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บทคัดยอ 

การยุบพรรคการเมืองถือเปนมาตรการที่มีผลกระทบตอรากฐานและพัฒนาการของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดวยเหตุน้ีการยุบ

พรรคการเมืองจึงตองมีสาเหตุที่สําคัญอีกทั้งยังตองเหมาะสมและสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 

ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดํารงอยูของพรรคการเมือง บทความ

น้ีจึงมุ งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผลกระทบของการ

ยบุพรรคการเมอืง หลกัความไดสดัสวน หลกัเกณฑการยบุพรรคการเมอืงในตางประเทศ ตลอดจนหลกั

เกณฑการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2560

เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการของมาตรการยุบพรรคการเมืองไทยในปจจุบันวามีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับหลักสากล และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาในยุครัฐธรรมนูญป 2550 หรือไม รวมถึงเสนอ

แนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรการยุบพรรคการเมืองที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสากล

สําหรับประเทศไทย

คําสําคัญ: พรรคการเมือง การยุบพรรคการเมือง หลักความไดสัดสวน 
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Abstract

The dissolution of political parties is considered a measure that impacts to the foundations 

and development of democratic system since it may limit the rights and liberty of the 

people. For this reason, the dissolution of political parties must be due to the important 

causes and must also be done appropriately and following the proportionality principle 

so as to create understanding and awareness in the existence of the political party. This 

paper focuses on the importance of political parties in the democratic system, the impact 

of the dissolution of political parties, principle of proportionality, and concepts related 

to the dissolution of political parties, criteria in dissolving political parties in foreign 

countries. This paper also focuses on criteria for the dissolution of political parties in 

Thailand after the promulgation of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 

(2017) in order to learn the development of the measures in dissolving the current Thai 

political parties for whether they are appropriate and in accordance with international 

principles and whether there are developed better than those of the Constitution 2007 

or not, including recommendations for the improvement of dissolution measures for 

political parties that are appropriate and in line with international standards for used 

in Thailand.

Keywords: political party, political party dissolution, principle of proportionality
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1. คํานํา

พรรคการเมืองถือเปนองคกรทางการเมือง

ที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เน่ืองจากเปนสถาบนัในการสะทอนถึงแนวคดิ และ

ทศิทางของความเปนประชาธิปไตยในประเทศน้ัน ๆ  

รวมถึงยังเปน “ตัวกลาง” ระหวางประชาชนกับ

รัฐในการทําหนาที่สรางเจตนารมณทางการเมือง

ของประชาชนไปสูการเปนเจตนารมณทางการ

เมืองของรัฐ ดังน้ัน ประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงมกัมกีารสรางหลกัประกันเก่ียวกับ

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเอาไว ใน

รัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ดี การใหกลุ มบุคคล

สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได อย างเสรีใน

บางครั้งก็อาจสรางปญหาตาง ๆ ตามมา กลาว

คือ พรรคการเมืองบางพรรคไดใชความเปนพรรค

การเมืองเพื่อมีจุดมุงหมาย หรือเจตจํานงที่ทําลาย

ลางระบอบการปกครอง ทําลายลางรัฐธรรมนูญ

หรือการสรางความแตกแยกขึ้นในสังคม ดังน้ัน

มาตรการการ “ยุบพรรคการเมือง” จึงถูกกําหนด

ขึน้มาเพือ่ใชเปนกติกาในการควบคมุพรรคการเมอืง

ใหอยู ในขอบเขตของระบอบการปกครองตาม

รัฐธรรมนูญ
1

 แตเน่ืองจากการ “ยุบพรรคการเมือง”

ถือเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการพื้นฐานของ

ประชาธิปไตย เพราะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน
2
 ดงัน้ัน เหตใุนการยบุพรรคการเมอืง

จึงตองมสีาเหตทุีส่าํคญัอกีทัง้ยงัตองเหมาะสมและ

สอดคลองกับหลักความไดสัดสวน (Principle of 

Proportionality) รวมถึงมีหลักเกณฑในการยุบ

พรรคการเมืองที่เหมาะสม เพราะมิเชนน้ันแลว

จะสงผลกระทบตอรากฐานและการพัฒนาการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 เมื่อกลับมาพิจารณาการยุบพรรคการเมือง

ในประเทศไทยในชวงสิบปที่ผานมา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงหลังจากที่ได มีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 และไดจัดใหมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิก

รัฐสภาในเวลาตอมา
3
 พบวา มาตรการยุบพรรค

การเมืองไดมีการถูกนํามากลาวถึงตลอดจนมีการ

นํามาใชเพื่อรองเรียนใหมีการยุบพรรคการเมือง

ตาง ๆ กันอยางกวางขวาง จนทําใหเขาใจวาการ

ยุบพรรคการเมืองไทยน้ันสามารถกระทําได 

โดยงาย ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจากเหตุแหงการยุบ

พรรคการเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ พบวา เหตุ

แหงการยุบพรรคการเมืองไทยหลายกรณียังคง

มีน้ําหนักไมรายแรงมากพออันจะนําไปสูการยุบ

พรรคการเมืองซึ่งไมสอดคลองกับหลักความได

สัดสวน (Principle of Proportionality) อีกทั้ง

ยังมีปญหาบางประการเก่ียวกับหลักเกณฑการยุบ

พรรคการเมอืงในเร่ืองอืน่ ๆ  ดงัน้ัน เพือ่สรางความ

1
 ปรญิญา เทวานฤมติรกุล, รายงานศกึษาวจัิยเรือ่ง การยบุพรรคการเมอืงโดยองคกรวนิิจฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนูญ เสนอสาํนักงาน

 ศาลรัฐธรรมนุญ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558), หนา 3.

2
 เข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง, การยุบพรรคการเมืองเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งของผูบริหารพรรคการเมืองเปนอันตราย

 ตอประชาธิปไตย 14 กันยายน 2551  (ออนไลน) แหลงที่มา: http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=1276 

3
 หลงัจากการประกาศใชรฐัธรรมนูญ พทุธศกัราช 2560 ไดมกีารประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดวนัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562



85วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2563

ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดํารงอยู

ของพรรคการเมือง บทความน้ีจึงมุ งศึกษาถึง

ความสําคัญของพรรคการเมือง ผลกระทบของ

การยบุพรรคการเมอืงตอระบบการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมุงเนนศกึษาถึงความสอดคลอง

ของหลักความได สัดส  วน (Pr inc ip le o f 

Proportionality) กับเหตุในการยุบพรรคการเมือง

ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นอกจากน้ี จะไดวิเคราะหเปรียบเทียบหลักเกณฑ

การยุบพรรคการเมืองไทยในยุครัฐธรรมนูญป 

2560 กับหลักเกณฑการยุบพรรคการเมืองในตาง

ประเทศ พรอมทั้งมีการเทียบเคียงกับหลักเกณฑ

การยุบพรรคการเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 2550 

ทั้งน้ี เพื่อใหเห็นพัฒนาการทางกฎหมายของการ

ยุบพรรคการเมืองไทยในปจจุบันวามีหลักเกณฑ

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสากลและมี

พัฒนาการที่เหมาะสมมากกวาในยุครัฐธรรมนูญ

ป 2550 หรือไม 

2. ความสําคัญของพรรคการเมือง

 พรรคการเมือง คือ คณะบุคคลซึ่งรวมเขา

ดวยกันเน่ืองจากมีความคิดเห็นทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสงัคมรวมกัน หรือกลาวอกีนัยหน่ึง คอื

มีนโยบายหลักรวมกันโดยประสงคจะใหนโยบาย

น้ันเปนนโยบายของรัฐบาล
4
 โดยพรรคการเมือง

เปนสถาบนัทางการเมอืงทีม่คีวามจําเปนและสาํคญั

ตอการดาํเนินงานของระบบการเมอืงทกุระบบ โดย

เฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองเปนสถาบันทาง

การเมอืงทีเ่ปนตวักลางเชือ่มโยงระหวางรฐับาลกับ

ประชาชน โดยพรรคการเมืองจะทําหนาที่รวบรวม

ผลประโยชนและความตองการที่หลากหลายของ

กลุมตาง ๆ ในระบบการเมือง เพื่อกําหนดเปน

นโยบายของพรรคเพื่อตอบสนองนโยบายและ

จัดสรรทรัพยากรของสังคม พรรคการเมืองจึงเปน

สถาบันทางการเมืองที่ทําหนาที่เปนกลไกสราง

สายสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐบาล และเปน

สถาบันทางการเมืองที่ทําหนาที่ตอรองและตกลง

ประสานผลประโยชนรวมกันหรือยุติความขัดแยง

ตาง ๆ ในสังคม
5
 

 นอกจากน้ี พรรคการเมืองยังมีความสําคัญ

ในแงเปนสถาบันทางการเมืองที่แสดงลักษณะ

อุดมการณทางการเมืองที่จะดําเนินกิจกรรมทาง

การเมือง เปนสถาบันที่สนับสนุนกระบวนการ

การมีส วนรวมทางการเมืองของประชาชนใน

รูปแบบตาง ๆ ตั้งแตการอบรมกลอมเกลาทาง

การเมือง การใหความรู การสรางจิตสํานึกทาง

การเมือง รวมถึงเปนสถาบันที่สรรคสรางผูนําทาง

การเมืองอีกดวย

3. หลักความไดสัดสวนกับการยุบพรรค

 การเมือง

พรรคการเมืองถึงแมจะเปนองคกรที่มีความ

สําคัญในระบบการเมืองทุกระบบ แตการดํารงอยู

ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ันจะ

ตองเคารพตอหลกัเกณฑพืน้ฐานประการอืน่รวมอยู

ดวย อาทิเชน หลักนิติรัฐ หลักเรื่องศักดิ์ศรีความ

4
 คันถชิต อินทชาติ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2515), หนา 266.

5
 วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน, “พรรคการเมือง”, ใน อมร รักษาสัตย, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, 

 (กรุงเทพมหานคร: วีจี พริ้นติ้ง, 2554), หนา 382.
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เปนมนุษย หลักเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

รวมทั้งหลักการเคารพเสียงขางมากและคุมครอง

เสียงขางนอย เปนตน
6
 ดังนั้น หากพรรคการเมือง

ใดกระทําการอันเปนการทําลายหลักเกณฑขั้น

พื้นฐานดังกลาว รัฐยอมสามารถเขาไปตรวจสอบ

และยบุพรรคการเมอืงได แตถึงอยางไรก็ด ีการยบุ

พรรคการเมอืงตองกระทาํดวย เหตผุลความจาํเปน

และตองไดสัดสวนกับการปกปองหลักเกณฑใน

ระบอบประชาธิปไตยใหดํารงอยูดวย 

 สําหรับหลักได สัดส วน (Principle of 

Proportionality) วรพจน วิศรุตพิชญ ไดอธิบาย

ความหมาย “หลกัความไดสดัสวน” วา เปนหลกัการ

ขั้นพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจ

กับผูที่ตกอยูภายใตอํานาจ บังคับใหผูใชอํานาจ

จํากัดสทิธิและเสรีภาพของผูทีต่กอยูภายใตอาํนาจ

ของตนอยางพอเหมาะพอประมาณ (moderation) 

และถือวาหลกัความไดสดัสวนเปนหลกัรฐัธรรมนูญ

ทั่วไปและมีคาบังคับเสมอกันกับบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญทุกประการ
7
 

 บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายความหมาย 

“หลักความไดสัดสวน” ตามกฎหมายในประเทศ

สาธารณรัฐเยอรมันวาเปนหลักการที่สําคัญใน

การตรวจสอบการกระทําของรัฐทั้งหลาย อันมี

ผลสมบูรณหรือความชอบดวยกฎหมายของการ

กระทาํของรฐัน้ัน ๆ  โดยมสีาระสาํคญัอยู 3 ประการ 

คือ หลักความเหมาะสม หลักความจําเปน และ

หลกัความไดสดัสวนในความหมายอยางแคบ
8
 ดงันี้

 (1) หลักความเหมาะสม (Principle of 

Suitability) หมายถึง มาตรการที่ฝายปกครอง

เลือกนํามาใชจะตองเปนมาตรการที่ทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กฎหมายกําหนดไว แตหาก

มาตรการน้ันไมอาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่

กฎหมายกําหนดไวไดอยางแนแทหรือการจะให

บรรลุวัตถุประสงคเปนไปดวยความยากลําบาก 

ยอมถือไดวาเปนมาตรการที่ไมเหมาะสม
9

 (2) หลกัความจําเปน (Principle of Necessity)

หมายถึง มาตรการหรือวิธีการหลายอยางที่ลวน

แลวแตชอบดวยกฎหมายและสามารถดําเนินการ

ใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อประโยชน

สาธารณะ แตฝายปกครองจะตองตัดสินใจเลือก

มาตรการหรือวิธีการที่กอใหเกิดความรุนแรงนอย

ที่สุดหรือเกิดผลกระทบตอปจเจกชนนอยที่สุด
10

 (3) หลกัความไดสดัสวนในความหมายอยาง

แคบ (Principle of Proportionality stricto 

sensu) หมายความวา มาตรการอันใดอันหน่ึง

ที่นํามาใชจะตองเกิดดุลยภาพระหวางประโยชน

สาธารณะหรือประโยชนของสวนรวมกับผลกระทบ 

หรือความเสียหายตอสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชน

6
 เข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง, การยุบพรรคการเมืองเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งของผูบริหารพรรคการเมืองเปนอันตราย

 ตอประชาธิปไตย 14 กันยายน 2551 (ออนไลน) แหลงที่มา: http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=1276

7
 วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน. 

 2543), หนา 85.

8
 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2522), หนา 274.

9
 วรพจน วิศรุตพิชญ, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2538), 

 หนา 87.

10
 เพิ่งอาง, หนา 84.
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หรือสังคมโดยรวม หากประโยชนสาธารณะที่ได

รับมีเพียงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ที่เกิดกับของเอกชนหรือสังคมโดยรวม กรณียอม

ถือวาไมเปนไปตามหลักความไดสัดสวนในความ

หมายอยางแคบ 

 ดังน้ัน จึงอาจกลาวสรุปไดว าเม่ือพรรค

การเมืองเปนองคกรทางการเมืองที่เปนรากฐาน

สําคัญในระบอบประชาธิปไตย การยุบพรรค

การเมอืงซึง่สงผลกระทบตอเจตจํานงและเสรภีาพ

ของประชาชน เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองจึง

ตองเปนเหตุรายแรงที่สงผลตอรัฐ อาทิเชน มีผล

กระทบตอระบอบการปกครองภายในรัฐ หรือ

กระทบตอความม่ันคงหรือเขตแดนหรืออธิปไตย

ภายในรัฐ ฯลฯ เพื่อใหสอดคลองตามหลักความ

ไดสัดสวน (Principle of Proportionality) ซึ่ง

ถือเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญประการหน่ึงของ

แนวคิดตามหลักนิติรัฐ (Legal State) อันเปนหลัก

ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช

อํานาจตามอําเภอใจของรัฐ

4. หลักเกณฑการยุบพรรคการเมืองใน

 ตางประเทศ

 จากการศึกษาในตางประเทศ พบวา แตละ

ประเทศไดใหความสําคัญกับการนํามาตรการ

ยุบพรรคการเมืองมาบังคับใชโดยคํานึงถึงสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานตลอดจนผลกระทบของ

การยุบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ดงัน้ัน ในแตละประเทศจึงไดมกีารกําหนดหลกัเกณฑ

การยุบพรรคการเมืองที่แตกต างกันออกไป 

สําหรับบทความน้ีเลือกนําเสนอหลักเกณฑการยุบ

พรรคการเมืองของประเทศเยอรมนีและประเทศ

ฝร่ังเศส เน่ืองดวยเปนประเทศที่มีความกาวหนา

ทางดานประชาธิปไตย อีกทั้งสองประเทศน้ี

ยังมีองคกรในการวินิจฉัยการยุบพรรคการเมืองที่

แตกตางกัน ทําใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย โดยมี

รายละเอียดเปรียบเทียบในแตละประเด็น ดังน้ี
11

11
 ตารางเปรียบเทียบน้ีจัดทําขึ้นโดยนําขอมูลอางอิงมาจากรายงานการศึกษาวิจัย เร่ืองการยุบพรรคการเมืองโดยองคกรวินิจฉัย

 ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เสนอ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558), หนา 44-73.
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1. กฎหมายทีร่องรบัการจัดตัง้

 และยุบพรรคการเมือง

- กฎหมายพื้นฐาน Basic Law 

 (Grundgesetz, GG) รับรอง

 สิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งพรรค

 การเมือง

- กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง

- รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 ค.ศ. 1958 บัญญัติรับรองสถานะและ

 บทบาทของพรรคการเมือง

- รัฐบัญญัติวาดวยการกอตั้งสมาคม

2. เหตุแหงการยุบพรรค 1. เปาหมายพรรคการเมอืงมคีวาม

 มุงหมายเพือ่ขดัขวางการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย

2. เปาหมายของพรรคการเมือง

 มีลักษณะเปนภัยตอการดํารง

 คงอยูของสหพันธสาธารณรัฐ

 เยอรมนี

(กฎหมายพื้นฐาน Basic Law 

(Grundgesetz, GG) มาตรา 21 

อนุมาตรา 2)

ไมมีกฎหมายการจัดตั้งพรรคการเมือง

เปนการเฉพาะ พรรคการเมอืงจึงมสีถานะ

เชนเดียวกับสมาคม เหตุแหงการยุบ

พรรคการเมืองจึงตองนํารัฐบัญญัติวา

ดวยการกอตั้งสมาคม มาบังคับใชโดย

อนุโลม ดังนี้

1. พรรคการ เมื อ งที่ จั ด ต้ั งขึ้ น โดยมี

 วัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ดี 

 ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีก็ดี 

 หรือมีรูปแบบที่ขัดกับรูปแบบการ

 ปกครองแบบสาธารณรัฐก็ดี ใหถือวา

 สมาคมน้ันเปนโมฆะและไมมีผลบังคับ

 ใด ๆ 

(รัฐบัญญัติวาดวยการกอตั้งสมาคม ลง

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901) 

2. พรรคการเมืองที่มีพฤติการณการใช

 กําลังหรือตระเตรียมกองกําลังใน

 ภาคเอกชนเขาลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

 เชน กลุมที่พกพาอาวุธตามทองถนน, 

 พรรคการเมืองที่มีรูปแบบหรือการจัด

 การแบบทหารหรือมีลักษณะซองสุม

 กําลังหรือเตรียมกําลังพลอันมีลักษณะ

 เหมือนกองกําลังเสริมภาคเอกชน, 

 พรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงคสงผล

 กระทบต อบูรณภาพแห ง ดินแดน

 แหงชาติหรือมุ งโจมตีความมั่นคง, 
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3. องค กรที่มีอํานาจในการ

 พิจารณายุบพรรคการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ

(รัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)

- ศาลชัน้ตนทีม่เีขตทองทีท่ีพ่รรคการเมอืง

 ต้ังอยูจะมีอํานาจในการพิจารณาคดีใน

 กรณกีารสิน้สดุดวยเหตคุวามเปนโมฆะ

 ของพรรคการเมือง ตามรัฐบัญญัติวา

 ดวยการกอตั้งสมาคม ค.ศ. 1901

- ประธานาธิบดี เปนผู ลงนามคําสั่ง

 ยุบพรรคการเมืองโดยออกเปนรัฐ

 กฤษฎีกาผ านความเ ห็นชอบของ

 คณะรัฐมนตร ีในกรณมีเีหตเุขาลกัษณะ

 ใชกําลังหรือตระเตรียมกองกําลังใน

 ภาคเอกชนตามรัฐบัญญัติวาดวยการ

 กอตั้งสมาคม ค.ศ. 1936

 พรรคการเมืองที่มีกิจกรรมมุงบั่นทอน

 หรือขัดขวางมิใหมาตรการที่เก่ียวกับ

 การก อตั้ งสาธารณรัฐที่ชอบด วย

 กฎหมายประสบผลสําเร็จ, พรรค

 การเมืองที่มีวัตถุประสงคเชิญชวนให

 บุคคลมารวมตัวกันเพื่อลงโทษบุคคล

 ที่ไปรวมมือกับกลุมที่คิดตางจากตน, 

 พรรคการเมืองที่สงเสริมสนับสนุนให

 เลือกปฏิบัติ กอใหเกิดความเกลียดชัง

 การใชความรนุแรงอนัเน่ืองมาจากชาติ

 กําเนิด รูปลักษณภายนอก ฯลฯ, 

 พรรคการเมืองที่มีลักษณะเปนกลุ ม

 กอการราย

(รัฐบัญญัติวาดวยการกอตั้งสมาคม ลง

วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1936)
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4. ผูมีอํานาจยื่นคํารอง - สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธ 

 (Bundestag) สภาที่ปรึกษา

 แหงสหพันธ (Bundesrat) หรือ

 รัฐบาลแหงสหพันธ (Federal 

 Government) ตางมีอํานาจยื่น

 คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแหง

 สหพันธเพื่อใหประกาศวาพรรค

 การเมืองน้ันกระทําการไมชอบ

 ดวยกฎหมายพื้นฐานกฎหมาย

 พื้นฐาน B (Grundgesetz, GG)

 มาตรา 21 อนุมาตรา 2 และสั่ง

 ยุบพรรคไดโดยไมตองคํานึงถึง

 เขตพืน้ทีท่ีพ่รรคการเมอืงดงักลาว

 ดําเนินการ (รัฐบัญญัติวาดวย

 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ 

 สาธารณรัฐเยอรมนี (BVerfGG) 

 มาตรา 43 (1))

- ในกรณรีฐับาลมลรฐัใดมลรฐัหน่ึง 

 (A Land Government) จะเปน

 ผูยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

 แหงสหพันธในเร่ืองดังกลาว จะ

 ยื่นไดก็ตอเมื่อพรรคการเมือง

 ดังกลาวดําเนินกิจกรรมในเขต

 มลรฐัน้ันเทาน้ัน รัฐบาลแหงมลรัฐ

 ในที่น้ีหมายความรวมถึงรัฐสภา

 ของมลรัฐดวยดังปรากฏตามรัฐ

 บัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ

 แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 (BVerfGG) มาตรา 43 (2) บคุคล

 หรือองคกรอื่นใดไมอาจเสนอ

 คํารองได โดยคํารองตองทําตาม

- ผู มีส วนไดเสียหรืออัยการในกรณีที่

 พรรคการเมืองมีวัตถุประสงคในการ

 บั่นทอนหรือทําลายสาธารณรัฐอันสง

 ผลกระทบตอบูรณภาพ แหงดินแดนรัฐ

 บัญญัติวาดวยการกอตั้งสมาคม ค.ศ. 

 1901 

- ฝายปกครองโดยประธานาธิบดีอาจ

 พิจารณาเพื่อมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง 

 หากเห็นว ามีมูลเหตุต องหามตามที่

 กําหนดไวในรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1936
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หลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการ

ยุบพรรคการเมือง

ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส

5. ผลการยุบพรรคการเมือง 1. สถานะพรรคการเมืองสิ้นสุดลง 

 (รัฐบญัญตัวิาดวยศาลรัฐธรรมนูญ

  (BVefGG) มาตรา 46 (3))

2. หามมิใหกอตั้งพรรคการเมือง

 อื่นแทนพรรคที่ ถูกยุบไปโดย

 การดาํเนินรอยตามวตัถุประสงค

 ของพรรคการเมอืงทีไ่มชอบดวย

 กฎหมายพืน้ฐาน (Grundgesetz, 

 GG) ตามมาตรา 21 อนุมาตรา 

 2 ประกอบรัฐบัญญัติวาดวย

 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ

 สาธารณรฐัเยอรมนี (BVerfGG)

 มาตรา 46 

3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภา

 ผูแทนราษฎรและสมาชิกสภา

 ทุกระดับที่สังกัดพรรคการเมือง

 อาจสิ้นสุดลง โดยจํากัดเฉพาะ

 สมาชิกสภาผู แทนราษฎรที่มี

 สถานะเป นสมาชิกพรรคน้ัน

 อยูในระหวางเวลาที่มีการเสนอ

 คํ าร  องยุบพรรคไปยั งศาล

 รัฐธรรมนูญจนถึงเวลาที่ศาล

 อานคําวินิจฉัยใหยุบพรรค

1. ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสุดลงโดย

 ผลของศาลชั้นตนดวยเหตุความเปน

 โมฆะ ตามรัฐบัญญัติวาดวยการกอตั้ง

 สมาคม ค.ศ. 1901 จะสงผลใหตองมี

 การชาํระบญัชขีองพรรคการเมอืงและ

 หามมิใหสมาชิกพรรครวมกลุ มกัน

 ชั่วคราว

2. ในกรณีที่พรรคการเมืองถูกยุบโดย

 ประธานาธิบดีลงนามในรัฐกฤษฎีกา

 สมาชิกพรรคการเมืองน้ันอาจตองได

 รับโทษทางอาญา หากเปนกรณีที่การ

 ยบุพรรคเขาเหตตุามทีป่ระมวลกฎหมาย

 อาญากําหนดไว 

3. การยุบพรรคการเมืองไมส งผลถึง

 สถานะภาพของสมาชิกสภาผู แทน

 ราษฎรเวนแตจะมีการใชกระบวนการ

 ถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

 ออกจากสภา

4. พรรคการเมืองยังอาจกอตั้งขึ้นใหม

 ไดโดยใชชื่อใหมและรูปแบบใหมได 

 แตทัง้น้ีอาจสีย่งตอการถูกยบุหากยงัมี

 พฤติกรรมเขาเหตุแหงการยุบพรรค

 การเมืองเชนเดิม

 มติของสภาที่เปนผู ยื่นคํารอง

 และตองทําเปนหนังสือ ระบุเหตุ

 แหงคํารองและพยานหลักฐาน

 ที่อางอิงในคดี การยื่นคํารองวา

 พรรคการเมืองมีการกระทําที่

 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ันเปน

 ดุลพินิจทางการเมืองขององคกร

 ผูยื่น ทั้งนี้ ศาลจะไมเขาไปตรวจ

 สอบ
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5. หลักเกณฑการยุบพรรคการเมืองใน

 ประเทศไทย 

 หลงัจากทีป่ระเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ

ตอมาภายหลงัจึงไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2560 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง

สองฉบับไดมีการวางหลักเกณฑเก่ียวกับการยุบ

พรรคการเมืองไว ดังนี้

 5.1 เหตุ ในการยุบพรรคการเมือง

 5.1.1 เหตุที่นําไปสู การยุบพรรคการเมือง

ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มดีงัน้ี

 5.1.1.1 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมี

หลักฐานอันควรเชื่อไดวาพรรคการเมืองใดกระทํา

การอยางใดอยางหน่ึงดังต อไปน้ี ให ยื่นศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองน้ันหากมี

หลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาพรรคการเมอืงกระทาํการ 

ดังตอไปนี้ (มาตรา 92) 

 (1) กระทําการลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ  (มาตรา 92 (1))

หลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการ

ยุบพรรคการเมือง

ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส

4. บัญชีรายชื่อและสถานะผูสมัคร

 รับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

 สิ้นสุดลง

5. การยุบพรรคมิไดมีผลเปนการ

 ลดิรอนสทิธิเสรภีาพทางการเมอืง

 ของกรรมการและสมาชิกของ

 พรรคการเมืองเน่ืองจากไมมี

 ผลเปนการตัดสิทธิมิใหบุคคล

 ดังกลาวลงสมัครรับเลือกต้ังแต

 อยางใด (อยางไรก็ดี อาจมีขอ

 ยกเวนบางประการตามกฎหมาย

 เลือกตั้งแหงสหพันธ)

6. หามดําเนินกิจกรรมใด ๆ อัน

 เก่ียวกับพรรคการเมืองที่ถูกยุบ

 ไป
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  (2) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (มาตรา 92 (2))

 (3) ดําเนินกิจการลักษณะหากําไรมาแบงปน

กันตามมาตรา 20 วรรค 2 (มาตรา 92 (3))  

  (4) ยินยอมใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชสมาชิกพรรค 

ควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรค

การเมืองในลักษณะที่ทําใหพรรคการเมืองหรือ

สมาชิกขาดความอิสระตามมาตรา 28 (มาตรา 

92 (3)) 

 (5) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน 

ทรพัยสนิ หรือประโยชนอืน่ใด เพือ่จูงใจใหสมคัรเขา

เปนสมาชิก ตามมาตรา 30 (มาตรา 92 (3))

 (6) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทน

ประจําจังหวัดนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 36 

(มาตรา 92 (3)) 

 (7) รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการกระทําอัน

เปนการบอนทาํลายความมัน่คงของราชอาณาจักร 

ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการ

แผนดินตามมาตรา 44  (มาตรา 92 (3)) 

 (8) สงเสริม สนับสนุนใหผูใดกระทําการอัน

เปนการกอกวนหรอืคกุคามความสงบเรียบรอยหรอื

ศลีธรรมอนัดีของประชาชน หรอืกระทาํการอนัเปน

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตาม

มาตรา 45 (มาตรา 92 (3)) 

 (9) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน 

หรือประโยชนอื่น เพื่อใหบุคคลอื่นไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงในการ

บริหารราชการแผนดิน หรือในหนวยงานของรัฐ

ตามมาตรา 46 (มาตรา 92 (3)) 

 (10) รับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

อื่นใด โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวย

กฎหมายหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวามแีหลงทีม่าโดย

ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 72 (มาตรา 92 (3)) 

 (11) รับบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

อื่นจากผูที่ไมมีสัญชาติไทย บริษัทตางชาติ คณะ

บุคคลที่ไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศตาม

มาตรา 74 (มาตรา 92 (3))

 5.1.1.2 ในกรณีพรรคการเมอืงเปนผูกลาวหา

พรรคการเมอืงอืน่วา กระทาํความผิดตามกฎหมาย

พรรคการเมือง ทั้งที่รูอยูแลววาเปนการกลาวหาที่

เปนความเท็จ (มาตรา 101)

 5.1.2 สาเหตุของการยุบพรรคการเมือง

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 

ไดกําหนดไว 2 กรณี ดังนี้

  5.1.2.1 ตาม มาตรา 132 วรรคสาม มีหลัก

ฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็น หรือ

ปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทําน้ันแลว

มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ในกรณีที่มีผู สมัครใน

พรรคการเมืองตนกระทําการอันเปนเหตุใหการ

เลือกตั้งน้ันมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครกอใหผูอื่น

กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่น

กระทําการดังกลาว

 5.1.2.2 ตามมาตรา 75, 158 หากหัวหนา

พรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง

รู เห็นเปนใจใหพรรคการเมืองของตนเรียกหรือ

รับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อสงผูสมัคร 
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หรือไมสงผูสมัคร อันจะกอใหเกิดประโยชนแก

พรรคการเมืองอื่นในการเลือกต้ัง และทําใหการ

เลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

 5.2 กระบวนการเสนอคํารองใหมีการยุบ

พรรคการเมือง

สําหรับกระบวนการเสนอคํารองใหมีการยุบ

พรรคการเมืองสามารถแยกออกเปน 2 กรณี ดังนี้

 5.2.1 กระบวนการเสนอคํารองใหมีการ

ยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มี

ดังนี้

 - ในกรณีหากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

พรรคการเมืองใดไดกระทาํการอนัเปนเหตแุหงการ

ยบุพรรคการเมอืงตามมาตรา 92 ใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่ง

ยุบพรรคการเมืองน้ัน โดยกอนการยื่นคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนเปนผูรวบรวม

ขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานพรอมทัง้เสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
12
 โดย

การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการ

เลือกต้ังจะยื่นคํารองเองหรือจะมอบหมายใหนาย

ทะเบียนเปนผูยื่นคํารองและดําเนินคดีแทนได  

และเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี  นายทะเบียน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะขอใหอัยการสูงสุดชวยเหลือดําเนินการในชั้น

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกวาจะเสร็จสิ้น

ก็ได  (มาตรา 93)

 - ในกรณีมีเหตุตามมาตรา 101 ใหคณะ

กรรมการการเลือกตั้งสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญ

สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

 5.2.2 กระบวนการเสนอคํารองใหมีการ

ยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. 2561

 - ในกรณีมีเหตุตามมาตรา 132 ใหคณะ

กรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเสนอคํารองตอ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น

 - ในกรณีมี เหตุตามมาตรา 158 ให 

คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร องตอศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาตรา 92 และมาตรา 

93
13

 5.3 องคกรทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณา

ยุบพรรคการเมือง

สาํหรบัองคกรทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณา

ยบุพรรคการเมอืง ไดแก ศาลรฐัธรรมนูญ โดยเมือ่

ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไตสวนแลวมีหลักฐาน

อนัควรเชือ่ไดวา พรรคการเมอืงไดกระทาํการตาม

12 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดแก เลขาธิการคณะ

 กรรมการการเลือกตั้ง 

13
 เน่ืองจากเหตแุหงการยบุพรรคตามมาตรา 158 แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

 พ.ศ. 2561 ถือวาเปนเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 

 92 (4)
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เหตุที่กฎหมายกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

พรรคการเมืองนั้น (มาตรา 92 วรรคสอง)

 5.4 ผลทางกฎหมายของการส่ังยุบพรรค

การเมือง 

เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญมคีาํสัง่ใหยบุพรรคการเมอืง

ใหนายทะเบยีนประกาศคาํสัง่ยบุพรรคการเมอืงใน

ราชกิจจานุเบกษา โดยคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง

จะสงผลทางกฎหมาย ดังนี้

 5.4.1 ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ

คณะผูบริหารพรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบ เพราะ

เหตุตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 และ

เหตตุามมาตรา 132 วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561

 5.4.2 ใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ

หัวหนาพรรคการเมืองและคณะผูบริหารพรรค

การเมืองที่ถูกสั่งยุบเพราะเหตุตามมาตรา 101 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 5.4.3 หามไมใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือ

ภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองซํ้า หรือพอง

กับชือ่ ชือ่ยอ หรือภาพเครือ่งหมายของพรรคการเมอืง

ที่ถูกยุบนั้น (มาตรา 94 วรรคหนึ่ง)

 5.4.4 หามไมใหผูทีเ่คยดาํรงตาํแหนงกรรมการ

บริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอน

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเพราะเหตุแหงการยุบพรรค ไปจดทะเบียน

พรรคการเมืองใหม หรือเปนกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองหรือมีสวนรวมในการจัดต้ังพรรค

การเมืองใหมอีก ทั้งน้ี ภายใน 10 ปนับแตวันที่

พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ (มาตรา 94 วรรคสอง)

6. บทวิเคราะหหลักเกณฑการยุบพรรค

 การเมืองไทยในยุครัฐธรรมนูญป 

 2560

 จากการศกึษารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

ตลอดจนหลักเกณฑการยุบพรรคการเมืองใน

ตางประเทศ สามารถแยกประเด็นพิจารณาหลัก

เกณฑการยุบพรรคการเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 

2560 โดยจะนํามาเทียบเคียงกับมาตรการยุบ

พรรคการเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 2550 ได ดังนี้

 6.1 เหตแุหงการยบุพรรคการเมอืง: พบวา

เห ตุแห  งการยุบพรรคการ เมื อง ไทยในยุ ค

รัฐธรรมนูญป 2560 น้ันยังมีความไมสอดคลอง

กับหลักสากล ไดแก หลักไดสัดสวน  (Principle 

of Proportionality) กลาวคือ  เหตุแหงการยุบ

พรรคการเมืองหลายกรณียังคงมีน้ําหนักไมราย

แรงมากพออันจะนําไปสูการยุบพรรคการเมือง 

ถึงแมตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จะไดมีการตัดเหตุ

แหงการยุบพรรคที่ไมเหมาะสมในยุครัฐธรรมนูญ

ป 2550 ออกไปหลายกรณี อาทิเชน ตัดเหตุแหง

การยุบพรรคตามมาตรา 93 และมาตรา 94 บาง

กรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
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ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ออกไป
14
 แตกลับ

ไปเพิ่มเหตุแหงการยุบพรรคการเมืองในกรณีอื่น ๆ 

อาทิเชน เหตุแหงการยุบพรรคตามมาตรา 92 (3) 

ซึง่พจิารณาแลวเห็นวาเหตทุีเ่พิม่ขึน้น้ียงัคงเปนเหตุ

ที่ไมรายแรงมากพอเมื่อเทียบกับการนํามาตรการ

ยุบพรรคการเมืองมาใช
15
 โดยหากเปรียบเทียบกับ

ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสจะพบวาเหตุ

แหงการยุบพรรคน้ันตองมีลักษณะรายแรงถึงขั้น

ขัดขวางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน

ภัยตอการดาํรงคงอยูของประเทศ หรอืมีพฤติการณ

การใชกําลงัหรอืตระเตรยีมกองกําลงัในภาคเอกชน 

ซึ่งสอดคลองกับเหตุแหงการยุบพรรคของไทยอยู

บางในมาตรา 92 (1) และ (2) แตสําหรับเหตุอื่น ๆ  

นอกเหนือจากมาตราดังกลาว ไมพบวา ทั้งสอง

ประเทศมีการบัญญัติดังเชนประเทศไทย ซึ่งหาก

พิจารณาจะพบวาเหตุแหงการยุบพรรคการเมือง

ที่ กําหนดขึ้นมาใหมน้ัน มีขึ้นมาเพื่อแกปญหา

เปนการเฉพาะในประเทศไทย อาทิเชน  เหตุแหง

การยุบพรรคอันเน่ืองมาจากพรรคการเมืองให 

เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใด เพื่อจูงใจใหสมัครเขาเปนสมาชิก

หรือตําแหนงในการบริหารราชการแผนดินหรือ

ในหนวยงาน เหตุแหงการยุบพรรคอันเนื่องมาจาก

พรรคการเมืองเปนผูกลาวหาพรรคการเมืองอื่นวา

กระทาํความผิดตามกฎหมายพรรคการเมอืง ทัง้ทีรู่

อยูแลววาเปนการกลาวหาทีเ่ปนความเทจ็ หรอืเหตุ

แหงการยบุพรรคในกรณทีีพ่รรคยนิยอมใหบคุคลอืน่

ซึ่งมิใชสมาชิกพรรค ควบคุม ครอบงําหรือชี้นํา

กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให

พรรคการเมอืงหรอืสมาชกิขาดความอสิระ เปนตน 

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงบัญญัติใหการ

กระทําของหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหาร

พรรคเปนเหตุนําไปสู การยุบพรรคได โดยพระ

ราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติให

หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองหากมีสวนรู เห็นหรือไมไดยับยั้ง 

กรณีที่ผูสมัครพรรคของตนทําใหการเลือกตั้งน้ัน

ไมเปนไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืรูเห็นเปนใจ

ใหพรรคการเมอืงของตนเรียกหรือรับทรพัยสนิ หรือ

ประโยชนอื่นใดเพื่อสงผูสมัคร หรือไมสงผูสมัคร 

ซึ่งในยุครัฐธรรมนูญป 2550 ก็ไดมีการบัญญัติใน

ลักษณะเชนเดียวกัน เพียงแตในยุครัฐธรรมนูญป 

2550 หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค

14 
เหตุแหงการยุบพรรคตามมาตรา 93 และ 94 (5) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เชน 

 เหตุเลิกตามขอบังคับพรรคการเมืองแตพรรคการเมืองน้ันยังมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู, พรรคการเมืองไมจัดทํา

 รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทนิใหถูกตองตามความเปนจริง, พรรคการเมอืงไมจัดทาํรายงานการใชจาย

 เงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริง, พรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยเขาเปน

 สมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง เปนตน 

15
 เหตแุหงการยบุพรรคตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (3) เชน พรรคการเมอืง

 ดําเนินกิจการลักษณะหากําไรมาแบงปนกัน,   ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อจูงใจใหสมัคร

 เขาเปนสมาชิก, เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น เพื่อใหบุคคลอื่นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง

 การเมือง หรือตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน หรือในหนวยงาน, ในกรณีพรรคการเมืองเปนผูกลาวหาพรรคการเมืองอื่นวา

 กระทําความผิดตามกฎหมายพรรคการเมือง ทั้งที่รูอยูแลววาเปนการกลาวหาที่เปนความเท็จ เปนตน
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เพียงคนใดคนหน่ึงกระทําการดังกลาว ก็เปน

เหตุทําใหถูกยุบพรรคการเมืองไดแลว
16
 โดยเหตุ

แหงการยุบพรรคเชนน้ีถือวาไมสอดคลองกับหลัก

ความไดสัดสวน (Principle of Proportionality) 

เน่ืองจากเปนการกระทําผิดของบุคคลเพียงคน

เดียวหรอืบคุคลบางกลุมแตสงผลทาํใหสมาชกิของ

พรรคการเมืองทั้งหมดตองไดรับผลกระทบจาก

การยุบพรรคการเมือง ดังนั้น หากตองการลงโทษ

อยางเขมงวด การเพกิถอนสทิธิเลอืกต้ังของหัวหนา

พรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคก็ย อม

นาจะเพียงพอสอดคลองกับหลักความไดสัดสวน 

(Principle of Proportionality)
17

 จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดว าเหตุใน

การยุบพรรคการเมืองไทยน้ันกฎหมายเปดชอง

ใหมีการยุบพรรคการเมืองไดโดยงาย สงผลให

พรรคการเมืองและกลุมการเมืองตาง ๆ พยายาม

ใชกลไกการยุบพรรคการเมืองเปนเครื่องมือตอสู

ขจัดคูแขงทางการเมืองอันไมเปนไปตามครรลอง

ประชาธิปไตย กอใหเกิดความขดัแยงทางการเมอืง

แบงพรรคแบงพวกกัน ขาดความสามัคคีตอกัน 

และทําใหมาตรการยุบพรรคการเมืองไมเปนตาม

เจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง
18 

 6.2 องคกรที่มีอํานาจในการยุบพรรค

การเมือง: สําหรับองคกรที่มีอํานาจในการสั่งยุบ

พรรคการเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 2560 และ

ป 2550 ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนไปตาม

หลกัสากลทีห่ากประเทศใดมอีงคกรพจิารณาความ

ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญก็มัก

จะกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาสั่ง

ยุบพรรคการเมือง ดังเชนประเทศเยอรมนีและ

ประเทศไทย แตอยางไรก็ดี ตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนูญวาดวยวธีิพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ของไทยทีผ่านมา ไมมกีารบญัญตักิระบวนพจิารณา

คดียุบพรรคการเมืองไวเปนกรณีเฉพาะ ดังน้ัน

การวินิจฉัยสั่งยุบพรรคจึงใชคะแนนเสียงขางมาก

ขององคคณะ แตเน่ืองจากการยุบพรรคการเมือง

เปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ดงัน้ัน จึงควรบญัญตัริบัรองหลกัการ 

การวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมือง ตองมีคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการ

ศาล
19
ดังเชนประเทศเยอรมนี

20

16 
มาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

17 
ณรงคเดช สรุโฆษิต, “ยุทธศาสตรการฟนฟูประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของสังคมไทย” ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับระบบบริหาร

 ภาครฐัและความสมัพนัธใหมในสงัคม เร่ืองแนวทางปรับปรงุกฎหมายเก่ียวกับการยบุพรรคการเมอืง. (กรงุเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา, 

 2554), หนา 255-256.

18 
ชงคชาญ สุวรรณมณี. การยุบพรรคการเมือง. (ออนไลน) แหลงที่มา: https://library2.parliament.go.th/ebook/content-

 issue/2558/hi2558-062.pdf

19
 ณรงคเดช สรุโฆษิต, “ยุทธศาสตรการฟนฟูประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของสังคมไทย” ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับระบบบริหาร

 ภาครัฐและความสัมพันธใหมในสังคม เรื่องแนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง, อางแลว, หนา 332.

20 
ตามรัฐบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BVerfGG) มาตรา 15 วรรคสี่ กําหนดไมนอยกวา 2 ใน 3 

 ของจํานวนตุลาการทั้งหมดในองคคณะ
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  6.3 ผูมีอํานาจเสนอยุบพรรคการเมือง:

พบวา ในยุครัฐธรรมนูญป 2560 ผูมีอํานาจเริ่มตน

คดหีรอืนําคดเีขาสูการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ

มีเพียงองคกรเดียว ไดแก คณะกรรมการการ

เลือกตัง้ โดยกอนการยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ 

กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนพรรคการเมือง

เปนผูรวบรวมขอเทจ็จริงและพยานหลกัฐานพรอม

ทั้งเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพื่อพิจารณา นอกจากน้ี นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะขอให

อัยการสูงสุดเขามาชวยเหลือดําเนินการในชั้น

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็ได ซึ่งในกรณีน้ีจะ

แตกตางกับในยุครัฐธรรมนูญป 2550 ที่บัญญัติ

ใหองคกรที่มีอํานาจเร่ิมตนคดี ไดแก อัยการและ

นายทะเบยีนพรรคการเมอืงโดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตหลังจากมีคํา

วนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญที ่18-22/2555 ลงวนัที่

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไดตีความรัฐธรรมนูญ

ป 2550 มาตรา 68 ใหสิทธิแกประชาชนผูพบ

เหตุแหงการยุบพรรคสามารถนําคดีขึ้นสู ศาล

รัฐธรรมนูญไดโดยไมตองผานอัยการกอน ซึ่งคํา

วินิจฉัยดังกลาวกอใหเกิดผลที่ขัดกันในทางปฏิบัติ

และไมสอดคลองกับเจตนารมณการตราบทบญัญตัิ

นี้
21
 ดังน้ัน ในยคุรฐัธรรมนูญป 2560 การกําหนดให

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรที่มีอํานาจ

ในการเริ่มตนคดียุบพรรคเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ

เพียงองคกรเดียวจึงทําใหตัดปญหาที่เกิดขึ้นใน

ยุครัฐธรรมนูญป 2550 อีกทั้งยังสอดคลองกับ

ตางประเทศที่กําหนดใหองคกรของรัฐเปนผูมี

อํานาจเริ่มคดียุบพรรคการเมืองดังเชนประเทศ

เยอรมนี ผูริเริ่มคดี ไดแก สภาผูแทนราษฎรแหง

สหพันธ สภาที่ปรึกษาแหงสหพันธ หรือรัฐบาล

แหงสหพันธหรือมลรัฐ สวนฝรั่งเศสกําหนดใหฝาย

ปกครองโดยประธานาธิบดเีขาพจิารณาเพือ่มคีาํสัง่

ยุบพรรคการเมืองหากเห็นวามีมูลเหตุตองหาม

ตามที่กําหนดไวในรัฐบัญญัติ ทําใหการริเริ่มคดียุบ

พรรคการเมอืงเปนเร่ืองทีม่อิาจกระทาํโดยบคุคลใด

ก็ได

 นอกจากน้ี ในยุครัฐธรรมนูญป 2560 ยัง

กําหนดให “เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตัง้”

เปนนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนาที่รวบรวม

พยานหลกัฐานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเพื่อพิจารณาวาจะยื่นคํารองยุบพรรค

การเมืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งแตกตาง

จากในยุครัฐธรรมนูญป 2550 ที่ไดกําหนดให 

“ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เปนนาย

ทะเบยีนพรรคการเมอืงและบญัญตัใิหนายทะเบยีน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เปนผูมีอํานาจยื่นคํารองยุบพรรคการเมืองผานไป

ยงัศาลรฐัธรรมนูญ (Co-decision)
22
 ซึง่การบญัญตัิ

เชนน้ีทําใหเกิดความไมชัดเจนวาใครคือผูมีอํานาจ

พิจารณาชี้ขาดวาควรสงคํารองยุบพรรคการเมือง

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางนายทะเบียน

21
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รายงานศึกษาวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองโดยองคกรวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ, อางแลว, 

 หนา 187.

22 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 6 มาตรา 93 และมาตรา 94
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พรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
23

อีกทั้งตําแหนงนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความ

ซํ้าซอนกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง เน่ืองจาก

นายทะเบียนพรรคการเมืองเปนคนคนเดียวกับ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําใหการใช

อาํนาจหนาทีใ่นตาํแหนงนายทะเบยีนพรรคการเมอืง

กับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจปะปน

กันจนทําใหเกิดปญหาตอกระบวนการเสนอคํารอง

เพื่อยุบพรรคการเมืองตอศาลรัฐธรรมนูญ
24
 ดังนั้น

การกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตัง้

เปนนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งมิไดเปนหน่ึง

ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกทั้งยังกําหนด

ขั้นตอนไวชัดเจนวานายทะเบียนพรรคการเมือง

มีหนาที่เพียงรวบรวมและทําความเห็นเสนอตอ

คณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสงคํารองตอ

ศาลรฐัธรรมนูญจึงเหมาะสม ชดัเจน และสอดคลอง

กับหลักสากลมากกวารัฐธรรมนูญป 2550

 6.4 ผลทางกฎหมายของการส่ังยุบพรรค

การเมอืง พบวา ในยคุรฐัธรรมนูญป 2560 ผลของ

การยุบพรรคการเมืองยังคงมีลักษณะเชนเดียว

กับยุครัฐธรรมนูญป 2550 กลาวคือ การยุบพรรค

การเมืองนอกจากมีผลทําใหพรรคการเมืองน้ัน

สิ้นสุดลงแลว ยังหามมิให นําชื่อ ชื่อย อภาพ 

เครื่องหมายพรรคการเมืองมาใชซํ้าหรือทําคลาย

กับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแลว นอกจากนี้ การ

ยุบพรรคการเมืองยังสงผลทําใหผู บริหารของ

พรรคการเมืองที่ ถูกยุบตองถูกจํากัดสิทธิทาง

การเมือง 2 กรณีดวยกัน ไดแก กรณีที่หน่ึง คือ 

หามมิใหผู เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร

พรรคการเมอืงทีถู่กยบุไปจดัตัง้พรรคการเมอืงใหม 

ไปเปนกรรมการบริหารพรรคหรอืมสีวนรวมในการ

จัดต้ังพรรคการเมืองใหม โดยในยุครัฐธรรมนูญ

ป 2560 ไดจํากัดสิทธิในกรณีดังกลาวถึง 10 ป ใน

ขณะที่ในยุครัฐธรรมนูญป 2550 จํากัดเพียง 5 ป 

กรณีทีส่อง คอื การเพกิถอนสทิธิทางการเมอืง โดย

ในยุครัฐธรรมนูญป 2560 กําหนดให “ตัดสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง” ของคณะกรรมการผูบริหาร

พรรคที่ถูกสั่งยุบเพราะเหตุตามมาตรา 92 หรือ

ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหัวหนาพรรคและคณะ

กรรมการผูบริหารพรรคหากเปนเหตุยุบพรรค

ตามมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดย

หากเชือ่ไดวาพรรคการเมอืงน้ันกระทาํการตามเหตุ

ดังกลาว ขณะที่ในยุครัฐธรรมนูญป 2550 หัวหนา

พรรคการเมืองและคณะผู บริหารพรรคจะถูก

“เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” เพราะเหตุยุบพรรคตาม

มาตรา 82 และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 
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2550 หากปรากฏหลักฐานอันเชื่อไดวาหัวหนา

พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรค

การเมืองผูใดมสีวนรวมรูเห็นหรอืปลอยปละละเลย

หรือทราบแตไม ยับยั้งหรือแกไขเหตุดังกลาว 

โดยมีขอสังเกตวาในยุครัฐธรรมนูญป 2550 บท

ลงโทษกําหนดให “เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” น้ัน

ถือเปนการจํากัดสทิธิทีม่ากกวาการ “เพกิถอนสทิธิ

การสมัครรับเลือกตั้ง” ในยุครัฐธรรมนูญป 2560 

เพราะการเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้นอกจากจะไมไดใช

สทิธิเลอืกตัง้แลวยงัเสยีสทิธิอืน่ ๆ  อกีหลายประการ 

เชน สทิธิการยืน่คาํรองคดัคานการเลอืกต้ังสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร สิทธิรับเลือกเปนกํานันผูใหญ

บาน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เปนตน 

 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนีและ

ประเทศฝรัง่เศสแลว พบวา การยบุพรรคการเมอืง

ไมสงผลใหตัดสิทธิ หัวหนาพรรคหรือกรรมการ

บริหารพรรคมิใหลงสมัครรับเลือกต้ังแตอยางใด

แตอยางไรก็ด ีเปนทีน่าสงัเกตวา ในประเทศเยอรมนี

การสั่งยุบพรรคจะสงผลทําใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทุกระดับที่

สงักัดพรรคการเมืองน้ันอาจสิน้สดุลง กรณีน้ีจะตาง

กับของประเทศไทยที่การยุบพรรคการเมืองไมสง

ผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ที่สังกัดพรรคน้ันสิ้นสุดลง แตสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจะตองเขาไปเปนสมาชกิของพรรคการเมอืง

อืน่ภายใน 60 วนันับแตมคีาํสัง่ยบุพรรคการเมอืง
25

7. สรุป

 จากการศึกษาหลักเกณฑการยุบพรรค

การเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 60 นั้น พบวา เหตุ

แหงการยุบพรรคการเมืองไทยหลายกรณียังคง

เปนเหตุไมรายแรงและมีน้ําหนักไมมากพอที่จะนํา

ไปสูการยุบพรรคการเมือง อีกทั้งการที่กฎหมาย

กําหนดเพยีงแคหากมหีลกัฐานอนัควรเชือ่ไดวาการ

กระทําของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ

บริหารพรรคมสีวนรูเห็นหรอืสนับสนุนใหมกีารกระทาํ

ผิดตามกฎหมายเลือกตั้งเปนเหตุนําไปสูการยุบ

พรรคการเมืองไดแลวน้ัน ยิ่งทําใหพรรคการเมือง

ไทยน้ันถูกสัง่ยบุไดโดยงายเมือ่เทยีบกับตางประเทศ

และไมสอดคลองกับหลกัความไดสดัสวน (Principle 

of Proportionality) อนัเปนสวนหน่ึงของหลกันิตรัิฐ

อีกทั้งยังทําใหพรรคการเมืองหรือกลุมบุคคลใช

เหตุแหงการยุบพรรคที่งายเปนชองทางเลนงาน

พรรคการเมอืงฝายตรงกันขามไดอกีดวย ดวยเหตน้ีุ

จึงเห็นควรยกเลิกเหตุแหงการยุบพรรคการเมือง

ที่ไมเหมาะสมดังกลาว สําหรับองคกรที่มีอํานาจ

เสนอสั่งยุบพรรคการเมืองในยุครัฐธรรมนูญป 

2560 น้ันเห็นวามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย

กําหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้เปนองคกรทีม่ี

อํานาจเสนอยุบพรรคการเมืองตอศาลรัฐธรรมนูญ

ไดเพียงองคกรเดียว ทําใหตัดปญหาเก่ียวกับเรื่อง

ผูมีอํานาจริเร่ิมในการรองคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญ

ดังที่เคยเกิดขึ้นในยุครัฐธรรมนูญป 2550 สวนการ

กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจ

25 
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ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

ในการพิจารณายุบพรรคการเมืองน้ันเหมาะสม

ดีแลว แตควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา

ดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกําหนด

ใหการสั่งยุบพรรคการเมืองตองใชคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญแทนการใชคะแนนเสยีงขางมากดงัเชน

ประเทศเยอรมนี นอกจากน้ี ควรยกเลิกผลทาง

กฎหมายของการสั่งยุบพรรคการเมืองที่กําหนด

ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองทุกคนตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง

เม่ือพรรคการเมืองถูกสั่งยุบเพียงเพราะเชื่อไดวา

พรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยูน้ันกระทําความผิด

ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น หากมีการแกไขหลัก

เกณฑการยบุพรรคการเมืองตามทีไ่ดกลาวมาขางตน

ก็จะทําใหมาตรการการยุบพรรคการเมืองของ

ไทยน้ันเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสากลและ

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
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