มีระบบมากพรรค พรรคการเมืองพรรคเล็กๆ ที่มี
ผู้สนับสนุนน้อยมักต้องเลิกล้มไป ทั้งนี้ นอกจากราษฎรชนิดที่เคร่งครัดต่อโลกทัศนะของตนแล้ว ราษฎร
ทั่วไปอยากใคร่ได้เห็นการสนับสนุนของตนได้ส าเร็จผลอย่างหนึ่ง คือแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ก็ใคร่
อยากเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลในสภาผู้แทน โดยเหตุนี้ราษฎรจึงมักจะสละพรรค
การเมืองเล็กๆ ไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่ใหญ่ ซึ่งแม้จะไม่มีความคิดเห็นโครงการเช่นเดียวกับที่ตนมี
อยู่ แต่ก็ใกล้เคียงกับความคิดเห็นและโครงการของตนเข้าไปเพ่ือหวังผลส าเร็จในทางการเมือง 
   ในข้อ (3) การที่พรรคการเมืองต้องล้มเลิกไปในขณะที่ได้รวมเข้ากับพรรคการเมืองอ่ืน นั่นก็
เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ความคิดเห็นและโครงการของตนได้มีผลในทางปฏิบัติ และโดยเหตุนี้พรรค
การเมืองที่มีความคิดเห็นและโครงการคล้ายคลึงกันจึงได้ยอมสละความเป็นอยู่อันอิสระของตนเอง 
โดยรวบรวมเป็นพรรคการเมืองเดียวกัน ก าหนดความคิดเห็นและโครงการของตนขึ้นใหม่ อย่างไรก็ดี 
ถ้าเพียงแต่มีความประสงค์จะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้ว พรรคการเมืองก็ไม่จ าเป็นต้องรวมกันโดยวิธี  
เลิกล้มพรรคการเมืองเดิมเสียทีเดียว เพราะอาจรักษารูปร่างและองค์การพรรคการเมืองไว้อย่างเต็ม 
ส่วนวิธีด าเนินการจะร่วมกันไว้อย่างไรก็แล้วแต่จะตกลงกันได้ 
  ในข้อ (4) การที่พรรคการเมืองยุบเลิกไปโดยกฎหมายนั้นมีสองกรณี คือ กรณีที่เกิดระบอบ
เผด็จการขึ้นกรณีหนึ่ง และกรณียุบเลิกพรรคการเมืองบางพรรคในระบอบประชาธิปไตยเพราะขัดกับ
หลักการปกครองนี้อีกกรณีหนึ่ง 

(ก) กรณีที่ยุบเลิกพรรคการเมืองเพราะรัฐได้เปลี่ยนไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการ      
ในกรณีนี้ผู้เผด็จการย่อมจะออกกฎหมายยุบเลิกพรรคการเมืองอ่ืนๆ ทั้งสิ้น นอกจากพรรคการเมืองของ
ผู้เผด็จการเอง ทั้งนี้เพราะในการปกครองระบอบเผด็จการนั้นย่อมไม่ยอมให้มีพรรคการเมืองเป็นฝ่าย
ค้าน รัฐบาลจึงต้องยุบเลิกพรรคการเมืองฝ่ายปรปักษ์เสียทั้งสิ้น ดังที่ได้มีตัวอย่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น 
อิตาลี, เยอรมัน เป็นต้น 

(ข) กรณีที่รัฐออกกฎหมายยุบเลิกพรรคการเมืองบางพรรคในระบอบประชาธิปไตย 
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย คือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ฉะนั้นในการ
ปกครองระบอบนี้รัฐต้องท าตัวเป็นกลางและด้วยยอมให้จัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งมีแนวโน้มไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับระบอบประชาธิปไตย เช่น มุ่งหมายจะเลิกล้างสภาผู้แทนราษฎร เพราะถือว่าเมื่อประชาชน
ส่วนมากประสงค์เช่นนั้นแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น โดยเหตุนี้ในต่างประเทศจึงได้ให้มีพรรคการเมือง
คอมมิวนิสต์ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองนี้มีโครงการเป็นปรปักษ์กับการมีสภาผู้แทน อย่างไรก็ดีเมื่อปรากฏว่า
พรรคการเมืองใด ได้ด าเนินการจนมีผลเป็นการท าลายความสงบสุขของประชาชน รัฐก็ออกกฎหมาย 
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ยุบเลิกพรรคการเมืองนี้ ดังเช่นประเทศฝรั่งเศสได้ออกกฤษฎีกายุบเลิกพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1939 เป็นตัวอย่าง 
 2.5.1  เหตุผลสนับสนุนกำรยุบพรรคกำรเมือง 
  จริงอยู่ที่พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทน และรัฐควรเคารพสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนให้มากที่สุด แต่ทว่าบางครั้ง  
การยุบพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องจ าเป็นหากต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยโดยส่วนรวมสามารถ  
อยู่รอดได้ เพราะโดยหลักการพ้ืนฐานที่สุดของแนวคิดเสรีนิยม อันเป็นที่มาของระบอบการปกครอง 
แบบประชาธิปไตยนั้น มิได้หมายความถึงการให้สิทธิเสรีภาพแก่สมาชิกในสังคมโดยปราศจากขอบเขต 
ในทางตรงกันข้าม ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสิทธิเสรีภาพไม่จ ากัดนั่นเอง ที่เป็นผลร้ายต่อมนุษย์ เพราะ  
มีผู้ใช้เสรีภาพของตนไปกระทบเสรีภาพของผู้อ่ืน เป็นเหตุให้บุคคลรวมตัวเข้าเป็นสังคมโดยยอมสละ 
สิทธิเสรีภาพส่วนหนึ่งของตนเสีย เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่ม่ันคงปลอดภัยจากการข่มเหงกันเอง 
  เพราะฉะนั้น พรรคการเมืองจึงอาจถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพได้ ในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่ง 
ในสังคม หากการใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปกระทบบุคคลอื่นก่อให้เกิดความเดือนร้อน 
  เหตุผลอีกประกานหนึ่งของการยุบพรรคการเมืองได้ คือ การป้องกันตนเองของระบอบ
ประชาธิปไตย 
  อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นมิใช่จะกระท าได้โดยง่าย หากแต่จะกระท า
เพียงเมื่อการกระท าของพรรคการเมืองนั้นร้ายแรงอย่างยิ่ง เพราะ “ประชาธิปไตยนั้นจะไม่เป็นกระท า
การเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่ไม่ได้กระท าการเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนั้นเอง” การกระท าที่ถือว่าร้ายแรง
นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายของพรรคการเมือง แต่ต้องแสดงออกมาเป็นการกระท า 
 2.5.2 เหตุผลคัดค้ำนกำรยุบพรรคกำรเมือง 
  แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการปกป้องประชาธิปไตย โดยการยุบพรรค
การเมืองที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย เป็นด ารงอยู่ในขณะนั้นไปเสีย ในอีกแง่ 
มุมหนึ่ง การยุบพรรคการเมืองนั้นถูกมองว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย  
เองด้วย เพราะการยุบพรรคการเมืองเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่เคารพเจตจ านงของ
ประชาชน และไม่เป็นไปตามหลักการเคารพเสียงข้างมากพร้อมทั้งปกป้องเสียงข้างน้อย 
  ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้ปกครองย่อมเป็นเพียงผู้ที่ เข้ามาท าให้เจตจ านงของ
ประชาชนเป็นจริงขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้น ระบอบดังกล่าวจึงควรเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งเจตจ านงของตนได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ประชาชนคนอ่ืนได้เลือกความคิดเห็นเหล่านั้น 
โดยอิสระ ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเองหรือไม่ หากประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเดิมที่มีอยู่เพ่ือไปใช้อีกระบอบหนึ่ง เหตุไฉนกฎหมาย 
จึงไม่อนุญาตให้เจ้าของอ านาจอธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเลือกเช่นนั้น 
  การยุบพรรคการเมือง เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ปิดกั้นตัวเลือกของประชาชน หากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่เสียงส่วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบด้วย การปิดกั้น
นั้นเท่ากับว่าไม่เคารพในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน และหากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่เสียง 
ส่วนน้อยในสังคมเห็นขอบด้วย แม้ว่าประชาชนเสียงข้างน้อยจะไม่สามารถด าเนินการให้ตัวเลือกดังกล่าว
เป็นจริงขึ้นมาได้ แต่การปิดกั้นตัวเลือกดังกล่าวก็เป็นการไม่เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยในสังคมเช่นกัน 
ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ข่มเหงเสียงส่วนน้อย 
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  การที่ในรัฐใดไม่มีพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองเดิมนั้น 
มิได้หมายความว่าในรัฐนั้นไม่มีผู้ที่คิดเช่นนั้นอยู่ เพียงแต่ในรัฐนั้น ไม่เปิดช่องทางให้บุคคลดังกล่าว 
ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิในทางการเมืองอ่ืนๆ 
 2.5.3 สรุปแนวคิดเรื่องกำรยุบพรรคกำรเมือง 
  แม้ว่าแนวคิดในเรื่องการยุบพรรคการเมืองนั้นจะมีทั้งผู้สนับสนุน และคัดค้าน แต่ปัจจุบัน 
เป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าการยุบพรรคการเมืองนั้น เป็นการจ ากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ส าคัญ
อย่างยิ่งยวด ระบอบประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในทาง
การเมืองของตน แม้ว่าความเห็นนั้นอาจไม่เป็นที่พอใจของรัฐ แต่รัฐต้องเคารพเสียงข้ างมาก 
ของประชาชน 
  อย่างไรก็ดี เสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวมิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง มิเช่นนั้น จะปรากฏ  
ผู้อ้างเสียงข้างมากของประชาชนในการสร้างความชอบธรรมให้การกระท าทุกอย่างของตน รวมทั้ง  
ข่มเหงเสียงข้างน้อยด้วย ประชาธิปไตยยังมีหลักการพ้ืนฐานประการอ่ืนรวมอยู่ด้วย อาทิ หลักนิติรัฐ 
หลักเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งหลักการเคารพเสียง 
ข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อย ดังนั้น การใช้ข้ออ้างเรื่องเจตจ านงของประชาชนจึงต้องใช้ด้วยความ
เป็นธรรม โดยเคารพในคุณค่าร่วมกันบางประการของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่ว่าเสียงข้างมาก 
จะท่วมท้นเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคุณค่าเหล่านั้นได้ 
  พรรคการเมืองที่ประสงค์จะแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยนั้น จ าต้องเคารพกติกา 
แห่งการแข่งขัน ซึ่งนั่นรวมถึงการเคารพหลักการข้างต้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาธิปไตยจึงมีสิ ทธิ 
ที่จะปกป้องตนเองจากการกระท าที่ขัดต่อหลักการพ้ืนฐานที่ต้องธ ารงไว้เหล่านี้ รัฐควรยอมวางตัว  
เป็นกลางในทางการเมืองและยอมให้จัดตั้งพรรคการเมืองที่มีแนวคิดไม่เห็นพ้องกับระบอบประชาธิปไตย
ขึ้นมา โดยถือว่าเมื่อประชาชนส่วนมากประสงค์เช่นนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ เมื่อปรากฏว่า 
พรรคการเมืองนั้นด าเนินการท าลายหลักการพ้ืนฐานดังกล่าว จึงจะสามารถยุบพรรคการเมืองนั้นได้ 
เพ่ือให้ระบอบประชาธิปไตยยังสามารถอยู่รอดต่อไป 
  โดยสรุป  การยุบพรรคการเมืองจึงสามารถกระท าได้ในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็น
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเหตุจ าเป็นที่ต้องปกป้องระบอบดังกล่าวไว้ เพียงแต่การ 
ยุบพรรคการเมืองดังกล่าวต้องกระท าโดยระมัดระวังอย่างที่สุด 
  จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการยุบพรรคการเมือง หมายความว่าการที่
พรรคการเมืองได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการ           
การเลือกตั้ง มหีลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืน ได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความผิดจริงให้ยุบพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองก็สิ้นสุดความเป็นพรรค
การเมือง 
 
2.6  ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นิรุจน์  ขานุรักษ์ 12 ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลุ่มการเมืองในประเทศไทย” พบว่ากลุ่มการเมือง
มีพัฒนาการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
โดยมีโครงสร้าง 3 รูปแบบ คือ โครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบกระแสความคิด โครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบ
อุปถัมภ์ และโครงสร้างกลุ่มแบบองค์กร โดยสาเหตุของการก่อเกิดกลุ่มการเมืองมีหลายกรณี อาทิ เกิดจาก
ความขัดแย้งทางด้านแนวคิดหรือผลประโยชน์ทางการเมืองเกิดจากพ้ืนฐานความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์
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ระหว่างแกนน าและสมาชิกและเกิดจากพ้ืนฐานความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตร ซึ่งสรุปปัจจัยการก่อเกิดได้คือ 
ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ ค่านิยมที่มีต่อตัวบุคคลและระบบอุปถัมภ์ ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศไทยและผลประโยชน์
ทางการเมืองและปัจจัยทางด้านการเมือง ได้แก่ ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การขาดอุดมการณ์ทางการเมือง 
ความอ่อนแอของพรรคการเมือง และปัญหาการจัดการองค์กรของพรรคการเมือง ความเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่มการเมืองในประเทศไทยพบว่า ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างกลุ่มการเมืองเป็นส าคัญ คือกลุ่มการเมือง
แบบกระแสความคิดมีความเปลี่ยนแปลงสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อยุติของประเด็นถกเถียง หรือการตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เกิดความขัดแย้ง กลุ่มการเมืองที่มีโครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบอุปถัมภ์จะข้ึนอยู่กับระดับ
ความสัมพันธ์และผลประโยชนต่างตอบแทนระหว่างจากบทบาทส าคัญของกลุ่มการเมือง ในระบบพรรค    
การเมืองไทย พบว่า ก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบทางด้านบวก ได้แก่ กลุ่มการเมืองจะท า
หน้าที่คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ ภายในพรรคการเมืองให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และบริสุทธิ์ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น กลุ่มการเมืองอาจมีความคล่องตัวสูงกว่าพรรคการเมืองในการประสาน
ผลประโยชน์แก่ประชาชนส่วนผลกระทบทางด้านลบ ได้แก่ การเกิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคม       
ทั้งในด้านระบบอุปถัมภ์ การใช้อ านาจและการแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง การอาศัย
ฐานอ านาจของกลุ่มการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลจากการจัดสรรต าแหน่งทางการเมืองในระบบสัดส่วน ท าให้ขาดวินัยและเอกภาพในการ
ด าเนินงานของพรรคการเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาพรรคการเมือง รวมทั้งกระทบ
ต่อเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐ สรุปแล้วกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทยสามารถจ าแนกตาม
ลักษณะร่วมทางด้านโครงสร้างพัฒนาการ และบทบาทส าคัญได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มปฏิปักษ์         
มีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรน้อย เกิดจากพ้ืนฐานความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์ มีความ
อ่อนไหวของกลุ่มสูง ความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความขัดแย้ง       
มีบทบาทส าคัญ ในการตรวจสอบกลุ่มอ่ืนๆ ภายในพรรคแต่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพและ
ระเบียบวินัยของพรรคได้มาก กลุ่มอุปถัมภ์ มีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรที่ดีพอสมควร เกิดจาก
พ้ืนฐานการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างแกนน าและสมาชิก ความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับระดับ
ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่แต่ละฝ่ายได้รับ กลุ่มมีบทบาทในการต่อรองผลประโยชน์
สูง ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานพรรคและกลุ่มพันธมิตร มีโครงสร้างทางองค์กรสูงสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นพรรคการเมืองได้ กลุ่มมีความคล่องตัวในการเคลื่อนประสานผลประโยชน์แก่ประชาชน 
และมีอ านาจต่อรองภายในพรรคสูง 
 
 
 
 
 
 
 
      12 นิรุจน์  ข านุรักษ์. 2543. การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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บทท่ี 3 
ผลกำรศึกษำและกำรอภิปรำย 

 
 

  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรยุบพรรคกำรเมืองในประเทศไทย  
  เรื่องการยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาให้สังคม นักกฎหมาย 
นักการเมือง ตลอดจนประชาชนทั้งหลายให้ความสนใจและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่รู้จบ  
พรรคการเมืองของไทย เริ่มมีการก่อตั้งครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498  
โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 13  
แต่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ก็ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. 2498 และให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง แล้ว
จะจัดตั้งขึ้นใหม่มิได้ประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสภาพของพรรค
การเมืองครั้งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติถึงการเลิกพรรคการเมืองไว้ในหมวดที่ 3 และบัญญัติเหตุแห่งการ
เพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 30 โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวและพรรคการเมืองที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นได้สิ้นผลบังคับและสิ้นสภาพไปตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2514 ภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2517 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ซึ่งได้บัญญัติ
เหตุแห่งการยุบเลิกพรรคการเมืองไว้ในหมวดที่ 3 มาตรา 35 ให้ศาลสามารถสั่งยุบพรรคการเมืองได้หาก
พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้เพียง 2 ปี ก็ถูกยกเลิก
โดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่  6 มีผลให้พรรคการเมืองที่ตั้ง ขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วย 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในระยะแรกของการพัฒนาทางการเมืองได้มีกฎหมายก าหนด ให้มีการ
ยุบเลิกพรรคการเมืองขึ้นแล้วในหลายกรณี แต่กฎหมายเกี่ยวข้องการยุบเลิกพรรคการเมือง แทบจะไม่มี
บทบาทในการใช้บังคับ ในทางข้อเท็จจริงมิได้มีการเสนอต่อศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน 
พรรคการเมืองแต่การสิ้นสภาพของพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติทั้งสามที่กล่าวมา 
ล้วนเป็นการสิ้นสภาพโดยประกาศคณะปฏิวัติเพ่ือการยึดอ านาจทางปกครองทั้งสิ้น 
  ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติ          
พรรคการเมืองฉบับนี้ถือเป็นพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด ในประวัติศาสตร์
พรรคการเมืองไทย โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติบางประการเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในขณะนั้น คือ  ครั้งที่ 1
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และครั้งที่ 2 โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538 ในการแก้ไขทั้งสองครั้งนั้นได้มีการแก้ไขเหตุ 
แห่งการเลิกพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 3 ของบทบัญญัติทั้งสองตามล าดับ โดย  
ในบทบัญญัติฉบับนี้เองที่ปรากฏการยุบเลิกพรรคการเมืองโดยศาลฎีกาตามมาตรา 46 (1) , มาตรา 46 
(3) และมาตรา 46 (4) อยู่หลายครั้ง เช่น การยุบเลิกพรรคประชาเสรี, พรรคสังคมประชาธิปไตย และ
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พรรคประชาธิปไตย ตามค าสั่งศาลฎีกาที่ 4289/ 2539 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2529 และภายหลัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดให้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงเกิดมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ขึ้นภายในรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมีการก าหนดให้มีการ
เลิกหรือยุบพรรคการเมือง ในหมวดที่ 4 มาตรา 65 และ มาตรา 66 เป็นผลให้เกิดประวัติศาสตร์ทาง
การเมืองในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1–2/2550 และ 3–5/2550 ที่สั่งไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ 
และยุบพรรคไทยรักไทย ตามล าดับจนเกิดปัญหาข้อโต้เถียงในเวลาต่อมา ภายหลังได้มีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้ให้ความส าคัญกับการยุบพรรคการเมือง จึงมีการบัญญัติ
เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 68 และมาตรา 237 โดยมีการก าหนดรายละเอียดต่างๆ 
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 กับมาตรา 95 
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองใหญ่  จ านวน 3 พรรค คือ พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
พรรคชาติไทย และพรรคพลังประชาชน เป็นต้น 
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) ไม่ได้มี
การก าหนดเหตุของการยุบพรรคการเมือง ไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีการตัด มาตรา 237 ออกไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีเพียงการบัญญัติใช้ใน
มาตรา 45 ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งได้มีการก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสิ้นสุดของพรรคการเมือง ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 8 มาตรา 90 ถึง 95 ซึ่งเป็นเหตุที่มีการยุบพรรคได้จากหลาย
สาเหตุและท าให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรค ได้ง่ายกว่าเดิมหลายประการซึ่งจะได้มีการศึกษา  
ในรายละเอียดต่อไป 
 

3.1.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรยุบพรรคกำรเมืองไทย 
       3.1.1   พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2498 
      มาตรา 13 พรรคการเมืองใด 

(1) กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2495 

(2) กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ 
      ประชาชน 

(3) ละเว้นไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ  
(4) กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 11 

  พนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้สั ่งเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง   
นั้นเสียก็ได้ และถ้าศาลเห็นว่าพรรคการเมืองกระท าการดังกล่าวใน (1) (2) (3) หรือ (4) ให้ศาลสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองนั้นเสีย 
 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยประกาศการเพิกถอนการจดทะเบียน
พรรคการเมืองตามมาตรานี้ในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 35 ตามมาตรา 13 (1) ที่เป็นเหตุของการยุบพรรคการเมือง 
 มาตรา 35 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี ้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมิได้ 
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 มาตรา 11 ตามมาตรา 13 (4) ที่เป็นเหตุของการยุบพรรคการเมือง 
 มาตรา 11 พรรคการเมืองที ่ได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
นอกจากจะมีสิทธิด าเนินกิจการของพรรคการเมือง และกิจการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามก าหนดนโยบาย
ของพรรคการเมืองแล้วให้มีสิทธิเฉพาะดังกล่าวต่อไปนี้ 

(1) สิทธิจะได้รับเงินค่าบ ารุงจากสมาชิกเป็นรายเดือนไม่เกินเดือนละหนึ่งร้อยบาท
หรือครั ้งเดียวไม่เกินห้าพันบาทและค่าธรรมเนียมอื่นซึ ่งเก็บครั ้งเดียวไม่เกิน 
หนึ่งร้อยบาท 

(2) สิทธิที่จะรับเงินและทรัพย์สินซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอุทิศให้ 
(3) สิทธิที ่จะได้มาซึ ่งสถานที ่ส าหรับตั ้งส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานส าขา 

และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  
 
       3.1.2  ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2501) 
            ด้วยคณะปฏิวัติเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในเวลานี ้ไม่สมควรที ่จะให้มี  
พรรคการเมือง ฉะนั้นจึงให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 บรรดาพรรคการเมือง
ที ่ได ้จ ัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติด ังกล่าวแล้ว ให้เป็นอันสิ ้นสุดลงและจะจัดตั ้งขึ ้ นใหม่ไม่ได้  
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       3.1.3  พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2511 
   หมวด 3 การเลิกพรรคการเมือง 
        มาตรา 29 พรรคการเมือง ย่อมเลิกเมื่อ 

(1)  มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
(2)  มีจ านวนสมาชิกลดน้อยลงต่ ากว่าห้าร้อยคน 
(3)  มีค าสั่งศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง 
(4)  ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ

เลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน 
  มาตรา 29 ได้ก าหนดการเลิกยุบพรรคการเมืองไว้ 5 กรณี ดังจะได้อธิบายเป็นกรณีๆ
ไปดังต่อไปนี้ 
 กรณี (1) พรรคการเมืองย่อมเลิกเมื่อมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
เช่น พรรคการเมืองอาจก าหนดไว้ในข้อบังคับว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปมีสมาชิกได้รับเลือกตั้ ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเพียงสองคนให้ เลิกพรรคการเมือง  เพราะแสดงว่าประชาชนไม่นิยม 
พรรคการเมือง ในกรณีนี้พรรคการเมืองก็เลิกไปตามข้อบังคับทันที ที่ปรากฏผลของการเลือกตั้ง  
หรือพรรคการเมืองอาจก าหนดว่าถ้าที่ประชุมใหญ่ของพรรคลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้เลิก  
พรรคการเมือง ก็ให้พรรคการเมืองเป็นอันเลิก ในกรณีนี้พรรคการเมืองก็เลิกไปทันทีที่ประชุมใหญ่ 
มีมติดังกล่าว 
  ในกรณีที่ (2) พรรคการเมืองย่อมเลิกเมื่อมีสมาชิกลดน้อยลงต่ ากว่าห้าร้อยคน ทั้งนี้
เพราะเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฯ ที่จะให้พรรคการเมืองเป็นคณะบุคคลที่
ประกอบด้วยสมาชิกมีจ านวนมากพอสมควร คือ 500 คน โดยเหตุนี้จึงได้ก าหนดว่าคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งเอง
จึงจะไม่ขอจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองได้ เมื่อกฎหมายก าหนดไว้เช่นนั้นก็ต้องมีสภาพบังคับไว้ว่า 
ถ้าพรรคการเมือง มีสมาชิกน้อยกว่า 500 คน ผลร้ายที่จะได้รับนั้นเป็นอย่างไร มิฉะนั้นคณะบุคคล 
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อาจหาสมาชิกมาให้ครบ 500 คน เป็นพิธีโดยบอกว่าเมื่อจดทะเบียนแล้วจะลาออกจากพรรคก็ได้ ฉะนั้น 
มาตรา 29 จึงก าหนดสภาพบังคับไว้โดยให้พรรคการเมืองเลิกไปโดยอัตโนมัติ  แม้คณะกรรมการ
อ านวยการไม่ทันรู้ว่าพรรคการเมืองมีสมาชิกลดน้อยลงต่ ากว่า 500 คน พรรคการเมืองก็คงเลิกไป
เช่นเดียวกัน เพราะเป็นการเลิกพรรคการเมืองโดยผลแห่งกฎหมายวิธีปลอดภัยส าหรับพรรคการเมือง  
ก็คือ จดทะเบียนสมาชิกให้มีจ านวนเกินกว่า 500 คน เพ่ือว่าเวลาสมาชิกตายหรือลาออกไปก็ยังคงมี
สมาชิกไม่ต่ ากว่า 500 คน ในกรณีที่มีสมาชิกลดน้อยต่ ากว่า 500 คน พรรคการเมืองย่อมไม่มีทางแก้ไข
นอกจากจะขอเริ่มก่อตั้งใหม่ และขอจดทะเบียนใหม่  โดยใช้ชื่อพรรคเดิม นโยบาย วิธีด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายเดิม และใช้ข้อบังคับเดิมและเรียกผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
  กรณี (3) พรรคการเมืองย่อมเลิกเมื่อมีค าสั่งศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนพรรค
การเมือง จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติพรรคการเมืองได้ประสงค์จะให้ เสรีภาพในการจัดตั้ ง  
พรรคการเมืองให้มากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่าในกรณีที่นายทะเบียนไม่รับแจ้งการก่อตั้งพรรคการเมือง  
ตามมาตรา 8 วรรคสามก็ดี ไม่ยอมรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ก็ดี คณะผู้เริ่ มจัดตั้งย่อมมีสิทธิยื่น 
ค าร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดได้ว่าการไม่ยอมรับแจ้งการก่อตั้งพรรคการเมืองหรือการไม่ยอมรับ  
จดทะเบียนมิได้เป็นไปโดยชอบ พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฯ ก็มอบให้เป็นอ านาจของศาลยุติธรรม
โดยเฉพาะที่จะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ 
  กรณี (4) พรรคการเมืองย่อมเลิกเมื่อไม่มีสมาชิกพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน ทั้งนี้เพราะผู้บัญญัติพระราชบัญญัติ 
พรรคการเมืองเห็นว่าในการเลือกตั้งสองคราวติดต่อกันซึ่งโดยปกติในระยะเวลา 8 ปี เว้นแต่จะมีการยุบ
สภาก่อนหน้านั้น เมื่อราษฎรไม่นิยมในพรรคการเมืองนั้นแล้วก็ควรให้พรรคการเมืองเลิกไป 
  มาตรา 30 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลสั่ง 
เพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองได้ 

(1) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(2) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจแห่งชาติหรือความมั่นคงของประเทศ 
(3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 

 มาตรา 22 ตามมาตรา 30 (3) ที่เป็นเหตุของการยุบพรรคการเมือง 
 มาตรา 22 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใด      
ผู้หนึ่งเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิชอบด้วยกิจการของพรรคการเมือง 
ซึ่งอาจเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดหรืออาจเสียหายแก่ราชการ 

มาตรา 23 ตามมาตรา 30 (3) ที่เป็นเหตุของการยุบพรรคการเมือง 
 มาตรา 23 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก 

(1) บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่มาประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

ประเทศไทย 
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลต่างด้าวมีทุนหรือจ านวนผู้ถือหุ้น

เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ถ้านิติบุคคลนั้นมีทุนหรือจ านวนผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าแต่ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน
เป็นคราวๆ ไป 
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(4) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลต่างด้าวหรือ
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว 

มาตรา 24 ตามมาตรา 30 (3) ที่เป็นเหตุของการยุบพรรคการเมือง 
มาตรา 24 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับบุคคลต่างด้าวเข้าเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่ง

ใดๆ ในพรรคการเมืองหรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมือง 
มาตรา 31 เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท าการตามมาตรา 30 ให้แจ้ง

ต่อกรมอัยการพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอธิบดีกรมอัยการเห็นสมควรจะเพิกถอนการจดทะเบียนพรรค
การเมือง ก็ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ถ้าศาลฎีกาเห็นว่าพรรคการเมืองกระท าการดังกล่าว
และสมควรเพิกถอนการจดทะเบียนพรรค ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองนั้น 
และให้สั่งให้นายทะเบียนประกาศการเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 
และให้น า มาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรระงับการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง ซึ่งกระท าการ
ตามมาตรา 30 ให้นายทะเบียนเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของพรรค
การเมืองไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ และให้ส่งเรื่องให้กรมอัยการด าเนินการตาม วรรคหนึ่ง โดยมิชักช้า 
    
       3.1.4   ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2514) 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ได้สิ้นสุดลงตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2514 แล้ว จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 บรรดาพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ให้เป็นอันสิ้นสุดลง และผู้ใดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นอีกมิได้ 
 
      3.1.5   พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2517 

หมวด 3 มาตรา 34 พรรคการเมือง ย่อมเลิกเมื่อ 
(1)  มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
(2)  มีจ านวนสมาชิกลดน้อยลงต่ ากว่าหนึ่งพันคน 
(3)  มีค าสั่งศาลสั่งยุบเลิกพรรคการเมือง 
มาตรา 35 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลสั่งยุบเลิก 
(1) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
(2) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือความมั่นคงของประเทศ 
(3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 28 หรือมาตรา 29 
มาตรา 27 ตามมาตรา 34 (3)  
มาตรา 27 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใด 

เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิชอบด้วยกิจการของพรรคการเมือง 
มาตรา 28 ตามมาตรา 34 (3) 
มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก 
(1) บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

ประเทศไทย 
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(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 

(4) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
      หรอืมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

 มาตรา 29 ตามมาตรา 34 (3)  
 มาตรา 29 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิก 

หรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของ
พรรคการเมือง 

 
มาตรา 36 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดกระท าการตามมาตรา 35 

หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอ านวยการของพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระท าการตาม
มาตรา 35 ให้แจ้งต่ออธิบดีกรมอัยการพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอธิบดีกรมอัยการเห็นสมควร ก็ให้ยื่น 
ค าร้องต่อศาลฎีกาขอให้สั่งยุบเลิกพรรคการเมืองดังกล่าว 

เมื่อศาลฎีกาได้รับค าร้องแล้ว ให้ศาลฎีการีบด าเนินการพิจารณาโดยมิชักช้าแล้ววินิจฉัย  
ชี้ขาดโดยท าเป็นค าสั่ง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่ง

การยบุเลิกพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระท าการ

ตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออธิบดีกรมอัยการ ขอให้ศาลฎีกาสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของ
พรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้ 
 
       3.1.6   ค ำส่ังของคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2519) 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้สิ้นสุดลงตามค าสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 แล้ว จึงให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมือง ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ให้เป็นอันสิ้นสุดลง และผู้ใดจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นอีกมิได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       3.1.7   พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2524 

หมวด 3 การเลิกพรรคการเมือง 
มาตรา 46 พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
(2) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน หรือมีสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ

ห้าสิบคนไม่ถึงห้าจังหวัดของแต่ละภาค ทั้งนี้เป็นเวลาติดต่อกันหกเดือน 
(3) ไม่ส่งหรือส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ทั่วไปไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ 
(4) มีค าสั่งศาลสั่งยุบเลิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 48 
(5) ไม่ด าเนินการให้เป็นไป ตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 
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เมื่อมีกรณีที่พรรคการเมืองใดต้องเลิกตามวรรคหนึ่งนอกจาก  (4) ให้ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองเลิก 

เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งตามวรรคสอง หรือกรณีปรากฏต่อนายทะเบียน ให้นาย
ทะเบียนด าเนินการสอบสวนและยื่นค าร้องต่อศาลฎีกามีค าสั่งยุบเลิกพรรคการเมืองดังกล่าว 

ค าร้องตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น ามาตรา 13 วรรคสองและวรรคสี่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่ง
การยุบเลิกพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 31 ตามมาตรา 46 (5) 
มาตรา 31 การด าเนินกิจการต่อไปนี้หลังจากที่จดทะเบียนพรรคการเมืองแล้วให้กระท า

โดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคการเมือง 
(2) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรคการเมือง 
(3) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรค

การเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอ่ืน 
(4) กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 32 ตามมาตรา 46 (5) 
มาตรา 32 ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคการเมือง แต่ถ้าประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกต้องก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการเลือกตั้งและจ านวนผู้แทนสมาชิกไว้ด้วย 

มาตรา 47 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลสั่งยุบเลิก 
(1) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(2) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
(3) การกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 39 มาตรา 40 หรือ มาตรา 41 
มาตรา 39 ตามมาตรา 47 (3) 
มาตรา 39 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดหรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใดจากผู้ใด เพ่ือกระท าการอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ
ของประเทศหรือราชการแผ่นดิน หรือกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรของประเทศหรือเป็นการบั่น
ทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน 

มาตรา 40 ตามมาตรา 47 (3)  
มาตรา 40 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใด หรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อ่ืนใดเพ่ือด าเนินกิจการพรรคการเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองจาก 
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน

สาขาอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศ 
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(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละยี่สิบห้า 

(4) องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล  
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(5) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือ
ด าเนินกิจการพรรคการเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมืองจากบุคคล 
องค์การ หรือนิติบุคคล (1) (2) (3) หรือ (4) 

มาตรา 41 ตามมาตรา 47 (3) 
มาตรา 41 ห้ามมิให้พรรคการเมืองใดรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็น

สมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองหรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์
ของพรรคการเมือง 

มาตรา 48 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดกระท าการ ตามมาตรา 47 
หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระท าการ ตามมาตรา 
47 ให้แจ้งต่ออธิบดีกรมอัยการพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอธิบดีกรมอัยการเห็นสมควร ก็ให้ยื่นค าร้องเพ่ือ  
ให้ศาลฎีกามีค าสั่งยุบเลิกพรรคการเมืองดังกล่าว 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น ามาตรา 13 วรรคสองและวรรคสี่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่ง
การยุบเลิกพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของพรรคการเมือง ซึ่งกระท าการ
ตามมาตรา 47 ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออธิบดีกรมอัยการขอให้ศาลฎีกาสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของ
พรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
 
       3.1.8   พระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
 มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 46 พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับของพรรคการเมือง 
(2) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนหรือมีสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ จังหวัด

ละห้าสิบคนไม่ถึงห้าจังหวัดของแต่ละภาค ทั้งนี้ เป็นเวลาติดต่อกันหกเดือน 
(3) ไม่ส่งหรือส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ทั่วไปไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบคน 
(4) ไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 
(5) พรรคการเมืองสิ้นสภาพเพราะการรวมพรรคการเมือง 
(6) ค าสั่งศาลยุบเลิกพรรคการเมืองตามมาตรา 48 
(7) ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 
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เมื่อมีกรณีที่พรรคการเมืองต้องเลิกตามวรรคหนึ่ง นอกจาก (6) ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือผู้มีอ านาจท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งเหตุที่พรรคการเมืองต้องเลิกต่อนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองเลิก” 
 
       3.1.9   พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2524 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “(3) ไม่ส่งหรือส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง  
ทั่วไปทั้งหมดรวมกันน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น” 
 
       3.1.10  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 

มาตรา 328 นอกจากที่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ ... 

การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให้น าเอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งมาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง 

 
       3.1.11  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2541 

หมวด 4 การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง 
มาตรา 65 พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
(2) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงสิบห้าคน 
(3) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอ่ืน ตามหมวด 5 
(4) มีค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง 
(5) ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือ

มาตรา62 
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ใน (1) (2) (3) หรือ (4) 

ให้นายทะเบียนยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามค าร้องของ 
นายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้วให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 25 ตามมาตรา 65 (5) 
มาตรา 25 เมื่อนายทะเบียนได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว การด าเนินกิจการ

ดังต่อไปนี้ให้พรรคการเมืองกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง 
(2) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง 
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(3) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรค
การเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรค
การเมือง และกรรมการบริหารอื่น 

(4) การอ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 26 ตามมาตรา 65 (5) 
มาตรา 26 ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองต้องประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง ผู้แทนของสาขาพรรคการเมือง และสมาชิก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในข้อบังคับพรรคการเมือง 

ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดด าเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา 29  
ให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองนั้นประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิก 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 

มาตรา 29 ตามมาตรา 65 (5) 
มาตรา 29 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค

การเมือง พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ห้าพันคนขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และมี
สาขาพรรคการเมือง อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 

มาตรา 35 ตามมาตรา 65 (5) 
มาตรา 35 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง  

ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก าหนดและแจ้งให้     
นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ถึงเก้าสิบวัน นับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน 

มาตรา 62 ตามมาตรา 65 (5) 
มาตรา 62 พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่

บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และจ าต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 

มาตรา 66 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 

(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

(2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 23 มาตรา 52 หรือมาตรา 53 
มาตรา 23 ตามมาตรา 66 (3) 
มาตรา 23 ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็นสมาชิก 

หรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของ
พรรคการเมือง 

ห้ามมิให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรค
การเมือง หรือร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
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มาตรา 52 ตามมาตรา 66 (3) 
มาตรา 52 ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

จากผู้ใด เพื่อกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร 
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน 

มาตรา 53 ตามมาตรา 66 (3) 
มาตรา 53 ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใดเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือด าเนินกิจการในทางการเมืองจาก 
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน

สาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย มีทุน หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละยี่สิบห้า 
(4) องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือมี
ผู้จัดการ หรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(5) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจการในทางการเมืองจาก  บุคคล 
องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

(6) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคล ตามที่ก าหนดในประกาศของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

มาตรา 67 เมื่ อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือ เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจาก 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองใดกระท าการ ตามมาตรา 66 ให้นายทะเบียน
แจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค าสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้ง
คณะท างานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่
คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการยื่นค าร้องได้ให้นายทะเบียนมีอ านาจยื่น 
ค าร้องเอง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของพรรคการเมือง ซึ่งกระท าการ
ตามมาตรา 66 ให้นายทะเบียนแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระท าดังกล่าว
ของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว 
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      3.1.12  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 

มาตรา 68 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ
ปกครองประเทศไทย วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ 

ในกรณีที่บุคคล หรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระท า
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท า
การดังกล่าว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท าการ ตามวรรคสอง 
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท า
ความผิด ตามวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งดังกล่าว 

มาตรา 237 ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระท าการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ถ้าการกระท าของบุคคล ตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระท านั้นแล้ว มิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือ ว่า
พรรคการเมืองนั้นกระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  ตามมาตรา 68 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกล่าวมีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 
 
      3.1.13  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2550 

หมวด 4 การสิ้นสภาพ การเลิกและการยุบพรรคการเมือง 
ส่วนที่ 1 การสิ้นสภาพพรรคการเมือง 
มาตรา 91 พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่สามารถด าเนินการ ตามมาตรา 26 ได้ ภายในเวลาที่ก าหนด 
(2) ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป 

สองครั้งติดต่อกัน หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
(3) มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี 
(4) ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใด 

ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย 
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เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุตามมาตรานี้     
ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง               
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสอง เห็นว่าการ
ประกาศของนายทะเบียนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งเลิกการประกาศได้
ตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

มิ ให้น าความในมาตรานี้ มา ใช้บั งคับกับกรณีที่พรรคการ เมืองมีสมาชิก เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา 26 ตามมาตรา 91 (1) 
มาตรา 26 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองนั้นต้องด าเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนซึ่งอย่างน้อย        
ต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศ
ก าหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา 

ส่วนที่ 2 การเลิกพรรคการเมือง 
มาตรา 92 พรรคการเมืองย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีสมาชิกเป็นสมาชิก                    

สภาผู้แทนราษฎร ให้ด าเนินการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง  
(2) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด 5 การควบรวมพรรคการเมือง 
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง 

ให้นายทะเบียนด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองจริง  
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเลิกพรรคการเมืองนั้น 

เมื่อนายทะเบียนมีค าสั่งเลิกพรรคการเมืองใดตามวรรคสองแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งเลิกพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่ 3 การยุบพรรคการเมือง 
มาตรา 93 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง 

แต่พรรคการเมือง ยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใด 
ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือมาตรา 82 ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น 

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
พรรคการเมืองตามค าร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 42 ตามมาตรา 93  
มาตรา 42 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง

ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนก าหนดและแจ้งให้ 
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นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรค
การเมืองที่จัดตั้งข้ึนยังไม่ถึงเก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน 

เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงาน
ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าพ้นก าหนด
ระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา 82 ตามมาตรา 93  
มาตรา 82 พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้ เป็นไปตาม 

ที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และส่วนที่ 5 การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้องจัดท ารายงานการใช้
จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป และให้น าความใน มาตรา 42 วรรคสอง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 94 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้อาจถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 

(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท าการตามที่
รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจโดยวิธีการดังกล่าว 

(2) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

(3) กระท าการ อัน เป็นปฏิปั กษ์ต่ อการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(4) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ทั้ งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือ 

(5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 
หรือมาตรา 104 

มาตรา 21 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 21 ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 

เข้าเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมือง 

ห้ามมิให้ผู้ ไม่มีสัญชาติไทย ตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใดๆ  
ในพรรคการเมืองหรือร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

ห้ามมิให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า นอกจากข้าราชการ
การเมือง พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมืองหรือต าแหน่งอ่ืนใดของพรรคการเมือง 
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มาตรา 43 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 43 ห้ามมิให้พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง      

ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหา
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

มาตรา 65 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 65 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 66 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 66 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาค 

จากผู้ใดเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคาม  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 

มาตรา 69 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 69 ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมืองจาก 
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคล ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ หรือกิจการ หรือจดทะเบียน

สาขาอยู่ใน หรือนอกราชอาณาจักร 
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุน หรือเป็น

ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพิจารณาตามอนุมาตรานี้ ให้พิจารณา 
ในวันก่อนวันที่บริจาคโดยให้ถือทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยในวันก่อนวันที่บริจาค 

(4) องค์การหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือซึ่ งมี
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(5) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาค เพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพ่ือด าเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม  
(1) (2) (3) หรือ (4) 

(6) บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 104 ตามมาตรา 94 (5) 
มาตรา 104 พรรคการเมืองหรือผู้ใดสมคบ รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้บุคคลใด

ด าเนินการใด เพ่ือให้บุคคลอ่ืนหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลงเชื่อหรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอ่ืน
หรือบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากความจริง  
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดดังกล่าว 
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พรรคการเมืองหรือผู้ใดสมคบ รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้บุคคลใดด าเนินการใด 
เพ่ือกลั่นแกล้งพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง โดยปราศจากมูลความจริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีพรรคการเมืองเป็นผู้กระท าความผิด ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ยุบ 
พรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่บุคคลกระท าความผิด ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง มีก าหนดห้าปี 

มาตรา 95 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ ตามมาตรา 94 
ให้นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วย
หลักฐานเมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให้ยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง  
โดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากส านักงานอัยการสูงสุ ด เ พ่ือด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะท างาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการยื่นค าร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
คณะท างาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านาจยื่นค าร้องเอง 

หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของพรรคการเมือง ซึ่งกระท า 
การตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แจ้งต่ออัยการ
สูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศ
ค าสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ าหรือพ้อง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการด าเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชน์อ่ืนใด
ในท านองเดียวกัน 

 
       3.1.14  พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560  

หมวด 8 การสิ้นสุดของพรรคการเมือง ในกรณีของการยุบพรรคการเมืองระบุไว้ใน
มาตรา 92 

มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท า      
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

(2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 
มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 

(4) มีเหตุต้องยุบพรรคการเมืองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ าพรรคการเมือง
กระท าการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา 20 วรรคสอง ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 20 วรรคสอง บัญญัติว่า พรรคการเมืองต้องไม่ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็น

การหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
มาตรา 28 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่

สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

มาตรา 30 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 30 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 

มาตรา 36 ตามมาตรา 92(3) 
มาตรา 36 สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น               

นอกราชอาณาจักรมิได้ 
มาตรา 44 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 44 ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกรั บ

บริจาคจากผู้ใดเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท า อันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

มาตรา 45 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 45 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการ  

หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

มาตรา 46 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 46 ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิกหรือผู้ใดเรียกรับหรือยอมรับเงิน ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อันใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืนได้รับการแต่งตั้งหรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง 
หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรค
การเมือง สมาชิกหรือผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคลอ่ืนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
หรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 72 ตามมาตรา 92 (3) 
มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 74 ตามมาตรา 92 (3) 
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มาตรา 74 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดจาก 

(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคล ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ หรือจดทะเบียน

สาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุน หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ 
ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ด าเนินกิจการ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือซึ่งมี
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรค
การเมืองหรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือ 
นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

(6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3)  (4) 
หรือ (5) ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใด ดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายก าหนดให้มีการยุบพรรคในหลายกรณีโดยตั้งแต่
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 มีเหตุของการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมาย สรุปโดยย่อได้ดังนี้ 

(1) กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

(2) ละเว้นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองหรือมีค าสั่งศาลเพิกถอน 
การจดทะเบียน 

(3) บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญมิได้ 

(4) สิทธิในการเงินค่าบ ารุงจากสมาชิกรายเดือนไม่เกินเดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือ 
ครั้งเดียวไม่เกินห้าพันบาท หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนซึ่งเก็บครั้งเดียวไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
หรือสิทธิจะรับเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอุทิศให้ 

(5) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจแห่งชาติหรือความมั่นคงของประเทศ 
(6) ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิชอบด้วยกิจการ

ของพรรคการเมือง อาจเป็นคุณเป็นโทษหรืออาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ  
ห้ามรับเงินบริจาคบุคคลไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  
นิติบุคคลที่มีต่างด้าวมีหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าหรือมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลต่างด้าวหรือผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว 
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(7) ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลต่างด้าวเข้าเป็นสมาชิกหรือด ารงต าแหน่งใดๆ  
ในพรรคการเมือง 

(8) พรรคการเมืองเลิกพรรคด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เช่นมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรค,         
มีจ านวนสมาชิกไม่ถึงห้าสิบคน, ไม่ส่งหรือส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไม่ถึงเกณฑ์
ตามที่ก าหนด, ไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไป, สิ้นสภาพ
เพราะการควบรวมพรรคการเมือง 

โดยสรุปพบว่าระยะแรกของการพัฒนาทางการเมืองได้มีกฎหมายก าหนดให้มีการยุบเลิก
พรรคการเมืองในหลายกรณี แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกพรรคการเมืองแทบไม่มีบทบาท  
ในการบังคับใช้ ในทางข้อเท็จจริงมิได้มีการเสนอต่อศาลแต่โดยส่วนใหญ่พรรคการเมืองถูกยุบโดยค าสั่ง
ของคณะรัฐประหาร ประกาศของคณะปฏิวัติ และค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ 

 
3.2  ขั้นตอนกำรยุบพรรคกำรเมือง 
      3.2.1   กำรยุบพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้โดยสรุปดังนี้ 

1. กรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมือง
นั้น ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่หรือกรณีเมื่อครบระยะเวลาการรายงานการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานตามที่นายทะเบียนสั่งให้รายงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้  
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว
จริงให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น 

2. เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท าการตามที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งอ านาจโดยวิธีการดังกล่าว 
 (2)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 (3)  การกระท าอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
 (4) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้ งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ 
 (5)  กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 
หรือมาตรา 104 

3. เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท าการดังกล่าวให้นายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐานเมื่ออัยการสูงสุด
ได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่น
ค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและ
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ส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กรณีที่คณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง    
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจยื่นค าร้องเอง หากนายทะเบียน
เห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของพรรคการเมืองให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระท าดังกล่าวของพรรคการเมือง
ไว้เป็นการชั่วคราว 

4. เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้วให้นายทะเบียนประกาศค าสั่งยุบ
พรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษาและภายในก าหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 
ห้ามมิให้บุคคลใช้ชื่อ ชื่อย่อหรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ า หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองที่ถูกยุบจะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก 

5. ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการ   
ฝ่าฝืนมาตรา 82 หรือเหตุตามมาตรา 94 และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท า
ดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขการกระท าดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีก าหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
ให้ยุบพรรคการเมือง 
      3.2.2   กำรยุบพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนด ว่า 
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา              
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใด      
อย่างอย่างหนึ่งให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นโดยมีเหตุสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

(2) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(3) กระท าการฝ่าฝืน มาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 
มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 กล่าวโดยสรุปตามมาตราแยกออกได้เป็นดังนี้ 

 (1) พรรคการเมืองต้องไม่ด าเนินการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
(2) ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิก

กระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง าหรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(3) ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง ทั้งนี้เว้นแต่สิทธิประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 
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(4) สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นนอก
ราชอาณาจักรไม่ได้ 

(5) ห้ามมิให้พรรคการเมือง อยู่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกรับบริจาค
จากผู้ใดเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร 
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน 

(6) ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

(7) ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิกหรือผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคลอ่ืนได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง  
หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหน่งใดในการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

(8) ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(9) ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียน
สาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุน
จากต่างประเทศ บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยื่นค าร้องเองหรือมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นค าร้องและ
ด าเนินคดีแทนก็ได้และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด าเนินการในชั้นการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ กรณีที่เห็นสมควรศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการ
กระท าไว้เป็นการชั่วคราวตามค าร้องขอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุดก็ได ้

(4) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมือง
กระท าการดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้วให้           
นายทะเบียนประกาศค าสั่งยุบพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษาและห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ 
หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบภายในก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองถูกยุบ 
ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบและเพิกถอนสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองชื่อใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก 
 



51 
 
3.3  ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาพบว่ามูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยการถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และผลกระทบจากการยุบพรรคการเมือง ผู้ศึกษามีความเห็นว่าพรรค
การเมือง เป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง จริงอยู่
การยุบพรรคการเมืองนั้น สามารถกระท าได้หากมีกฎหมายให้อ านาจไว้ แต่การกระท าดังกล่าวควร
น ามาใช้ต่อเมื่อกรณีจ าเป็นที่สุดเท่านั้น เพราะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรง จากการศึกษา
เห็นว่ามูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยการยุบพรรคการเมืองและผลกระทบที่เกิด
จากการยุบพรรคการเมืองนั้นว่าขัดหลักประชาธิปไตย และมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองในประเทศ
ไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งโดยตรง เนื่องจากในทางทฤษฏีนั้นการยุบพรรคการเมือง      
ถือเป็นการใช้อ านาจรัฐท าให้สถานะความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง โดยที่สมาชิกพรรคการเมืองมิได้
สมัครใจ เนื่องจากแนวคิดในการยุบพรรคการเมืองต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
การเลือกตั้งและการประพฤติมิชอบของนักการเมืองรวมไปถึงต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองมากขึ้น ดังนั้นหากกลไกทางกฎหมายสามารถท าให้ระบบพรรค
การเมืองมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง ไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพรรคการเมือง  
ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งต่อไป การยุบพรรคการเมืองก็อาจจะหมดไปโดยไม่จ าเป็นต้อง
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการยุบพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 
ตำรำงกำรศึกษำเปรียบเทียบ 

แต่จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะพบว่า 
มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นยุบพรรคการเมืองมากขึ้นกว่าเดิมจากในอดีตเป็นประเด็นใหม่ 
โดยดูจากตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2550 
หมวดที่ 8 

กำรสิ้นสุดของพรรคกำรเมือง 
 

     มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น 
 

ส่วนที่ 3 
กำรยุบพรรคกำรเมือง 

 
     มาตรา 94 เมื่อพรรคการเมืองกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
การเมือง 
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พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2550 
        (1) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
ว ิธ ีกา รซึ ่งม ิได ้เป ็น ไปตามว ิถ ีทางที ่บ ัญญ ัต ิไ ว ้ใน
รัฐธรรมนูญ  
      (2 )  กระท าการอ ันอาจเป ็นปฏ ิป ักษ ์ต ่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
     (3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 
28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 
มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 
     (4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที ่มี
กฎหมายก าหนด 
     เมื ่อศาลร ัฐธรรมนูญด า เน ินการไต ่สวนแล ้ว           
มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการ
ตามวรรคหนึ ่ง  ให ้ศาลร ัฐธรรมน ูญสั ่งย ุบพรรค
การเม ืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเล ือกตั ้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองขึ้น 

     ( 1 )  ก ร ะ ท า ก า ร ล ้ม ล ้า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
รัฐธรรมนูญหรือกระท าการตามที่รัฐธรรมนูญ ให้ถือว่า
เป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจโดยวิธี     
    (2) กระท าการอันเป็นการฝ ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
     (3) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
     (4) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 
ทั ้งภายในและภายนอกราชอาณาจ ักร  หร ือข ัดต ่อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือ 
     (5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 
43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 104 

     มาตรา 93 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรค
การเม ืองใดกระท าการ ตามมาตรา 92 ให้นาย
ทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจร ิงและพยานหลักฐาน 
พร้อมทั้งเสนอความเห ็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
     ในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 92 
คณะกรรมการจะยื่นค าร้องเองหรอืจะมอบหมายให้นาย 
ทะเบียนเป็นผู้ยื่นค าร้องและด าเนินคดีแทนก็ได้และเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุด 
ช่วยเหลือด าเนินการในช้ันพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ 
     ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนญูจะสั่งให้พรรค
การเมืองระงับการกระท าใดไว้เปน็การช่ัวคราวตามค า
ร้องขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการ
สูงสุด แล้วแต่กรณีก็ได ้

     มาตรา 95 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อนาย
ทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท าการ
ตามมาตรา 94 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วย
หลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ให้นายทะเบียนตั้งคณะท างานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจาก
นายทะเบียนและผู้แทนจากส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้อัยการสูงสุด
เพื่ อยื่ นค า ร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนูญต่ อ ไป ในกรณีที่
คณะท างานดังกล่าว ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการ
ยื่นค าร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะท างาน
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มีอ านาจยื่นค าร้องเอง 
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พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2550 
 หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด าเนินการของ

พรรคการเมืองซึ่งกระท าการ ตามมาตรา 94 ให้นาย
ทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งต่ออัยการสูงสุด ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการ
กระท าดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการช่ัวคราว 
     ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใด
แล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสัง่ยุบพรรคการเมืองนั้นใน
ราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บคุคลใดใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรือ
ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ าหรือพ้องกับช่ือ ช่ือย่อ 
หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมอืงที่ถูกยุบนั้น  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการด าเนินกิจการทางการเมือง 
หรือประโยชน์อื่นใดในท านองเดียวกัน 

     มาตรา 94 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใด
ใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ซ้ า หรือพ้องกับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 
     ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ
พรรคที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ 
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วม
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายใน
ก าหนดสิบปีนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 

     มาตรา 97 ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน มาตรา 42 วรรคสอง หรือมาตรา 
82 หรือต้องยุบ ตามมาตรา 94 ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรค
การเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท่ี
พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป 

 
ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นการยุบพรรคการเมืองในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่เพ่ิมขึ้นจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 ได้ดังนี้ 
 3.3.1 ประเด็นของการครอบง าหรือชี้น าของบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค จริงอยู่
เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้พรรคการเมืองเป็นเรื่องของพรรคของสมาชิกพรรค ไม่ต้องการให้
นายทุนหรือผู้มีอิทธิพล หรือมีบารมีเข้ามาสั่งการ หรือชี้น าพรรคการเมือง หรือมีการเข้ามาจัดการพรรค
การเมืองโดยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรค แต่การก าหนดกฎหมาย          
ในลักษณะแบบนี้อาจท าให้เกิดประเด็นการร้องเรียนหรือมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองของพรรค
การเมืองได้ง่าย หากจะมีการท าลายล้างกันทางการเมืองจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและ   
มีการฟ้องร้อง มีคดีในศาลรัฐธรรมนูญและเป็นภาระกับพรรคการเมือง ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติงาน
ของพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเพราะในบางครั้งการเข้า
เป็นสมาชิกพรรคเป็นข้อจ ากัดทางกฎหมายหลายประการ การเข้าร่วมกิจกรรมจึงอาจไม่ได้เป็นสมาชิก
พรรค แต่เป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกับพรรคดังกล่าว และต้องการเข้า
มาช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคการเมืองก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้การเข้าร่วมของประชาชน
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น้อยลงโอกาสที่จะท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็งก็น้อยตามลงไปด้วย ต่อไปการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของพรรคการเมืองอาจต้องมีการตรวจสอบกันเข้มข้นว่ามีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือไม่กลายเป็น
ปัญหาในการปฏิบัติงานได ้

3.3.2 ประเด็นห้ามพรรคการเมืองส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ใดก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตลอดจนท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการบัญญัติกฎหมาย
ให้ยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นประเด็นใหม่ เป็นการบัญญัติในลักษณะที่เป็นนามธรรมและกว้าง ในการ
ตีความต่อไปหากสมาชิกหรือกรรมการบริหารส่งเสริมให้มีการชุมนุมประท้วงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือมีส่วนร่วมในการเรียกร้องหรือข้ึนเวที หรือกรรมการบริหารพรรคท าผิดศีลธรรม
หรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติอาจเกิดความจงใจหรือไม่จงใจหากก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว เชื่อได้ว่า
มีการกระท าความผิดจริงก็จะมีการฟ้องพรรคการเมืองซึ่งเป็นการบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมกับพรรค
การเมือง เป็นภาระเกินกว่าความจ าเป็นท าให้พรรคไม่สามารถจะท าอะไรได้เลย 

3.3.3 ประเด็นห้ามพรรคการเมืองช่วยบุคคลอ่ืนได้รับการแต่งตั้งทั้งการด ารงต าแหน่ง           
ทางการเมือง และต าแหน่งทางราชการ โดยได้รับผลตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งในความเป็นจริง  
ขัดกับหลักการปฏิบัติตามปกติประเพณีของประชาชนชาวไทย เพราะประชาชนชาวไทยมักมีการมอบ
ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่ระลึกกับบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลที่เป็นผู้ น าของ
พรรคการเมืองหรือของประเทศ ต่อไปหากข้าราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมอบของให้กับ
นักการเมืองก็อาจถูกกล่าวหาว่ามีการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันค านวณเป็นเงินได้กับ
พรรคการเมือง หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าจริง คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองนั้นต่อไป ท าให้เกิดปัญหาต่อพรรคการเมืองเป็นอย่างยิ่ง  
ในการเสี่ยงต่อการถูกยุบพรรคการเมือง 

3.3.4 ประเด็นห้ามให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้สมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง ซึ่งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมือง และการเป็นตัวแทนพรรคการเมืองระดับจังหวัด อึกทั้งจะต้องมีการประชุม  
เพ่ือเลือกตัวแทนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ สมาชิกพรรคจึงเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการด ารงคงอยู่ของพรรคการเมืองในการด าเนินการรับสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมือง
จะต้องมีการเชิญชวน พูดคุยกับประชาชนที่มีความสนใจและอยากเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือ ง     
แต่เนื่องจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีการก าหนดคุณสมบัติไว้หลายประการ จะต้องมีการ
ด าเนินการตรวจสอบหรือรับรองตนเองของสมาชิก อีกทั้งจะต้องเสียค่าบ ารุงพรรคท าให้ประชาชน 
ไม่อยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะต้องหาวิธีการเพ่ือจูงใจให้ประชาชนเข้ามา
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสามารถ  
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด ประเด็นนี้อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ง่ายหากพรรค มีการให้เงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันค านวณเป็นเงินได้ต่อประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
หากมีการร้องเรียนหรือ   มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือด าเนินการยุบพรรคการเมืองนั้นต่อไป 

3.3.5 ประเด็นห้ามไม่ให้พรรคการเมืองด าเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไร
เป็นประเด็นใหม่ที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมือง เป็นการตรากฎหมายให้มี
ความหมายแบบกว้างไม่สามารถระบุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ เป็นลักษณะนามธรรมยากต่อการปฏิบัติ 
จึงขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย ดังนั้นในการด าเนินกิจการ
ของพรรคไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะจีน, การขายของที่ระลึก, การระดมทุน เหมือนในอดีตก็อาจเกิดปัญหา
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ในการตีความได้ว่ามีการแสงหาก าไรหรือไม่ อาจน าไปสู่การร้องเรียนและต้องมีการตรวจสอบ สอบสวน
เพ่ือหาข้อเท็จจริง มีผลต่อการเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือยุบพรรคการเมืองเป็นได้ต่อไปในอนาคต 

3.3.6 ประเด็นห้ามการตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในต่างประเทศ 
เป็นประเด็นที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งตามกฎหมายพรรคการเมือง
ต้องมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นมาได้ มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งในประเทศอยู่แล้ว ไม่สามารถ
จัดตั้งในต่างประเทศได้โดยกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การห้ามมิให้ตั้ งในต่างประเทศ 
เป็นการตรากฎหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาจท าให้เกิดความสับสนและมีผลต่อการร้องเรียนเพ่ือยุบ
พรรคการเมืองเท่านั้น และเขตอ านาจการสอบสวนของนายทะเบียนไม่ได้มีอ านาจครอบคลุมไปถึงยัง
ต่างประเทศด้วยจึงไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด 
 3.3.7 ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิกพรรครับบริจาคเงินเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุน
การกระท าการอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน เป็นประเด็นที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่เป็นการก าหนดที่ไม่ชัดเจนว่าอย่างไร 
จึงจะเป็นการท าลายความมั่นคงของประเทศ อย่างไรเป็นการท าลายเศรษฐกิจ หรืออย่างไรเป็นการ
ท าลายราชการแผ่นดิน จึงต้องอยู่ที่การตีความของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอน คลุมเครือ อาจ
เป็นช่องทางในการท าลายล้างกันทางการเมืองได้ง่าย ท าให้พรรคการเมืองถูกยุบได้ง่ายกว่าอดีต  
ที่ผ่านมาไม่เป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งแต่อย่างไร กลับเป็นภาระเกินความจ าเป็น
ของพรรคที่จะต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ใดที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าว 

 
3.4  ผลกระทบต่อกำรยุบพรรคที่มีผลต่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าได้มีการก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมือง         
ในประเด็นใหม่ๆ ขึ้นหลายประการท าให้เห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มีการยุบพรรคการเมืองได้ง่ายและกว้างขวางกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 รวมถึงพระราชบัญญัติพรรคการเมืองในอดีตด้วย ดังนี้ 

 
       3.4.1 ผลกระทบของกำรยุบพรรคกำรเมืองท่ีมีต่อกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
 จากการศึกษาจะพบว่าในการยุบพรรคการเมืองนั้น กฎหมายพรรคการเมืองในอดีต 
ได้มีการบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 237   
ซึ่งมีการบัญญัติว่า “ถ้าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งถ้าการ
กระท าของบุคคลปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคผู้ใด
มีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท า เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  ตามมาตรา 68 และในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งการ
ลงโทษยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญเป็นการลงโทษพรรคการเมืองทั้งพรรค
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ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระท าผิดเป็นการส่วนตัวของบุคคลบางคนในพรรคการเมืองเท่านั้น เป็นการบัญญัติ
กฎหมายอย่างกว้างขวางคลุมเครือไม่เป็นธรรมแก่พรรคการเมือง ในฐานะนิติบุคคลเองและแก่สมาชิก
พรรคการเมืองคนอ่ืนๆ ที่ไม่รู้เห็นในการกระท าด้วยกลับต้องถูกลงโทษ ถูกระทบสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและในกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอ่ืนไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิดนั้น ผลร้าย
ที่ได้รับรวมไปถึงการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ท าให้สูญเสียสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 

แต่จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 92 กลับพบว่าน่าจะมีผลร้ายมากกว่า มาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
พ.ศ. 2550 เพราะในมาตรา 92 วรรคสอง ที่มีการบัญญัติว่า “เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการไต่สวนแล้ว      
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น” เป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่     
ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคการเมืองมีการกระท าความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการชี้น า
หรือครอบง าจากบุคคลภายนอก หรือมีการเงินให้เงินเพ่ือจูงใจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและอ่ืนๆ    
ตามวรรคหนึ่งของมาตรา 92 ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและให้มีการเพิกถอนสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ซึ่งการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการก าหนด
ขึ้นมาใหม่เรียกโดยทั่วไปว่า ใบด า ซึ่งเป็นการจ ากัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน    
ห้ามสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปเป็นการห้ามท าการเมืองตลอดชีวิตไม่สามารถกลับไปสมัครรับเลือกตั้ง
อะไรได้เลย ไม่ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือจะสมัครสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้น ยังคงใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
รวมทั้งห้ามผู้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก จะเห็นได้ว่าการถูก
เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งตามมาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 จะมีระยะเวลาเพียง 
5 ปี หรือ 10 ปี ก็สามารถกลับมาด าเนินการทางการเมืองได้ แต่การถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้มี
ระยะเวลาจะต้องถูกตัดสิทธิตลอดไป จะกลับมาท ากิจกรรมทางการเมืองโดยการกลับมาสมัครรับ
เลือกตั้งต่อไปไม่ได้เลย 

การตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีถูกยุบพรรค      
เป็นเรื่องที่ถือว่ากระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  
ได้มีการบัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ  
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม” ซึ่งในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะต้องน าหลักนิติธรรมมาใช้ด้วย หากกฎหมายไม่ได้ด าเนินการตามหลัก
นิติธรรมก็แสดงว่าขัดต่อหลักนิติธรรม จะใช้บังคับมิได้ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีฐานะเป็นพระราชบัญญัติจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ จะต้องมีการด าเนินการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบด้วยพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักนิติธรรมหรือไม่อย่างไร เพ่ือรักษาหลักนิติธรรม    
อันเป็นเครื่องมือจ ากัดอ านาจของรัฐมิให้ข่มเหงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกรณีนี้การยุบพรรค
การเมืองไม่ควรตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค เพราะเกิดจากการกระท าผิด
ของกรรมการบริหารพรรคบางคน หรือสมาชิกพรรคบางคนหรือบุคคลอ่ืนที่ เข้ามาเกี่ยวข้องควรถูก
ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกระท าผิดของนิติบุคคลให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือที่ผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการ
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ลงโทษยุบพรรคการเมืองนั้น จะมีเฉพาะผู้กระท าความผิดนั้นและสมควรถูกลงโทษอย่างแท้จริง มาตรา 
92 จึงสมควรบัญญัติให้ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคการเมืองนั้นได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
พรรคการเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์อันไม่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย 

จึงเห็นว่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยจึงถูกจ ากัดจากการถูกยุบพรรคการเมือง
โดยเฉพาะสิทธิในการจัดตั้งและได้เข้าร่วมพรรคการเมือง ได้ถูกกระทบกระเทือนหนักและเจตนารมณ์
ของปวงชน ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยโดยการอ้างความสุจริต เที่ยงธรรมและรักษาไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยเองโดยไม่ค านึงถึงเนื้อหา การลงโทษพรรคการเมืองที่กระท าผิดนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นหาก
ประชาธิปไตยยังต้องการคงอยู่ได้ แต่บทบัญญัติที่อนุญาตให้ยุบพรรคการเมืองได้ เพราะการกระท าของ
สมาชิกพรรคหรือการกระท าของกรรมการบริหารบางคนซึ่งอาจไม่มีผลผูกพันพรรคการเมืองได้ท าให้  
การยุบพรรคการเมืองกระท าโดยง่ายและเป็นผลร้ายกับประชาชน ไม่ว่าจะโดยการลิดรอนสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชนแต่ละราย หรือการจ ากัดตัวกลางในการสื่อสารกับรัฐบาลและ
ผู้แทนของปวงชนชาวไทย สร้างความวุ่นวาย บั่นทอน เสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร
ประเทศตลอดจนเป็นการลิดรอนสภาพความเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทยทั้งหมด 

 
       3.4.2 ผลกระทบต่อหลักประชำธิปไตยและสิทธิ เสรีภำพของประชำชน 

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองระบอบเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าชอบธรรม กฎหมาย
มหาชนที่ศึกษากันในทุกวันก็เป็นเรื่องของการใช้อ านาจและการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐภายใต้
ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ดังนั้น
ความส าคัญของพรรคการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป ในตอนเริ่มต้นของ
ประชาธิปไตยยุคแรกๆ พรรคการเมืองก็ยังถูกมองว่าไม่มีความจ าเป็นในทางตรงข้ามกลับเป็นสิ่งที่
ขัดขวางประชาธิปไตยเสียด้วยซ้ า เพราะผู้แทนของประชาชนนั้นควรปฏิบัติหน้าที่ของตน ตัดสินใจ
เรื่องราวต่างๆ เพ่ือประชาชนที่เลือกตนเข้ามา หากผู้แทนนั้นสังกัดพรรคการเมืองการตัดสินใจนั้นย่อม 
ไม่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน หากแต่เป็นความต้องการของพรรคการเมือง แต่ใน
ความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ เมื่อสังคมสลับซับซ้อนการให้ประชาชนทุกคนมาตัดสินใจในทุกเรื่องย่อม
เป็นไปไม่ได้ ประชาชนจึงหันมาเลือกตัวแทนประชาชนเข้าไปตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ แทนประชาชนเกิด
เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนขึ้น ความจ าเป็นที่จะต้องมีพรรคการเมืองก็ปรากฏเด่นชัดขึ้น เพราะโดย
ธรรมชาติเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา และย่อมมีการแบ่ ง
ออกเป็นฝ่ายโดยธรรมชาติ อ านาจทางการเมืองได้มีการย้ายไปอยู่ที่รัฐสภา การขยายตัวของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งพรรคการเมืองจึงยังมีความส าคัญและมีความจ าเป็นมากยิ่ งขึ้น ผู้แทนอิสระนั้นมีความคิดเห็น
ต่างๆ ได้หลากหลายกันออกไป การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองโดยยอมทิ้งความเห็น เล็กน้อยที่ไม่
ตรงกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันที่ส าคัญกว่า จะช่วยลดความสับสนในการเลือกผู้แทนของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้มีตัวเลือกที่น้อยลงและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นความต้องการของ
ประชาชนจะทวีความส าคัญก็ต่อเมื่อประชาชนที่มีความเห็นตรงกันมารวมตัวกันเข้าท าความคิดเห็นของ
ตนให้เป็นปึกแผ่นเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือเสนอต่อประชาชนคนอ่ืนๆ พิจารณาเลือกตั้งพรรค
ของตน ความต้องการของประชาชนจึงจะมีน้ าหนักขึ้น 

จึงเห็นได้ว่าพรรคการเมืองจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก็แต่ในภาวการณ์ที่มีพรรคการเมือง
หลายพรรคเข้าร่วมแข่งขันกันอันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยซึ่งรับรองความเสมอ
ภาค สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการก าหนด
อนาคตตนเอง พรรคการเมืองนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีประชาธิปไตยรองรับภายหลังจะระบอบ
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เผด็จการ พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจึงมีความส าคัญกันอยู่อย่างใกล้ชิด หากปราศจาก
ประชาธิปไตยรองรับเสียแล้วพรรคการเมืองย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือหากมีพรรคการเมืองแล้ว 
ปรากฏว่ามีการยุบพรรคการเมืองบ่อยๆ พรรคการเมืองก็ไม่อาจท าหน้าที่รับใช้ประชาชนได้ และหากไม่
มีพรรคการเมืองเสียแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันย่อมเป็นไปด้วยความยุ่งยาก    
ทั้งด้านประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ เสถียรภาพของรัฐบาล ตลอดจนการพยายามสื่อสารกันระหว่าง
รัฐบาล ผู้ปกครองและประชาชนที่ถูกปกครอง เพราะฉะนั้นการยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการท าลาย
ระบอบประชาธิปไตย การให้พรรคการเมืองด ารงอยู่และปฏิบัติหน้าที่ของพรรคการเมืองจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นและส าคัญเสมอในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งทางการเมืองและให้พรรคการเมืองจะต้องมีหน้าที่ในการส่ง
สมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จึงวางหลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งเสริมให้
พรรคการเมืองรวมพรรคให้ยากกว่าเดิม ส่วนเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต้องการให้การจัดตั้งการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ
ก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัคร รวมทั้งมีมาตรการก ากับให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลที่มิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง จะเห็นว่าพรรคการเมืองนั้นมี
บทบาทส าคัญอย่างไรต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากพรรคการเมืองคือสถาบันหลักที่ท า
หน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง “ภาครัฐกับภาคประชาชน” โดยที่พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพ่ือน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับ
เลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ส าหรับการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือบ พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างกันมากได้มีการก าหนดประเด็นในการยุบพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ในหลายประเด็นซึ่งเป็นปัญหาที่พรรคจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการฝ่าฝืน     
หากไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้พรรคการเมืองก็จะต้องถูกยุบไป 

ผู้ศึกษาเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560         
มีบทบัญญัติให้พรรคด าเนินกิจการทางการเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น แต่ก็มีบทบังคับในการยุบพรรค
การเมืองและบังคับให้พรรคการเมืองปฏิบัติที่เคร่งครัดมากเกินไป พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการ
กิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระส่งผลให้เกิดการถูกยุบพรรคการเมืองได้ง่าย จึงเห็นว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้ช่วยเสริมสร้างให้ระบบพรรคการเมืองดีขึ้นได้ ซึ่งการจะท าให้พรรคการเมือง ดีขึ้นได้นั้ น
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง และจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมือง 
ฉะนั้นจึงควรให้พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยอิสระ 

 
       3.4.3 ผลกระทบต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการ
กระท าใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ไว้ในหมวด 
3 ตั้งแต่มาตรา 25 ถึงมาตรา 49 โดยบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ การจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 
45 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ” การจ ากัดเสรีภาพจะกระท า
ไม่ได้ ทั้งนี้ในการตรากฎหมายจ ากัดเสรีภาพนั้นนอกจากจะต้องค านึงถึงข้อก าหนดดังกล่าวว่าจะต้อง
กระท าตามเหตุที่ก าหนดไว้เท่านั้น แต่มาตรา 45 ไม่ได้มีข้อจ ากัดตามกฎหมายและไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าให้
จ ากัดได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงแต่เขียนในวรรคสองให้มีกฎหมายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรค ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก าหนด
มาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคกระท าการฝ่าฝืน หรื อไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญมิได้มีการก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการยุบพรรคการเมืองไว้เลย เป็น
เพียงมาตรการในการก ากับดูแลพรรคการเมืองเท่านั้น แต่มาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กลับมีการก าหนดประเด็นในการยุบพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ในหลายประเด็นซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งในการ
ตรากฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มี
ผลเป็นการจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิ หรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย “นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติ
ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐในมาตรา 3 วรรคสอง ว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กร
อิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม    
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ในส่วนของการจัดตั้ง
พรรคการเมืองปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยเสรี 
ปัญหาว่ากรณีนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92       
ได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองไม่ให้เข้าสู่ระบบการเมืองเลยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การที่มาตรา 92 ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนนี้ ขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยการรับรองสิทธิ กล่าวคือไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองหรือหากจะอ้างว่าก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ก็ไม่น่าจะชอบเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มีการยุบ
พรรคไว้ในมาตรา 68 และมาตรา 237 และหากจะใช้โทษยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ก็ควรใช้โทษการยุบพรรคการเมืองตามประเด็น
เดิมที่ เคยด าเนินการมามิใช่มีการก าหนดประเด็นขึ้นมาใหม่ในการยุบพรรคการเมือง การตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็เท่ากับผู้ทรงอ านาจสามารถ
ออกกฎหมายท าลายสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง และเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรอง
เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ไร้ความหมายและถูกท าลายลงโดยการบัญญัติกฎหมายระดับ
รองลงมา ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงหลักเหตุผลพอสมควร หลักความจ าเป็น และเป็นไป
ไม่ได้ที่จะยอมให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับต่อไปเพราะจะเป็นการท าลายสิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ ของ
พรรคการเมืองตามไปด้วย เช่น สมาชิกพรรคการเมืองจะไปร่วมชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องตามสิทธิ
เสรีภาพก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความไม่สงบได้ และอาจน ามาสู่
กระบวนการในการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายทั้งสิ้น จึงขึ้นอยู่กับการตีความของกฎหมาย กรณีนี้จึง
สร้างความไม่มั่นคง ไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพของประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือการด าเนิน
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กิจการของพรรคการเมือง จึงเป็นการท าลายเสรีภาพในการด าเนินการของพรรคการเมือง เป็นการใช้
อ านาจก าหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกินสมควรกว่าเหตุและไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญรองรับ
เงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดเสรีภาพ ดังนั้นมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เมื่อไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมจึงขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ซึ่งต้องยึดถือตามหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในมาตรา 5 และหลักนิติธรรมที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรคสอง
เป็นหลัก การใช้และตีความกฎหมายไปให้สอดคล้องกับหลักอันเป็นแกนของรัฐธรรมนูญ 
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บทท่ี 4 
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 
  พรรคการเมืองไทยเริ่มก่อตั้ งอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เพราะมีบทบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ 
ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมชน 
สาธารณะ การตั้งพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับกฎหมาย” ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองไทย     
จะเริ่มถือก าเนิดตามกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 แต่ความเป็นจริงแล้วพรรคการเมืองไทย ได้มี
ประวัติศาสตร์แห่งการก าเนิดที่มีเกียรติสูงส่งยิ่ง เพราะจุดเริ่มต้นของการก าเนิดมาจากพระราชด าริ  
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2453 -2468  
ทรงวางแผนที่จะให้พสกนิกรของพระองค์คุ้นเคยกับรูปแบบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระองค์ทรงมีพระราโชบายว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องมีการสถาปนา   
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญตามแบบอย่างของประเทศ   
สหราชอาณาจักรที่พระองค์ทรงศึกษามาเป็นเวลานานถึง 9 ปี พระองค์ทรงมีความประสงค์ให้สร้างเมือง
จ าลอง  “ดุสิตธานี” ขึ้นในเขตพระราชวังดุสิตธานีอันเป็นเมืองสมมุติในการเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและทรงตั้งระบบสองพรรคขึ้นมา มีพรรคโบว์สีน้ าเงิน (โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระนามแฝงว่า “ท่านราม ณ กรุงเทพ”เป็นหัวหน้าพรรค) และพรรคโบว์สีแดง (โดยมี
พลเอกพระยารามราฆพ เป็นหัวหน้าพรรค) เพ่ือฝึกฝนประชาธิปไตยให้กับขุนนางและข้าราชการชั้นสูง
ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารราชการแผ่นดินและเป็นผู้ที่มีหัวคิดแบบอนุรักษ์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก นอกจากนี้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คนสามัญระดับปัญญาชนบางส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมพรรค
การเมืองด้วย 
  แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 จะมีการรับรองสิทธิของ
ประชาชน   ในการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่ว่าในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมา
รองรับ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้นมาครั้งแรกคือพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2498 และมีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขึ้นอีก ได้แก่พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งการตรากฎหมายพรรคการเมือง ในทุกฉบับที่ผ่านมาได้ก าหนดให้มีการยุบ  
พรรคการเมืองด้วยทุกฉบับ ในประเด็นการยุบพรรคการเมืองจะมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการยุบพรรคการเมือง ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนและรัฐควรเคารพสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง  
ของประชาชนให้มากที่สุด แต่ทว่าบางครั้งการยุบพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องจ าเป็นหากต้องการให้ระบอบ
ประชาธิปไตยโดยส่วนรวมสามารถอยู่รอดได้เพราะโดยหลักการพ้ืนฐานที่สุดของแนวคิดเสรีนิยมอันเป็น
ที่มาของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น มิได้หมายถึงการใช้สิทธิ เสรีภาพแก่สมาชิกในสังคม
โดยปราศจากขอบเขตในทางตรงกันข้ามตา่งเห็นพ้องต้องกันว่าสิทธิเสรีภาพที่ไม่จ ากัดนั่นเองเป็นผลร้าย
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ต่อมนุษย์ เพราะมีผู้ใช้เสรีภาพของตนไปกระทบเสรีภาพของผู้อ่ืนเป็นเหตุให้บุคคลรวมตัวเข้าเป็นสังคม
โดยยอมสละสิทธิเสรีภาพส่วนหนึ่งของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงปลอดภัยจากการข่มเหงกันเอง 
เพราะฉะนั้นพรรคการเมือง จึงอาจถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพได้ ในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม หากการใช้
สิทธิเสรีภาพของตนไปกระทบบุคคลอ่ืนอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าการยุบ
พรรคการเมืองนั้นมิใช่กระท าได้โดยง่าย หากแต่จะกระท าเพียงเมื่อการกระท าของพรรคการเมืองนั้ น
ร้ายแรงอย่างยิ่ง แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการป้องกันประชาธิปไตยโดยการยุบพรรค
การเมืองที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไปเสีย แต่ในอีก
แง่มุมเห็นว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นถูกมองว่าเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักการขั้นพ้ืนฐาน  
ของประชาธิปไตยเองด้วย เพราะการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
ไม่เคารพเจตจ านงของประชาชน และไม่เป็นไปตามหลักการการเคารพเสียงข้างมากปกป้องเสียงข้างน้อย 
  ในระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐย่อมเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาท าให้เจตจ านงของประชาชน 
เป็นจริงขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้น ระบอบดังกล่าวจึงควรเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งได้
แสดงเจตจ านงของตนได้อย่างเต็มที่เพ่ือให้ประชาชนคนอ่ืนได้เลือกความคิดเห็นเหล่านั้นโดยอิสระ 
หรือไม่ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเองหรือไม่ หากประชาชน 
ส่วนใหญ่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเดิมที่มีอยู่เพ่ือไปใช้อีกระบอบหนึ่ง เหตุไฉนกฎหมาย
จึงไมอ่นุญาตให้เจ้าของอ านาจอธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นผู้เลือกเช่นนั้น 
  อาจกล่าวได้ว่าการยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ปิดกั้นตัวเลือกของประชาชน หากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่เสียงส่วนใหญ่  
ในสังคมเห็นชอบด้วย การปิดกั้นนั้นเท่ากับว่าเป็นการไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและ         
หากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกของเสียงส่วนน้อยที่สังคมเห็นชอบด้วย แม้ว่าประชาชนเสียงข้างน้อยจะไม่
สามารถด าเนินการให้ตัวเลือกดังกล่าวเป็นจริงขึ้นได้ แต่การปิดกั้นตัวเลือกดังกล่าวก็เป็นการไม่เคารพ
สิทธิของเสียงข้างน้อยในสังคมเช่นเดิม จึงอาจมองได้ว่าเป็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ ข่มเหงเสียงส่วนน้อย 
  ปัจจุบันพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 70 พรรค ที่จดทะเบียนและยังมีสถานะ 
เป็นพรรคการเมืองอยู่ นอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคที่ยกเลิกการด าเนินการหรือยุบเพ่ือรวมกับพรรคอ่ืน 
หรือถูกสั่งให้ยุบพรรคโดยค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)  
  บริบททางการเมืองของไทยจึงเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและระบบพรรคการเมือง     
อย่างแยกไม่ออกและสอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยที่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในสังคม
ตะวันตก และหลายส่วนบนโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การที่พรรคการเมืองไทยมีความอ่อนแอ และ         
ไม่สามารถสร้างแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งก็คือ 
ปัญหาของพรรคการเมืองไทยเองโดยตรง นอกจากนั้นยังมีปัญหาอ่ืนๆ เช่นปัญหาทางด้านความเป็น
ผู้แทน ผู้ด ารงต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง ปัญหาการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง ระบบอุปถัมภ์     
ซึ่งฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางการเมืองและ
สิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชน การรวมกลุ่มทางการเมืองเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง      
ในรูปแบบภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนไม่มีความเข้มแข็งพอ ดังนั้นเมื่อมองถึงพัฒนาการทางการ
เมืองไทยในรูปสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคการเมืองไทยนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
ส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินไปตามกรอบแนวคิดประชาธิปไตยหรือสถาบันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
เช่น พรรคการเมืองไทยเกิดขึ้นมาตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองในอดีต และ  
เกิดจากตัวบุคคลหรือผู้น าพรรคการเมืองเป็นนายทุนใหญ่ เป็นผู้มีบารมีทางการเมือง การเดินทางมาของ
ระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมืองไทยในช่วงระยะเวลากว่า 70 ปี นั้น จนถึงเหตุการณ์ยุบพรรค
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การเมืองในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และยุบพรรคการเมืองในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 นั้น เป็นปัจจัย
ส าคัญในการยืนยันการพัฒนาทางการเมืองการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบตัวแทน
หรือพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยการซื้อเสียงและ
การทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการเข้ามาเป็นนักการเมือง 
  ดังนั้นการท าหน้าที่ของพรรคการเมืองไทยในฐานะที่เป็นองค์กรสถาบันทางการเมืองซึ่งมี
ภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการบริหารประเทศ ส่วนภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการเมืองไปสู่ภาคพลเมือง และจนถึงการส่งเสริมกระตุ้นและพัฒนาจริยธรรมทางการเมือง
ของระบบการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนให้พัฒนาไปสู่การเมืองในรูปแบบประชาธิปไตย
โดยตรงโดยภาคพลเมืองให้ได้เป็นที่สุด 
 
4.1 ผลกำรศึกษำกำรยุบพรรคกำรเมือง 
  มูลเหตุ กระบวนการ และผลของการยุบพรรคการเมือง ได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งในอดีตได้มีกฎหมายก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองแล้วตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2498  และพบว่าในระยะช่วงแรกของการพัฒนาการเมืองได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมือง 
ในหลายกรณี แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแทบไม่มีบทบาทในการบังคับใช้ในทาง
ข้อเท็จจริงมิได้มีการเสนอต่อศาลแต่โดยส่วนใหญ่พรรคการเมืองถูกยุบโดยค าสั่งของคณะรัฐประหาร 
ประกาศของคณะปฏิบัติ และค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากที่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 โดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการยุบพรรคการเมือง เช่น พรรคการเมืองอาจถูกยุบพรรคการเมือง ไม่รายงาน
ผลการด าเนินกิจการของพรรค หรืออาจถูกยุบพรรคได้หากไม่ส่งรายงานทางการเงินของพรรคให้กับ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมพรรคการเมืองมากจนเกินไป การออกกฎ 
ระเบียบ เพ่ือควบคุมพรรคการเมืองในลักษณะนี้อาจท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นองค์กรภายใต้ 
การก ากับดูแลของรัฐ มิใช่องค์กรที่มีความเป็นอิสระที่ท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
ต่อมาได้เกิดรัฐประหารในประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2557 
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2560 เพ่ือที่จะต้องน าพาประเทศไปสู่การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป และเพ่ือแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่าง  
ไม่เป็นระบบการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใสไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมระบบ 
การตรวจสอบอ านาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครอง 
และส่งเสริมอย่างเต็มที ่
  เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการของ 
พรรคการเมืองภายใต้บริบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การยุบพรรคการเมือง เพ่ือทราบถึงเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง และแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  
การยุบพรรคการเมอืง 
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เหตุแห่งกำรยุบพรรคกำรเมือง 
  จากการศึกษาพบว่ามูลเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยการถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งการยุบพรรคการเมืองนั้นสามารถกระท าได้หากกฎหมายให้อ านาจ
ไว้แต่การกระท าดังกล่าวควรน ามาใช้ต่อเมื่อกรณีจ าเป็นที่สุดเท่านั้น เพราะมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ
อย่างรุนแรง ถือว่าเป็นการใช้อ านาจรัฐท าให้สถานะความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดยที่สมาชิกพรรค
การเมืองมิได้สมัครใจ ซึ่งหากรัฐมีกลไกทางกฎหมายสามารถท าให้ระบบพรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง การยุบ
พรรคการเมืองก็จะหมดไปโดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองแต่อย่าง
ใด แต่จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะพบว่ามีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองมากขึ้นกว่าเดิม ในอดีตและเป็นประเด็นใหม่ซึ่งไม่เคยมีการ
ก าหนดมาก่อน เช่น 
  1. ประเด็นของการชี้น า หรือครอบง าของบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็น
ประเด็นที่ก าหนดขึ้นใหม่ ห้ามไม่ให้นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาสั่งการ หรือชี้น าพรรคการเมือง 
โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หากเกิดกรณีดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียน 
พรรคการเมืองจะต้องด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง  
  2. ประเด็นห้ามพรรคการเมืองส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ใดก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประเด็นใหม่  
มีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นการตีความได้กว้าง ซึ่งอาจจะเกิดจากการจงใจหรือไม่จง ใจ            
หากก่อให้เกิดความเสียหายหรือเชื่อได้ว่ามีการประท าความผิดจริง ก็ต้องมีการฟ้องร้องต่ อศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองเป็นภาระเกินความ
จ าเป็นท าให้พรรคไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้  
  3. ประเด็นห้ามพรรคการเมืองช่วยบุคคลอ่ืนให้ได้รับการแต่งตั้งทั้งการด ารงต าแหน่ง     
ทางการเมืองและต าแหน่งทางราชการ โดยได้รับผลตอบแทนเพ่ือประโยชน์อื่นใด เป็นการปฏิบัติที่ขัดกับ
หลักการปฏิบัติตามปกติประเพณีของประชาชนชาวไทย เพราะประชาชนชาวไทยมักมีการมอบของ  
ที่ระลึกหรือของขวัญกับบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทั้งทางราชการและการเมือง หากมีการมอบของต่างๆ 
ก็อาจจะถูกกล่าวหาและมีการร้องเรียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่ามีการมอบของเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดจริงก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยยุบพรรคการเมือ ง 
ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
 4. ประเด็นห้ามให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้สมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ซึ่งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมือง และการเป็นตัวแทนพรรคการเมืองระดับจังหวัด และจะต้องมีการประชุม 
เพ่ือเลือกตั้งตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  
หากพรรคการเมืองให้เงินเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ค านวณเป็นเงินได้เพ่ือจูงใจให้สมัครเป็นสมาชิก 
พรรคการเมือง หากมีการร้องเรียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริง 
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดจริง ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบ 
พรรคการเมืองนั้น 
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 5.  ประเด็นห้ามไม่ให้พรรคการเมืองด าเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรเป็น
ประเด็นใหม่ที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมือง เป็นการตรากฎหมายให้มี
ความหมายแบบกว้างไม่สามารถระบุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ เป็นลักษณะนามธรรมยากต่อการปฏิบัติ 
จึงขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย ดังนั้นในการด าเนินกิจการ
ของพรรคไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะจีน, การขายของที่ระลึก, การระดมทุน เหมือนในอดีต ก็อาจเกิดปัญหา
ในการตีความได้ว่ามีการแสงหาก าไรหรือไม่ อาจน าไปสู่การร้องเรียนและต้องมีการตรวจสอบ สอบสวน
เพ่ือหาข้อเท็จจริง มีผลต่อการเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองเป็นได้ต่อไปในอนาคต 
       6.  ประเด็นห้ามการตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในต่างประเทศ         
เป็นประเด็นที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีในกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งตามกฎหมายพรรคการเมือง
ต้องทีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นมาได้ มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งในประเทศอยู่แล้ว ไม่สามารถ
จัดตั้งในต่างประเทศได้โดยกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การห้ามมิให้ตั้งในต่างประเทศ 
เป็นการตรากฎหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาจท าให้เกิดความสับสนและมีผลต่อการร้องเรียนเพ่ือ 
ยุบพรรคการเมืองเท่านั้น และเขตอ านาจการสอบสวนของนายทะเบียนไม่ได้มีอ านาจครอบคลุมไปถึง 
ยังต่างประเทศด้วยจึงไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด 
        7.  ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิกพรรครับบริจาคเงินเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุน 
การกระท าการอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน เป็นประเด็นที่มีการก าหนดขึ้นมาใหม่เป็นการก าหนดที่ต้องไม่ชัดเจนว่าอย่างไร 
จึงจะเป็นการท าลายความมั่นคงของประเทศ อย่างไรเป็นการท าลายเศรษฐกิจ หรืออย่างไรเป็นการ
ท าลายราชการแผ่นดิน จึงต้องอยู่ที่การตีกรอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอน คลุมเครือ 
อาจเป็นช่องทางในการท าลายล้างกันทางการเมืองได้ง่าย ท าให้พรรคการเมืองถูกยุบได้ง่ายกว่าอดีต  
ที่ผ่านมาไม่เป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งแต่อย่างไร กลับเป็นภาระเกินความจ าเป็น
ของพรรคที่จะต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ใดที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าว 
  จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นพบว่าได้มีการก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองในประเด็น
ใหม่ๆ นั้น หลายประการ ท าให้เห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 มีการยุบพรรคการเมืองได้ง่าย และกว้างขวางกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
วา่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 รวมถึงพระราชบัญญัติพรรคการเมืองในอดีตด้วย 
 
4.2 ผลกระทบจำกกำรยุบพรรคกำรเมืองท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง 
  ผลกระทบต่อหลักการประชาธิปไตย ในการยุบพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องสิ้น
สภาพความเป็นพรรคการเมือง ถือว่าเป็นการใช้อ านาจรัฐท าให้สถานะความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง 
โดยที่สมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวมิได้สมัครใจ โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการยุบพรรคการเมือง ถือว่าเป็นการขัดต่อ
หลักการประชาธิปไตยและมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการบัญญัติให้มีการยุบ
พรรคการเมืองในหลายๆ ประเด็นและเป็นประเด็นใหม่ ท าให้มีปัจจัยในการยุบพรรคการเมือง  
มากกว่าเดิม และมีการยุบพรรคการเมืองได้ง่าย จากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายพรรคการเมืองหลาย
ฉบับ แต่ก็ไม่ได้น ามาซึ่งการพัฒนาพรรคการเมืองอย่างแท้จริง แต่ยังคงเป็นฐานอ านาจในการสนับสนุน
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทางการเมืองเท่านั้น สาเหตุที่กฎหมายพรรคการเมืองไม่อาจน ามาสู่การพัฒนา
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันนั้น เกิดจากกรณีกฎหมายบัญญัติให้กฎหมายพรรคการเมืองเป็นการ
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ควบคุมพรรคการเมืองมากเกินไปจนท าให้พรรคการเมืองไม่ใช่องค์การที่มีความอิสระ ที่จะท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ต้องหยุดชะงักไม่สามารถ
ด าเนินการทางการเมืองใดๆ ได้ กฎหมายพรรคการเมืองต้องถูกยกเลิกและร่างกฎหมายขึ้นใหม่ขึ้นมา
แทนที่ ส่งผลให้พรรคการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถจะพัฒนา
หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง า ชี้ง าโดยบุคคล     
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ได้มีการก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองให้เงินหรือทรัพย์สินเพ่ือ
ประโยชน์   อันค านวณเป็นเงินได้เพ่ือจูงใจให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้ประชาชนมาสมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ท าให้ประชาชนมาสมัครสมาชิกพรรคการเมืองน้อยลงอีกทั้งได้มีการก าหนด
เงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ประชาชนเข้ามา
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองน้อยลง รวมถึงไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจสมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองหรือมีอุดมคติร่วมกับพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปแล้ว 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพและมีเงื่อนไขให้กับพรรคการเมืองปฏิบัติมากเกินไป ท าให้การจัดตั้งพรรคการเมืองกระท าได้
ยากและส่งผลให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรคการเมืองได้ง่าย 
 
      4.2.1  ผลกระทบของกำรยุบพรรคกำรเมืองท่ีมีต่อกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
 จากการศึกษาจะพบว่าในการยุบพรรคการเมืองนั้น กฎหมายพรรคการเมืองในอดีตได้มี
การบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 237  
ซึ่งมีการบัญญัติว่า “ถ้าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ซึ่ งมีผลให้การเลือกตั้ งมิได้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งถ้าการ
กระท าของบุคคลปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคผู้ใด
มีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  ตามมาตรา 68 และในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งการ
ลงโทษยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญเป็นการลงโทษพรรคการเมืองทั้ง พรรค 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระท าผิดเป็นการส่วนตัวของบุคคลบางคนในพรรคการเมืองเท่านั้น เป็นการบัญญัติ
กฎหมายอย่างกว้างขวางคลุมเครือไม่เป็นธรรมแก่พรรคการเมือง ในฐานะนิติบุคคลเองและแก่สมาชิก
พรรคการเมืองคนอ่ืนๆ ที่ไม่รู้เห็นในการกระท าด้วยกลับต้องถูกลงโทษ ถูกระทบสิทธิ ในการแสดง 
ความคิดเห็นและในกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอ่ืนไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิดนั้ น 
ผลร้ายที่ได้รับรวมไปถึงการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ท าให้สูญเสียสิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
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แต่จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 92 กลับพบว่าน่าจะมีผลร้ายมากกว่า มาตรา 237 แห่งรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 เพราะใน
มาตรา 92 วรรคสอง ที่มีการบัญญัติว่า “เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่าพรรคการเมืองกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งยุบพรรคการเมืองและเ พิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น” เป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่ ถ้าปรากฏหลักฐาน   
อันควรเชื่อว่าพรรคการเมืองมีการกระท าความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการชี้น าหรือครอบง าจาก
บุคคลภายนอก หรือมีการเงินให้เงินเพ่ือจูงใจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและอ่ืนๆ ตามวรรคหนึ่งของ
มาตรา 92 ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและให้มีการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ซึ่งการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการก าหนดขึ้นมาใหม่เรียก
โดยทั่วไปว่า ใบด า ซึ่งเป็นการจ ากัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน ห้ามสมัครรับ
เลือกตั้งตลอดไปเป็นการห้ามท าการเมืองตลอดชีวิตไม่สามารถกลับไปสมัครรับเลือกตั้งอะไรได้เลย ไม่ว่า
จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือจะสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น แต่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้น ยังคงใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รวมทั้งห้ามผู้เคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง เพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก จะเห็นได้ว่าการถูกเพิกถอนสิทธิ 
การเลือกตั้งตามมาตรา 237 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 จะมีระยะเวลาเพียง 5 ปี หรือ 
10 ปี ก็สามารถกลับมาด าเนินการทางการเมืองได้ แต่การถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้มีระยะเวลา
จะต้องถูกตัดสิทธิตลอดไป จะกลับมาท ากิจกรรมทางการเมืองโดยการกลับมาสมัครรับเลือกตั้งต่อไป
ไม่ได้เลย 
      4.2.2   ผลกระทบต่อหลักประชำธิปไตยและสิทธิ เสรีภำพของประชำชน 

พรรคการเมืองจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก็แต่ในภาวการณ์ที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค
เข้าร่วมแข่งขันกันอันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งรับรองความเสมอภาค สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการก าหนดอนาคต
ตนเอง พรรคการเมืองนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีประชาธิปไตยรองรับภายหลังจะระบอบเผด็จการ 
พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจึงมีความส าคัญกันอยู่อย่างใกล้ชิด หากปราศจากประชาธิปไตยรองรับ
เสียแล้วพรรคการเมืองย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือหากมีพรรคการเมืองแล้ว ปรากฏว่ามีการยุบพรรค
การเมืองบ่อยๆ พรรคการเมืองก็ไม่อาจท าหน้าที่รับใช้ประชาชนได้ และหากไม่มีพรรคการเมืองเสียแล้ว
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันย่อมเป็นไปด้วยความยุ่งยาก    ทั้งด้านประสิทธิภาพของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ เสถียรภาพของรัฐบาล ตลอดจนการพยายามสื่อสารกันระหว่างรัฐบาล ผู้ปกครองและ
ประชาชนที่ถูกปกครอง เพราะฉะนั้นการยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการท าลายระบอบประชาธิปไตย การ
ให้พรรคการเมืองด ารงอยู่และปฏิบัติหน้าที่ของพรรคการเมืองจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเสมอในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ต้องการให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งทางการเมืองและให้พรรคการเมืองจะต้องมีหน้าที่ ในการส่ง
สมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จึงวางหลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งเสริมให้
พรรคการเมืองรวมพรรคให้ยากกว่าเดิม ส่วนเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต้องการให้การจัดตั้งการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ
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ก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัคร รวมทั้งมีมาตรการก ากับให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลที่มิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง จะเห็นว่าพรรคการเมืองนั้น 
มีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากพรรคการเมือง คือสถาบันหลักที่
ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง “ภาครัฐกับภาคประชาชน” โดยที่พรรคการเมืองจะน าเอาปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพ่ือน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับ
เลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร ส าหรับการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือบ พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างกันมากได้มีการก าหนดประเด็นในการยุบพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ในหลายประเด็นซึ่งเป็นปัญหาที่พรรคจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการฝ่าฝืน     
หากไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้พรรคการเมืองก็จะต้องถูกยุบไป 

ผู้ศึกษาเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มีบทบัญญัติให้พรรคด าเนินกิจการทางการเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น แต่ก็มีบทบังคับในการยุบพรรค
การเมอืงและบังคับให้พรรคการเมืองปฏิบัติที่เคร่งครัดมากเกินไป พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการ
กิจกรรมทางการเมืองได้โดยอิสระส่งผลให้เกิดการถูกยุบพรรคการเมืองได้ง่าย  จึงเห็นว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้ช่วยเสริมสร้างให้ระบบพรรคการเมืองดีขึ้นได้ ซึ่งการจะท าให้พรรคการเมื อง ดีขึ้นได้นั้น
ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง และจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมือง 
ฉะนั้นจึงควรให้พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยอิสระ 
      4.2.3   ผลกระทบต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการ
กระท าใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้” นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย             
ไว้ในหมวด 3 ตั้งแต่มาตรา 25 ถึงมาตรา 49 โดยบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ การจัดตั้งพรรคการเมือง
ไว้ในมาตรา 45 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ” การจ ากัดเสรีภาพจะกระท า
ไม่ได้ ทั้งนี้ในการตรากฎหมายจ ากัดเสรีภาพนั้นนอกจากจะต้องค านึงถึงข้อก าหนดดังกล่าวว่าจะต้อง
กระท าตามเหตุที่ก าหนดไว้เท่านั้น แต่มาตรา 45 ไม่ได้มีข้อจ ากัดตามกฎหมายและไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าให้
จ ากัดได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเพียงแต่เขียนในวรรคสอง ให้มีกฎหมายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรค ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและก าหนด
มาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมายของการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญมิได้มีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองไว้เลย 
เป็นเพียงมาตรการในการก ากับดูแลพรรคการเมืองเท่านั้น แต่มาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กลับมีการก าหนดประเด็นในการยุบพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ ในหลายประเด็นซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ซึ่งในการตรากฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า 
“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระ
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หรือจ ากัดสิทธิ หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลมิไดร้วมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย “นอกจากนี้ ยังมีการ
บัญญัติก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐในมาตรา 3 วรรคสอง ว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลัก 
นิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ในส่วนของการ
จัดตั้งพรรคการเมืองปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองการจัดตั้งพรรคการเมือง 
โดยเสรี ปัญหาว่ากรณีนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
มาตรา 92 ได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองไม่ให้เข้าสู่ระบบการเมืองเลยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การที่มาตรา 
92 ก าหนดไว้อย่างชัดเจนนี้ ขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยการรับรองสิทธิ กล่าวคือไม่มีบทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการยุบพรรคการเมืองหรือหากจะอ้างว่าก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ไม่น่าจะชอบเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550  
ได้ก าหนดให้มีการยุบพรรคไว้ในมาตรา 68 และมาตรา 237 และหากจะใช้โทษยุบพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ก็ควรใช้โทษการยุบพรรค
การเมืองตามประเด็นเดิมที่เคยด าเนินการมามิใช่มีการก าหนดประเด็นขึ้นมาใหม่ในการยุบพรรค
การเมือง การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็เท่ากับผู้ทรง
อ านาจสามารถออกกฎหมายท าลายสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง และเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญ   
ที่บัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ไร้ความหมายและถูกท าลายลงโดยการบัญญัติ
กฎหมายระดับรองลงมา ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงหลักเหตุผลพอสมควร หลักความ
จ าเป็น และเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับต่อไปเพราะจะเป็นการท าลายสิทธิและ
เสรีภาพอ่ืนๆ ของพรรคการเมืองตามไปด้วย เช่น สมาชิกพรรคการเมืองจะไปร่วมชุมนุ มประท้วง 
เพ่ือเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพก็ไม่สามารถกระท าได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความไม่
สงบได้ และอาจน ามาสู่กระบวนการในการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายทั้งสิ้น จึงขึ้นอยู่กับการ
ตีความของกฎหมาย กรณีนี้จึงสร้างความไม่มั่นคง ไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพของประชาชนในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองหรือการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง จึงเป็นการท าลายเสรีภาพในการด าเนินการ
ของพรรคการเมือง เป็นการใช้อ านาจก าหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย เกินสมควรกว่าเหตุและไม่มี
บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญรองรับเงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดเสรีภาพ ดังนั้นมาตรา 92            
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
เมื่อไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
45 ซึ่งต้องยึดถือตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในมาตรา 5 และหลักนิติ
ธรรมที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรคสองเป็นหลัก การใช้และตีความกฎหมายไปให้สอดคล้องกับหลักอันเป็น 
แกนของรัฐธรรมนูญ 
 
4.3  ข้อเสนอแนะ 
  1. การยุบพรรคการเมือง มีเหตุของการยุบพรรคการเมืองมากเกินไป ท าให้พรรคการเมือง       
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างอิสระเป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองในการพัฒนาเพ่ือเป็น
สถาบันทางการเมือง ดังนั้น ควรลดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองให้เหลือเฉพาะเหตุที่รุนแรงเท่านั้น 
  2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมืองบ่อยครั้งท าให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องควรก าหนด
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แนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตลอดจนจะต้องให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ 
ค าแนะน าแก่พรรคการเมืองอย่างสม่ าเสมอ ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง เพ่ือให้พรรค
การเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองทีเ่ข้มแข็ง 
  3. นายทะเบียนพรรคการเมืองและพรรคการเมืองควรให้ความรู้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายพรรค
การเมือง รวมถึงสิทธิเสรีภาพตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  4. นายทะเบียนพรรคการเมือง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และ
การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้กับพรรคการเมือง ผู้บริ หารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองเ พ่ือให้
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองของนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองควรมีความยืดหยุ่นและกระตุ้นให้ประชาชนสร้างอุดมคติร่วมกับพรรคการเมือง   
ที่ตนเองชื่นชอบ มิใช่เป็นการตรวจสอบพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว 
  6. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
คือ หลักการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับพรรคการเมือง ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่สิ่ง
ส าคัญการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับพรรคการเมืองซึ่งรวมถึงการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาพการณ์ทางการเมืองและระบบพรรค
การเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง โดยในการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารและต่อสมาชิก
พรรคการเมืองคือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหากเกิดความผิดพลาดขึ้น กฎหมายได้ก าหนด
บทลงโทษไว้อย่างหนัก อาจส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทาง
การเมืองที่เข้มแข็งได้ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรมีมาตรการที่ชัดเจน รัดกุม ในการ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการออกระเบียบ ประกาศให้พรรคการเมืองสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจนและถูกต้องต่อไป 
  7. เพ่ือรักษาหลักนิติธรรมอันเป็นเครื่องมือจ ากัดอ านาจของรัฐมิให้ข่มเหง ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในกรณีนี้การยุบพรรคการเมืองเป็นเพราะเหตุที่มีสมาชิกพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองท าผิด จึงควรถูกทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกระท าความผิด
เฉพาะตัว เพ่ือให้ผู้ได้รับผลร้ายจะมีเฉพาะผู้ที่กระท าความผิดนั้นๆ และสมควรถูกลงโทษอย่างแท้จริง    
จึงสมควรบัญญัติให้ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคการเมืองนั้นได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า
พรรคการเมืองนั้นมีวัตถุประสงค์อันไม่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยและควร
ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนว่าการกระท าอันจะถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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  หลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษาเพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของกฎหมาย และสภาพปัญหาทางการเมือง การปกครอง อันเป็นพ้ืนฐานของชาติที่เป็นปัญหาหลักซึ่ง
จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิธีต่อไป 
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    :  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สถานที่ท างาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
   กรุงเทพมหานคร 10210 
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