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กติติกรรมประกาศ 

 
 การจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ได ้เกิดจากการไดรั้บความ
อนุเคราะห์และความกรุณาเป็นอยา่งยิ'งของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรชยั  เลื'อนฉวี ที'ไดส้ละเวลา
อนัมีค่ารับเป็นอาจารยที์'ปรึกษา นอกจากนั�นไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ขอ้ปรับปรุง ให้คาํปรึกษาตอบ
ขอ้ซักถาม ตลอดจนช่วยตรวจขอ้บกพร่องในการทาํวิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ดว้ยจิตวิญญาณของ
ความเป็นอาจารย ์ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�  ดว้ยความเคารพยิ'ง 

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์  พิพฒันกุล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที'ไดก้รุณาให้ขอ้แนะนาํและคาํชี� แนะในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงต่อรองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ และรองศาสตราจารย ์ดร. ภูริชญา วฒันรุ่ง กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ที'ให้ความรู้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะและคาํชี� แนะอัน
ทรงคุณค่าในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบันี� ให้สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยผ์ูส้อน
ทุกท่านที'ไดก้รุณาประสิทธิประสาทความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน 

ขอขอบคุณในความมีนํ� าใจของคุณกนกรักษ์ น้อยสัมฤทธิ:  ที'คอยให้ความช่วยเหลือ    
ใส่ใจในทุกๆ เรื'องตลอดมาและที'สําคญัไม่เคยทอดทิ�งกนั และขอขอบคุณในความช่วยเหลือจาก    
คุณพสธร พนัธ์ุสุวรรณ คุณจกัรพงษ ์อยูเ่ยน็ และขอขอบคุณสาขาวชิานิติศาสตร์ ท่านอาจารยทุ์กท่าน 
เจา้หนา้ที'บณัฑิตศึกษา รวมถึงพี'นอ้งนกัศึกษารุ่น 51 ที'ใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือตลอดมา  

เหนือสิ' งอื'นใดผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบุคคลที'สําคญัยิ'งคือ คุณเจิดสิทธิ:  หิรัญ     
คุณแม่จีรวรรณ บวัสรวง และทุกคนในครอบครัวที'เป็นดั'งจุดหมายในชีวิต ให้การสนบัสนุนใน
การศึกษามาโดยตลอด คอยเป็นแรงผลกัดันและเป็นกาํลังใจให้ จนเป็นผลให้การศึกษาระดับ
มหาบณัฑิตสาํเร็จลุล่วงในที'สุด 

หากวิทยานิพนธ์ฉบบันี� สามารถก่อให้เกิดความรู้และขอ้คิดที'มีประโยชน์อนัควรแก่
การศึกษาวิชานิติศาสตร์ คุณความดีทั�งหลายนี�ขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่บิดามารดาที'ให้กาํเนิดและ
เลี� ยงดูให้การศึกษา ครูบาอาจารยทุ์กท่าน ตลอดจนผูแ้ต่งหนังสือตาํราทุกท่านที'ผูเ้ขียนใช้อา้งอิง 
รวมถึงผูมี้พระคุณของผูเ้ขียนทุกท่าน แต่หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียน     
ขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคัดย่อ 

 
 วิทยานิพนธ์นี5 มุ่งศึกษาเกี�ยวกบัแนวคิด ความเป็นมาของการจดัตั5งและยุบพรรคการเมือง  
และศึกษาพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 และมาตรา 
93 ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง
ภายในกาํหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร รวมทั5งศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศมาพิจารณาแนะแนวทางการปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ5น
 จากการศึกษาพบวา่ การยบุพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการ
ภายในกาํหนดระยะเวลาที�นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื�อเปรียบเทียบกบัหลกั
ประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ หลกัความได้สัดส่วน หลกันิตินโยบาย และหลกัสากลของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแลว้ พบว่าบทบญัญติัดงักล่าวขดักบั
หลกัการดงักล่าว พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จึงไม่ควรมี
บทบญัญติัที�กาํหนดบทลงโทษพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการรุนแรง
เกินไป เพื�อให้อุดมการณ์หรือเจตจาํนงของประชาชนอนัมีพรรคการเมืองเป็นตวัแทนยงัอยู่ และ
สามารถนาํอุดมการณ์และเจตจาํนงของประชาชนมาตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งราบรื�น โดยไม่ให้ตอ้งเกิดเหตุแทรกแซงสะดุดหยุดชะงกักลางคนั เพียงเพราะเหตุที�ไม่ใช่เหตุ
ร้ายแรงอนัเป็นการทาํลายวถีิทางตามระบอบประชาธิปไตย 
 ขอ้เสนอแนะของวิทยานิพนธ์ฉบบันี5  ได้นาํเสนอแก้ไขโดยควรยกเลิกเหตุยุบพรรค
การเมืองกรณีการไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และให้คงโทษปรับทาง
ปกครองตามาตรา 124 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ไว ้
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ABSTRACT 

 
 This thesis aims at studying legal concepts, thought of principles and background of 
the establishment and dissolutions of political parties and studying of The Organic Act On 
political Parties B.E. 2550 (2007) section 42 and 93 which relates to dissolutions of political 
parties due to the non- submitting an accurate report of the political party’s activities within the 
prescribed time frame without reasonable reason, including studying of background of thought 
and principles from foreign countries in order to analyze , suggest and give recommendations for 
providing more efficient Thai laws principles. 
 From the survey of the study, the author found out that, in comparison to the rule of 
Democracy, Liberties, Proportionality, Legal policy and the International Covenant On Civil and 
Political Rights (ICCPR) rules, the principles of dissolutions of political parties due to non-
submitting of the activities report within prescribed time period as provided in section 42 
paragraph 2 and section 93 of the Organic Act On political Parties B.E. 2550 (2007) are not 
complying with those principles mentioned. Therefore, as to maintain the ideal and the will of 
citizens representing by political parties and as to apply the will and ideal of citizens smoothly 
without unreasonable interferences which deemed to destroy the rule of democracy, the 
punishment of non-submitting activities report of political parties under the Organic Act On 
political Parties B.E. 2550 (2007) should not be provided too severely. 
 The suggestions of this thesis is to revise and reconsider the punishment of non-
submitting activities report of political parties under the Organic Act On political Parties B.E. 
2550 (2007) section 42 paragraph 2 and to sustain principles of administrative damages defined  
in section 124 paragraph 2 of the Organic Act On political Parties B.E. 2550 (2007). 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2498 ถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั0งพรรคการเมือง

ไดโ้ดยง่าย มีการแข่งขนักนัทางการเมือง เพื3อคดัเลือกคณะบุคคลที3จะเขา้มาเป็นรัฐบาล ทาํหนา้ที3ใน

การสร้างความชอบธรรมของการมีอาํนาจปกครอง อนัเป็นเครื3องประกนัเสรีภาพและความเสมอ

ภาคของประชาชน พรรคการเมืองเปรียบเสมือนเครื3องมือที3ช่วยให้ผูป้กครองไดท้ราบถึงเจตจาํนง

ทางการเมืองของประเทศและช่วยให้ประชาชนมีความตื3นตวัในทางการเมือง เป็นกลไกสําคญัที3

ส่งเสริมใหก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามความมุ่งหมาย1  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัรับรองเสรีภาพของ

บุคคลในการรวมตวักนัจดัตั0งพรรคการเมืองและดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองไวใ้นมาตรา 652 โดย

มุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั0นพื0นฐานทางการเมืองของประชาชนและเห็นความสําคญัของพรรค

การเมืองในการทาํหน้าที3 เป็นตวักลางเชื3อมระหว่างรัฐกับประชาชน (Participatory Political 

Linkage) สร้างเป็นเจตนารมณ์ทางการเมือง และยงัมีบทบญัญติัที3เกี3ยวขอ้งกบัการยุบพรรคไว ใน

มาตรา 683 และมาตรา 2374 บทบญัญติัทั0งสองมาตรานี0 มีข อสังเกตวา่ ในมาตรา 68 บญัญติัถึงเหตุที3

                                                           

1 จาก การเมืองไทย  (น.429-430), โดย สมบติั ธาํรงธญัวงศ.์ 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
มาตรา 65  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั0งพรรคการเมืองเพื3อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองให ้

เป็นไปตามเจตนารมณ์นั0นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ตามที3บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี0  
               3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  

มาตรา 68 บุคคลจะใช ้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื3อลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี0  หรือเพื3อให้ได มาซึ3 งอาํนาจในการปกครองประเทศโดย
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ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั3งยุบพรรคการเมืองได เพียงกรณีเดียวคือ พรรคการเมืองกระทาํการเพื3อ     

ล มล างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี0  

หรือเพื3อให ได มาซึ3 งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ3 งไม ได เป็นไปตามวิถีทางที3บญัญติั

ไว ในรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 

ไดก้าํหนดวิธีการตรวจสอบการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยให้พรรคการเมืองที3จดัตั0งขึ0น

เกินเกา้สิบวนันบัตั0งแต่วนัสิ0นปีปฏิทิน ตอ้งจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองใน

รอบปีปฏิทินที3ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจง้ให้นายทะเบียนทราบภายในเดือน

                                                                                                                                                                      

วธีิการซึ3งมิได เป็นไปตามวถีิทางที3บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญนี0 มิได   

                  ในกรณีที3บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาํการตามวรรคหนึ3ง  ผูท้ราบการกระทาํดงักล่าวย ่อมมีสิทธิ

เสนอเรื3องให้ อยัการสูงสุดตรวจสอบขอ้เท็จจริงและยื3นคาํร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั3งการให้ เลิกการ

กระทาํดงักล่าว แต่ทั0งนี0 ไม กระทบกระเทือนการดาํเนินคดีอาญาต่อผูก้ระทาํการดงักล่าว  

                   ในกรณีที3ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั3งการให้ พรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาล

รัฐธรรมนูญอาจสั3งยบุพรรคการเมืองดงักล่าวได ้  

ในกรณีที3ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั3งยบุพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให�้เพิกถอนสิทธิเลือกตั0งของหวั
หน�าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที3ถูกยบุในขณะที3กระทาํความผิดตามวรรคหนึ3ง 
เป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที3ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั3งดงักล่�าว 

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  

มาตรา 237 ผูส้มคัรรับเลือกตั0งผู ้ใดกระทาํการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู ้อื3นกระทาํการอนัเป็ นการฝ่าฝื น 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการเลือกตั0งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได มาซึ3 งสมาชิกวฒิุสภา 

หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั0ง ซึ3 งมีผลทาํให้ การเลือกตั0ง มิได ้เป็ นไปโดยสุจริตและ

เที3ยงธรรม ให้ เพิกถอนสิทธิเลือกตั0งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการ

เลือกตั0งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได ้มาซึ3งวฒิุสภา  

ถา้การกระทาํของบุคคลตามวรรคหนึ3 ง ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื3อได ว าหัวหน าพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู ใดมีส วนรู เห็น หรือปล อยปละเลย หรือทราบถึงการกระทาํนั0น  แล ว มิได 

ยบัย ั0งหรือแก ไขเพื3อให การเลือกตั0งเป นไปโดยสุจริตและเที3ยงธรรม ให้ถือวา่พรรคการเมืองนั0นกระทาํการเพื3อให 

ได มาซึ3 งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ3 งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางที3บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญนี0 ตาม

มาตรา 68  และในกรณีที3ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั3งให ยุบพรรคการเมืองนั0นให เพิกถอนสิทธิเลือกตั0งของหัวหน า

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล าวมีกําหนดเวลาห าป นับแต วนัที3มีคาํสั3งยุบพรรค

การเมือง  
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มีนาคมของทุกปี เพื3อประกาศให้สาธารณชนทราบ เพื3อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ตรวจสอบการทาํงานของพรรคการเมืองวา่มีบทบาทในการสนบัสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้

ทางการเมืองให้แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยให้หวัหน้าพรรคการเมืองมีหนา้ที3ในการจดัทาํ

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง หากไม่ดาํเนินการตามที3กฎหมายกาํหนด นายทะเบียน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั0งดาํเนินการเพื3อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั0น5 

และมาตรา 936 ไดก้ล่าวถึงการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุพรรคการเมืองไม่ดาํเนินการให้ถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกาํหนดเวลาโดย

ไม่มีเหตุผลอนัสมควรตามมาตรา 42  

 การยุบพรรคการเมืองนั0น แมจ้ะเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก ก็ย่อมกระทบต่อหน้าที3
สาํคญัของพรรคการเมือง และหากเป็นการยบุพรรคการเมืองขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ3 งมีสมาชิก
พรรคเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ3 งพรรคการเมืองนั0นกาํลงัทาํหนา้ที3เป็นตวักลางระหวา่งรัฐกบั
ประชาชนในระบบการเมืองอย่างเป็นทางการอยู่ดว้ยนั0น การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะไม่ยื3น
                                                           

5 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
มาตรา 42 ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน

ที3ผา่นมาใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงตามวธีิการที3นายทะเบียนกาํหนด และแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายในเดือน
มีนาคมของทุกปีเพื3อประกาศใหส้าธารณชนทราบ เวน้แต่พรรคการเมืองที3จดัตั0งขึ0นยงัไม่ถึงเกา้สิบวนันบัจนถึงวนั
สิ0นปีปฏิทิน 

เมื3อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ3งแลว้ หากพรรคการเมืองใดยงัไม่ไดร้ายงานใหน้ายทะเบียน
มีอาํนาจสั3งใหห้วัหนา้พรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที3กาํหนด ถา้พน้กาํหนดระยะเวลาแลว้ยงัมิได้
รายงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหน้ายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั0งดาํเนินการ
เพื3อใหมี้การยบุพรรคการเมืองนั0น 

6 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  
มาตรา 93 ในกรณีที3พรรคการเมืองใดมีเหตุตอ้งเลิกตามขอ้บงัคบัพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองนั0นยงั

มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู ่หรือในกรณีที3พรรคการเมืองใดไม่ดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 
วรรคสอง หรือมาตรา 82 ใหย้บุพรรคการเมืองนั0น 
 เมื3อปรากฏต่อนายทะเบียนวา่พรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ3ง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั0งยื3นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที3ความปรากฏต่อนาย
ทะเบียน เมื3อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุดงักล่าวเกิดขึ0นกบัพรรคการเมืองตามคาํร้องของนาย
ทะเบียนใหศ้าลรัฐธรรมนูญสั3งใหย้บุพรรคการเมืองนั0น  
 ในกรณีที3ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั3งให้ยุบพรรคการเมืองใดแลว้ ให้นายทะเบียนประกาศคาํสั3งยบุพรรค
การเมืองนั0นในราชกิจจานุเบกษา 
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รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 42 จึงขดัแยง้กับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธสักราช 2550 ที3รับรองความสําคญัของ
พรรคการเมืองในฐานะที3เป็นตวักลางระหว่างรัฐกบัประชาชน การยุบพรรคการเมืองนั0นเป็นเพียง
มาตรการเชิงป้องปราม (Deterrent measure) ที3ทาํให้พรรคการเมืองต่างตอ้งยอมปฏิบติัตนตาม
ระเบียบที3วางไว ้ถือเป็นมาตรการที3ชอบธรรมอันทาํให้บรรลุเป้าหมายของระบบการควบคุม
ตรวจสอบ และถูกรัฐควบคุมตามบทลงโทษ 
 เมื3อไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นไดว้า่การไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง
ส่งผลทาํใหพ้รรคการเมืองตอ้งถูกยุบ การยุบพรรคการเมืองดว้ยเหตุผลดงักล่าวไม่ใช่มาตรการที3จะ
ทาํให้บรรลุเป้าหมายไดเ้ลย จึงเป็นมาตรการที3ขดักบัหลกัการประชาธิปไตย  หลกัเสรีภาพ หลกั
ความมีส่วนร่วมทางการเมือง หลกัความไดส้ัดส่วน หลกันิตินโยบาย  และหลกัสากลของกติกาว่า
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ3 งมีมาตรการอื3นที3กระทบสิทธิและเสรีภาพในการดาํรงอยู่
ของพรรคการเมืองที3มีความรุนแรงน้อยกว่าการยุบพรรคการเมืองอยู่อีก และสามารถทาํให้บรรลุ
เป้าหมายของระบบการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินกิจการไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น การลงโทษปรับ
ทางปกครองแก่หัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรค การดํา เนินคดีอาญาแก่หัวหน้าหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือการใหก้รรมการพน้จากตาํแหน่ง ฯลฯ  

 จากที3กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าการบญัญติัให้มีการยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะ
กระทาํผดิในเรื3องการไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกาํหนดเวลาโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร เป็นการก้าวข้ามขั0นตอนการเลือกใช้มาตรการที3จ ํากัดสิทธิและเสรีภาพ  
ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคาํวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมืองหลายคดีว่าการที3พรรค
การเมืองไม่ดาํเนินการจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดักบัมาตรา 42 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ตอ้งยุบพรรคการเมือง โดย
ไม่มีการวินิจฉัยว่าบทบญัญติัดังกล่าวเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอหรือขดักับหลักทฤษฎีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ในต่างประเทศมีกฎหมายพรรคการเมือง แต่จากการศึกษากฎหมายพรรคการเมืองใน
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสเปน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่ามีเพียง
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั0น ที3มีกฎหมายพรรคการเมืองควบคุมการจดัตั0ง การสิ0นสุด และการ
ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยกําหนดหน้าที3ให้พรรคการเมืองต้องจัดส่งรายงาน           
การดาํเนินกิจการประจาํปีหรือเอกสารอื3นที3คลา้ยคลึงกนัให้แก่หน่วยงานกาํกบัดูแลพรรคการเมือง 
เพื3อพิสูจน์ตรวจสอบว่าการดาํเนินการต่างๆ ของพรรคการเมืองสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตย
ภายในพรรคการเมือง (Intra-party Democracy) หรือมีการดาํเนินกิจกรรมใดที3อาจเป็นภยัต่อระบอบ
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การปกครองหรือการดาํรงอยูข่องรัฐ และมีกฎหมายเอาผิดกบัหวัหนา้พรรคการเมืองหรือประธาน
สาขาพรรคการเมือง ซึ3 งมีหน้าที3ตอ้งจดัส่งรายงานแล้วไม่ดาํเนินการจดัส่งหรือรายงานเท็จ โดย
กาํหนดโทษจาํคุก โทษปรับ หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 หากพิจารณาบทบญัญติัของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศแล้ว เห็นได้ว่า
บทลงโทษของประเทศไทยมีความรุนแรงกว่าของต่างประเทศ ขัดกับหลักทฤษฎีในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงเห็นควรทาํการศึกษากฎหมายที3เกี3ยวขอ้งการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงาน
การดาํเนินการของพรรคการเมืองเพื3อให้ไดม้าซึ3 งแนวทางในการแกก้ฎหมายที3เกี3ยวขอ้งกบัการยุบ
พรรคการเมืองกรณีดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี0 จึงมี
ความจาํเป็นตอ้งศึกษาวา่พรรคการเมืองเกิดจากกลุ่มบุคคลที3มีความคิดเห็นทางการเมืองคลา้ยๆ กนั 
หรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกนัรวมตวักนัเพื3อให้มีการต่อสู้แข่งขนัทางการเมือง
ตามวถีิทางการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นเจตนารมณ์ร่วมกนัของประชาชนและเพื3อดาํเนิน
กิจการทางการเมืองร่วมกนั การที3พรรคการเมืองเพียงไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง จึงไม่สมควรเป็นเหตุให้พรรคการเมืองต้องถูกยุบพรรค จากที3ได้กล่าวแล้วนั0น จึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาปัญหา ดงันี0   

 1. การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดักบั
หลกัประชาธิปไตย   

 2. การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดักบั
หลกัเสรีภาพ   

 3. การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดักบั
หลกัความไดส้ัดส่วน  และ  

 4. การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดักบั
หลกันิตินโยบาย  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื3อศึกษาแนวคิดความเป็นมาของการจดัตั0งและยบุพรรคการเมือง  

2.  เพื3อศึกษาวิเคราะห์พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 42 และมาตรา 93 ในส่วนที3เกี3ยวขอ้งกบัการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนิน

กิจการของพรรคการเมืองภายในกาํหนดเวลาโดยไม่มีผลอนัสมควร 
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3.  เพื3อศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศมาพิจารณาแนะแนวทางการ
ปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ3งขึ0น 
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัหลกัการวา่บุคคลยอ่มมี

เสรีภาพในการรวมกันจัดตั0 งพรรคการเมือง ซึ3 งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัให้ยุบพรรคการเมืองกรณีที3พรรคการเมืองไม่ยื3นรายงานการ
ดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกาํหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เหตุดงักล่าวจึงขดั
กับหลักประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ หลักความได้สัดส่วน และหลักนิตินโยบาย เป็นต้น จึง
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายเกี3ยวกบัการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของ
พรรคการเมืองเพื3อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีดงักล่าว 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัผูเ้ขียนมุ่งศึกษาถึงความหมาย ความเป็นมา พฒันาการของหลกัการ
เกี3ยวกบักฎหมายพรรคการการเมืองในส่วนที3เกี3ยวขอ้งกบัการจดัตั0งและการยบุพรรคการเมืองเพราะ
เหตุไม่ยื3นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในกาํหนดเวลาตามมาตรา 42 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ
ศึกษาถึงหลกัประชาธิปไตย, หลกัเสรีภาพ,หลกัความไดส้ัดส่วน, หลกันิตินโยบาย และหลกัสากล
ของกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แนวความคิดในการจัดตั0 งและยุบพรรค
การเมืองของต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสเปน และสาธารณรัฐ
เกาหลี อนันาํมาสู่การวเิคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิด หลกัเกณฑ ์วธีิการ ขั0นตอนในประเทศไทย 

 
1.5 วธีิดําเนินการศึกษา 

ศึกษาวิจยัเอกสาร ( Documentary Research) โดยศึกษาคน้ควา้ในเชิงทฤษฎีและรวบรวม
ขอ้มูลทางด้านเอกสารที3เกี3ยวข้อง ทั0 งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ3 งได้มาจากค้นควา้จาก        
คาํพิพากษาของศาล คาํสั3งของศาล หนังสือ บทความ วารสาร จุลสาร เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ ข่าวจากการสัมมนา รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์  
และจากทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยมีแหล่งขอ้มูล คือ หน่วยงานราชการ ห้องสมุดต่างๆ เช่น  
หอ้งสมุดในมหาลยัต่างๆ หอ้งสมุดในหน่วยงานราชการ   
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1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบถึงความเป็นมาของการจดัตั0งและยบุพรรคการเมือง 

2.  ทาํให้ทราบถึงกฎเกณฑ์กฎหมายเกี3ยวกบัการยุบพรรคการเมืองกรณีพรรคการเมืองไม่ยื3น

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 และมาตรา 93 

3.  ทาํใหท้ราบแนวความคิดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศ เพื3อเป็นแนวทางประกอบ

ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื3อให้มีกฎหมายเกี3ยวกับพรรคการเมืองในประเทศไทยที3มี

ประสิทธิภาพ DPU



 

 

บทที� 2 

แนวความคดิทั�วไปเกี�ยวกบัการจดัตั�งและยุบพรรคการเมือง 

 

ระบอบประชาธิปไตยนั�น มีการรวมตวัของบุคคลต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื!อร่วมกนักระทาํ
กิจกรรมทางการเมือง เรียกการรวมตวัของกลุ่มนี�วา่ “พรรคการเมือง” ซึ! งแมแ้ต่ในประเทศที!นาํหลกั
ศาสนามาเป็นกฎหมายในการปกครองประเทศ ก็ยงัมีการนาํระบบพรรคการเมืองเขา้มาเกี!ยวขอ้งกบั
การใช้อาํนาจทางการเมืองภายในประเทศ1 และจากพฤติกรรมของบุคคลที!รวมตัวเป็นพรรค
การเมืองนี� เอง มีนักวิชาการจาํนวนมากทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลในการรวมตวัเป็น
พรรคการเมือง มีการศึกษาถึงที!มา แนวความคิดทางทฤษฎีเกี!ยวกบัพรรคการเมืองจาํนวนมาก 
และทาํให้รู้ถึงวิวฒันาการการกาํเนิดพรรคการเมือง จนกระทั!งตกผลึกเป็นหลกักฎหมายที!มีผลเป็น
การรับรองสถานะความมีตวัตนของพรรคการเมือง อีกทั�งยงัไดมี้การกาํหนดกฎหมายหลายประการ
เพื!อบงัคบัใหพ้รรคการเมืองตอ้งปฏิบติัตาม หากไม่ปฏิบติัตามยอ่มไดรั้บการลงโทษ 

 
2.1  ความหมายและความสําคัญของพรรคการเมือง 

 วิวฒันาการการกาํเนิดของพรรคการเมือง จากหลกัฐานที!ได้มีการศึกษากนัมาพบว่า    
ได้เริ! มต้นขึ� นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเมื!อประมาณปี ค.ศ. 1850 แม้ว่าก่อนหน้านี� ประเทศในยุโรป
หลายๆ ประเทศจะมีการรวมกลุ่มเพื!อแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองในรูปแบบของกลุ่ม 
สมาคม หรือสโมสร เช่น สมาคมปรัชญา สมาคมแห่งพวกผูดี้ สมาคมพวกเจา้ขุนมูลนาย สมาคม
ผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ แต่ก็ยงัไม่ปรากฏรูปแบบของพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ ในเวลาต่อมา
สมาคมทางการเมืองทั�งหลายเหล่านี� ไดมี้วิวฒันาการขึ�นเป็นลาํดบั เช่น ในประเทศองักฤษ ภายหลงั
จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1773 ผูน้าํกรรมกรต่างพากนัก่อตั�งสมาคมกรรมกรขึ�นเพื!อใช้
ในการต่อรองผลประโยชน์กบันายจา้ง ซึ! งในเวลาต่อมาสมาคมกรรมกรดงักล่าวไดข้ยายบทบาท
และอาํนาจของตนขึ�นมาเป็นสหภาพแรงงาน (Union) เพื!อการต่อรองผลประโยชน์กบันายจา้งที!
เขม้แข็งมากยิ!งขึ�น และในทา้ยที!สุด กิจกรรมของสหพนัธ์แรงงานดงักล่าวก็มีส่วนก่อให้เกิดพรรค

                                                           

1  จาก สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย ราชวงศป์าห์ลาว,ี 2 กนัยายน 2555 , http://th.wikipedia.org  
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แรงงาน (The Labour Party) ขึ�นในปี ค.ศ. 18992 สําหรับประเทศไทยไดมี้การรวมตวัของบุคคล
เป็นพรรคการเมืองขึ�นครั� งแรกในประมาณปี พ.ศ. 2488 ตั�งเป็นพรรคการเมืองชื!อว่า พรรค
กา้วหนา้ จดัตั�งโดย หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ̀ิ ปราโมช แนวความคิดและทฤษฎีเกี!ยวกบัพรรคการเมือง
ถูกพฒันามาอย่างต่อเนื!องเป็นไปตามการพฒันาของสังคมในแต่ละรัฐ มีทั�งลกัษณะที!เหมือนกนั 
หรืออาจแตกต่างกนัออกไป การทาํความเขา้ใจในทฤษฎีเกี!ยวกบัพรรคการเมืองเป็นรากฐานองค์
ความรู้ที!สําคญั อนัจะนําไปใช้วิเคราะห์บทบญัญติัเกี!ยวกับพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

คาํว่า “พรรคการเมือง” มาจากภาษาองักฤษว่า “Political Party” และภาษาฝรั!งเศสว่า 
“Parti Politique” ซึ! งเป็นคาํที!มีมาจากภาษาละติน คาํว ่า “Pars” ซึ! งแปลตามตวัว่า “ส่วน”     
พรรคการเมืองจึงหมายความว่า “ส่วน”  ของราษฎรหรือการที!ราษฎรแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนๆ 
ตามความคิดเห็นหรือประโยชน์ไดเ้สียในทางการเมืองนั!นเอง3  ในส่วนของบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
นั�น กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนัไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํวา่ “พรรคการเมือง” ไวใ้นมาตรา 2 
(1) ประโยคแรกว่า “พรรคการเมือง คือการรวมกลุ่มของพลเมืองอย่างถาวรหรือเป็นระยะ
เวลานานๆ เพื!อเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตจาํนงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการใน
ระดบัสหพนัธ์หรือระดบัมลรัฐ และประสงคจ์ะเขา้ไปมีส่วนร่วมในสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์
หรือสภาแห่งมลรัฐ” หากวา่เมื!อพิจารณาถึงภาพรวมตามสภาพความเป็นจริงทั�งหมดโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ!ง ในแง่ของขนาดและความเป็นปึกแผน่ของการจดัองคก์ร ในแง่ของจาํนวนสมาชิกและในแง่ของ
การปรากฏตวัต่อสาธารณชนแลว้ ชี� ชดัว่าการรวมกลุ่มนี� มีความตั�งใจจริงที!จะดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที!วางไว้4  ซึ! งอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พรรคการเมือง คือ การที!บุคคลเขา้รวมกลุ่มกนัเพื!อ
ดาํเนินการในกิจกรรมทางการเมือง ทั�งนี� ไม่วา่เพื!อวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม 

 พรรคการเมืองมีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบรัฐสภา “การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้คนจาํนวนมากมีอิทธิพล
เหนือรัฐบาลและเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัทางการเมือง เพื!อคดัเลือกคณะบุคคลที!จะเขา้มาเป็น
รัฐบาลโดยยึดหลกัเสรีภาพ (Liberty) และความเสมอภาค (Equality)” โดยกลุ่มบุคคลเหล่านั�นจะมี
ความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในแนวทางกวา้งๆ ที!คลา้ยคลึงกนั และการรวมตวักนั
เพื!อต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพื!อสร้างอิทธิพลในการเป็นรัฐบาล ซึ! งกลุ่มบุคคลดงักล่าวก็คือ

                                                           

2 จาก พรรคการเมือง,(น. 1-2), โดย คณะกรรมการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2517.. 
3 จาก พรรคการเมือง, (น. 8), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2517.. 
4 จาก กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนั, (น 152), โดย บุญศรี  มีวงษอุ์โฆษ ก, 2532. 

DPU



10 

พรรคการเมือง (Political Party)5 โดยพรรคการเมืองจะเขา้มาทาํหนา้ที!ในการสร้างความชอบธรรม
ของการมีอาํนาจปกครอง อีกทั�งยงัเป็นเครื!องประกนัเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 
มิให้ผูใ้ชอ้าํนาจทางการเมืองดาํเนินการปกครองแบบเผด็จการหรือการปฏิวติัรัฐประหาร ซึ! งมุ่งผล
ให้เกิดการเปลี!ยนแปลงรัฐบาลโดยมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั�น 
พรรคการเมืองยงัเปรียบเสมือนเครื!องมือที!ช่วยให้ผูป้กครองไดท้ราบถึงเจตจาํนงทางการเมืองของ
ประเทศและช่วยให้ประชาชนมีความตื!นตวัในทางการเมือง อนัเป็นกลไกสําคญัที!จะส่งเสริมให้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดต้ามความมุ่งหมาย6 ในสังคม
การเมืองจะมีกลุ่มของบุคคลที!มีความคิดเห็นทางการเมืองคลา้ยๆ กนัหรือมีอุดมคติทางการเมืองใน
แนวทางเดียวกันรวมตวักนัเพื!อให้มีการต่อสู้แข่งขนัทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพื!อต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพื!อมุ่งหวงัเขา้ไปเป็นรัฐบาลทาํหน้าที!บริหาร
ราชการแผ่นดิน กลุ่มบุคคลดงักล่าวนี� ก็คือ พรรคการเมือง (Political Party) และพรรคการเมืองมี
ความแตกต่างจากการรวมกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ทั!วๆ ไป คือ กลุ่มอื!นๆ จะมีความสําคญั
ทางการเมืองในลกัษณะผลกัดนัหรือเรียกร้อง แต่พรรคการเมืองจะมุ่งเขา้สู่อาํนาจการเมืองโดยตรง 
ส่วนการจะเขา้สู่อาํนาจไดห้รือไม่นั�น ขึ�นอยู่กบักลไกของระบบการเมืองเป็นประการสําคญั และ
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสมาชิกของพรรคการเมืองเป็นบุคคลที!มีอิสระเสรีในการเลือก
พรรคการเมือง ก่อตั�งพรรคการเมือง หรือโยกยา้ยพรรคการเมือง ซึ! งจากการที!มีจาํนวนพรรคหลาย
พรรคเกิดขึ�นในระบอบประชาธิปไตยนี� เองทาํให้เกิดการแข่งขนัระหว่างพรรคการเมืองเพื!อเขา้สู่
อาํนาจการปกครองประเทศ ส่งผลทาํให้เกิดเป็นระบบที!ทาํให้มีการตรวจสอบการทาํงานของแต่ละ
พรรคการเมือง เพื!อที!จะทาํให้พรรคหรือสมาชิกพรรคมีโอกาสแข่งขนัไดรั้บคะแนนจากประชาชน 
ซึ! งแตกต่างจากการปกครองในระบอบเผด็จการที!รัฐจะเป็นผูด้าํเนินการแต่งตั�งพรรคการเมืองและ
สมาชิกพรรคการเมืองเอง ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการก่อตั�งพรรคการเมือง พรรคการเมือง
จึงมิได้เกิดขึ� นจากเจตจาํนงอนัอิสระเสรีของประชาชน พรรคการเมืองที!เกิดขึ� นในระบอบการ
ปกครองเผด็จการส่วนใหญ่จึงเป็นระบอบที!มีพรรคการเมืองพรรคเดียวในประเทศ การที!มีพรรค
เดียวภายในประเทศจึงทาํให้ไม่มีระบบการตรวจสอบระหว่างพรรคการเมืองดว้ยกนัเอง ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวจึงเห็นไดว้า่ การมีพรรคการเมืองหลายพรรคในระบอบประชาธิปไตยมีความสําคญัที!จะทาํ
ให้การดําเนินการตามระบอบประชาธิปไตยสามารถดํารงคงอยู่ได้ แต่หากเมื!อใดที!ระบอบ
ประชาธิปไตยเกิดการรวมศูนยอ์าํนาจเขา้สู่พรรคการเมืองพรรคเดียว ยอ่มทาํใหก้ารปกครองระบอบ

                                                           

5 จาก ระบบพรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย, (น. 15), โดย ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ, 2523. 
6 จาก การเมืองไทย (น. 429-430), โดย สมบติั  ธาํรงธญัวงศ,์ 2549. 
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ประชาธิปไตยดงักล่าว เป็นการปกครองโดยพรรคเดียวเช่นเดียวกนักบัระบอบเผด็จการ หรืออาจ
กล่าวไดว้า่เป็นระบบเผด็จการรัฐสภา  

สําหรับในประเทศไทย ซึ! งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไดต้รากฎหมายว่าดว้ย
พรรคการเมืองไวใ้นมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 คือ “คณะบุคคลที!รวมกนัจดัตั�งเป็นพรรคการเมือง โดยไดรั้บการจดแจง้การจดัตั�งตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนี�  เพื!อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทาง
การปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมุ่งที!จะส่งสมาชิกเขา้สมคัร
รับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และมีการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองอื!นอยา่งต่อเนื!อง” 
จากนิยามและคาํจาํกดัความตามกฎหมายขา้งตน้ อาจกล่าวไดโ้ดยสรุปวา่ พรรคการเมืองเป็นกลุ่ม
คนที!รวมตวักนัขึ�นด้วยความสมคัรใจ โดยมีแนวความคิดหรืออุดมการณ์ในเรื! องของเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมที!คล้ายคลึงกัน และมีวตัถุประสงค์ร่วมในการเข้าไปบริหารประเทศตาม
แนวความคิดและนโยบายของกลุ่มตน พรรคการเมืองจึงเป็นกลไกที!สําคญัมากในระบอบการเมือง 
เพราะเป็นตวักาํหนดใหก้ารมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีแบบแผนที!แน่นอน นอกจากนี�  
ยงัเป็นตวัเชื!อมระหว่างรัฐบาลกบัประชาชนอีกดว้ย พรรคการเมืองอาจมีหลายรูปแบบ เช่น ระบบ
พรรคการเมืองพรรคเดียว ได้แก่ ประเทศจีน หรือพรรคเด่นพรรคเดียว ได้แก่ ประเทศอินเดีย 
ประเทศญี!ปุ่น หรือระบบพรรคการเมืองเด่นสองพรรค ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือระบบพรรคการเมืองหลายพรรค ไดแ้ก่ ประเทศไทย เป็นตน้ ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัประวติัความเป็นมา
และความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
 2.1.1  ลกัษณะของพรรคการเมือง 

จากความหมายของพรรคการเมืองที!กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอาจสรุปถึงลักษณะและ
องคป์ระกอบของพรรคการเมืองได ้ดงันี�  

1) พรรคการเมืองตอ้งเกิดจากคณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที!รวบรวมกนัเป็นองค์การ 
กล่าวคือ พรรคการเมืองตอ้งเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลหลายๆ คน ซึ! งบุคคลเพียงคนเดียว
ไม่อาจจะก่อตั�งพรรคการเมืองขึ�นได ้แต่การรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะนั�นยงัไม่อาจเรียกได้
วา่เป็นพรรคการเมือง หากยงัไม่มีการจดัสรรเป็นองคก์าร ซึ! งไดแ้ก่ การมีสถานที!ที!แน่นอนเพื!อใช้
ในการพบปะปรึกษาหารือหรือติดต่อกนั มีระเบียบขอ้บงัคบัในการดาํเนินกิจการภายในพรรคโดย
อาจแบ่งหน้าที!และความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก นอกจากนี�  พรรคการเมืองที!จดัตั�งขึ�นตอ้งมีความ
มุ่งหมายใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารที!ตั�งขึ�นอยา่งถาวรอีกดว้ย 
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นอกจากนี�  การรวมกลุ่มดังกล่าวต้องเกิดขึ� นโดยความสมัครใจของสมาชิกพรรค7  
กล่าวคือ ในการจดัตั�งพรรคการเมืองนั�นตอ้งเกิดขึ�นจากการรวมกลุ่มของบุคคลหรือคณะบุคคลโดย
สมคัรใจ เนื!องจากมีวตัถุประสงค์ อุดมการณ์และเห็นถึงความสําคญัของการก่อตั�งพรรคการเมือง
ร่วมกนั โดยมิไดเ้กิดจากการถูกบีบบงัคบัหรือถูกข่มขู่ใหร่้วมกนัก่อตั�งพรรคการเมืองแต่อยา่งใด 

2)..พรรคการเมืองตอ้งเกิดจากการที!สมาชิกมีอุดการณ์ในทางการเมืองหรือความคิดใน
ดา้นต่างๆ ที!คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ บุคคลที!มารวมกนัในการจดัตั�งพรรคการเมืองนั�น เกิดจากการมี
อุดมการณ์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที!พอ้งต้องกัน หรืออาจมีผลประโยชน์ในทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั จึงได้มีการตกลงกนัในหลกัการบางอย่างที!สําคญัมาจดัเป็น
ขอ้ตกลงทางอุดมการณ์ เช่น ในทางการเมืองจะยดึลทัธิประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายเพื!อให้เป็นหลกัใน
การดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง แต่ในทางเศรษฐกิจจะใชห้ลกัเสรีนิยมหรือสังคมนิยม เป็นตน้ 

3)   พรรคการเมืองต้องมีการกาํหนดปัญหาและนโยบายสาธารณะและนําหลักการ
ดงักล่าวไปปฏิบติัเมื!อมีโอกาส เมื!อจุดมุ่งหมายที!สําคญัของพรรคการเมือง คือ การเขา้ไปจดัตั� ง
รัฐบาล เพื!อนาํนโยบายและความคิดเห็นตามแนวทางของพรรคไปใชใ้นการบริหารประเทศ  

นอกจากนี�  การที!คณะบุคคลหรือสมาคมใดจะถือไดว้า่เป็นพรรคการเมืองไดน้ั�น จะตอ้ง
มีการนาํหลกัการอาํนวยการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือความเห็นในเรื!องต่างๆ ตามที!ได ้ 
ตกลงกนัไวไ้ปปฏิบติัเมื!อมีโอกาส กล่าวคือ ตอ้งนาํหลกัการดงักล่าวไปเป็นนโยบายของรัฐบาลหาก
กลุ่มของตนมีโอกาสเขา้ไปจดัตั�งรัฐบาล และดว้ยเหตุดงักล่าวนี� เองที!ทาํให้พรรคการเมืองแตกต่าง
จากคณะหรือสมาคมโดยทั!วไป เช่น สมาคมคนงานในประเทศองักฤษซึ! งตั�งขึ�นเพื !อรักษา
ผลประโยชน์ของคนงานหรือกรรมกรมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง แต่ด้วยเหตุที!สมาคม
ดงักล่าวมิไดมี้ความประสงค์ที!จะเป็นรัฐบาลและไม่ประสงคที์!จะดาํเนินการให้การคุม้ครองคนงาน
หรือกรรมกรซึ!งเป็นนโยบายที!รัฐบาลจะตอ้งปฏิบติั สมาคมคนงานดงักล่าวจึงมิใช่พรรคการเมือง8 

4)  พรรคการเมืองมีจุดมุ่งหมายที!จะเข้าไปควบคุมการดาํเนินงานและนโยบายของ
รัฐบาล ดว้ยเหตุที!วตัถุประสงค์หลกัในการจดัตั�งพรรคการเมือง คือ การนาํเอานโยบายของพรรค
ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื!อใช้ในการบริหารประเทศ ดงันั�น จุดมุ่งหมายของการดาํเนินการ
จดัตั�งพรรคการเมืองคือการที!พรรคไดเ้ป็นรัฐบาล แต่ในกรณีที!พรรคไม่ไดรั้บเสียงขา้งมากเพียงพอ
ในการจดัตั�งรัฐบาลก็จะทาํหนา้ที!เป็นฝ่ายคา้นเพื!อตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล โดยทาํหน้าที!
ชี�แนะถึงขอ้บกพร่องและความลม้เหลวจากการบริหารงานเพื!อใหรั้ฐบาลดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

                                                           

7 ระบบพรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย (น. 12). เล่มเดิม. 
8 จาก พรรคการเมือง (น. 13-14), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2517. 
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5)   พรรคการเมืองตอ้งมีการคดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตั�ง ดงัที!กล่าวไวแ้ล้วว่า 
จุดมุ่งหมายของพรรคการเมืองทุกพรรคคือการเขา้ไปเป็นรัฐบาลเพื!อควบคุมการบริหารงานหรือ
นโยบายของรัฐบาล ดงันั�น การที!คณะบุคคลเพียงแต่มีนโยบายในทางการเมืองร่วมกนัจึงยงัไม่อาจ
ถือได้ว่ามีพรรคการเมืองเกิดขึ�นแล้ว แต่การจะถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นั�นจาํตอ้งมี
องคป์ระกอบที!สาํคญัอีกประการหนึ!ง คือ พรรคการเมืองตอ้งมีการคดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตั�ง 
เพราะหากสมาชิกของพรรคได้รับเลือกตั�งและมีเสียงข้างมากในรัฐบาลก็สามารถนํานโยบาย
ทางการเมืองของพรรคไปใช้ในการบริหารประเทศได้ ทั� งนี�  เพื!อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
เจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มกนัในลกัษณะของพรรคการเมือง 

อย่างไรก็ดี จุดมุ่งหมายในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาสมัครรับเลือกตั� งนั� น ถือเป็น
ข้อพิจารณาประการสําคัญที!แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่มอิทธิพลต่างๆ เนื!องจากเป้าหมายหลกัของบรรดากลุ่มต่างๆ เหล่านั�นมิใช่เพื!อ
จดัตั�งรัฐบาลแต่อยา่งใด 

นอกจากนี�  Joseph Lapalombara และ Myron Weinner ไดว้างหลกัเกณฑ์หรือลกัษณะ
ของพรรคการเมืองเพิ!มเติมไวอี้ก 4 ประการ9  ซึ! งในทางตาํราบางเล่มเรียกว่า “ลกัษณะของพรรค
การเมืองที!แทจ้ริง” อนัประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี� 10  

(1)  พรรคการเมืองตอ้งมีความย ั!งยืน โดยตอ้งไม่ขึ�นอยู่กบัชีวิตหรืออาํนาจของผูน้าํใน
พรรคการเมือง 

(2)  พรรคการเมืองตอ้งมีสาขาพรรคกระจายไปตามทอ้งถิ!นต่างๆ และมีความสัมพนัธ์
เชื!อมโยงกนัระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขาพรรคการเมือง 

(3)  บรรดากลุ่มผูน้าํในพรรคการเมืองมีความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที!จะรวมอาํนาจในการ
ตดัสินนโยบายต่างๆ มาไวแ้ก่พรรคการเมืองของตนผูเ้ดียวหรือเขา้ร่วมกบัพรรคการเมืองอื!นไม่
เพียงแต่จะใชอิ้ทธิพลในการแทรกแซงนโยบายเท่านั�น 

(4)  พรรคการเมืองตอ้งพยายามหาเสียงเมื!อมีการเลือกตั�งและหาคะแนนนิยมสนบัสนุน
จากประชาชนเมื!อไม่มีการเลือกตั�ง  

 
 
 

                                                           

9 ระบบพรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย (น. 55), เล่มเดิม. 
10 จาก พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (น 9), โดย วทิยา  นภาศิริกลุ และ สุรพล  ราชภณัฑารักษ,์ 

2544. 
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2.1.2  องคป์ระกอบของพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองโดยทั!วไปจะมีองคป์ระกอบที!จาํเป็น ดงันี�  
1)  คน  ซึ! งทาํหนา้ที!เป็นผูบ้ริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และบุคลากรที!

เป็นเจา้หนา้ที!ในพรรคการเมือง 
2)  สถานที!และอุปกรณ์ หมายถึง สถานที!ตั� งพรรคการเมือง และอุปกรณ์ที!จาํเป็น

สาํหรับใชใ้นกิจการของพรรคการเมือง 
3)  โครงสร้างของพรรคการเมือง หมายถึง การจดัแบ่งโครงสร้างที!สําคญัของพรรค

การเมืองว่าจะแบ่งอย่างไร เช่น ตอ้งจดัให้มีสํานกังานเลขาธิการพรรค มีคณะกรรมการบริหาร มี
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายขอ้มูลสารสนเทศ ฯลฯ เป็นตน้ 

4)  ระเบียบและขอ้บงัคบัของพรรค ซึ! งสะทอ้นให้เห็นถึงความคิด อุดมคติของพรรค
ตลอดจนนโยบายของพรรค ซึ! งเป็นการผกูพนับุคลากรในพรรคไวอ้ยา่งมั!นคง 

2.1.3  สถานะทางกฎหมายของพรรคการเมือง 
ในระบบกฎหมายสมยัใหม่ ต่างให้การยอมรับว่ามนุษยท์ุกคนย่อมมีสภาพบุคคล 

คือ เป็นผูท้รงสิทธิและหน้าที!และสามารถมีสิทธิทั�งหลายได้11 ซึ! งนอกจากกฎหมายจะรับรองให้
บุคคลธรรมดาสามารถมีสิทธิดงักล่าวแลว้ กฎหมายยงัให้การยอมรับในทางขอ้เท็จจริงว่าคณะบุคคล 
องค์กร และสถาบนัต่างๆ ที!มีฐานะเป็นหน่วยในสังคมและมีกิจกรรมในสังคมสามารถมีสิทธิได้
เช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที!ในการดาํเนินกิจกรรมบางอย่างบุคคลธรรมดา
เพียงคนเดียวอาจจะไม่สามารถดาํเนินการให้สําเร็จไปไดโ้ดยลาํพงั จึงจาํเป็นรวมเขา้เป็นหมู่คณะ
เพื!อทาํกิจการเหล่านั�นร่วมกัน การนั�นๆ จึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ ซึ! งคณะบุคคลที!เข้ากันเพื!อทาํ
กิจกรรมต่างๆ เหล่านั�น มกัจะรวมตวักนัก่อตั�งเป็นองคก์ร หรือสมาคม และดว้ยเหตุนี� เองกฎหมาย
จึงรับรองให้องค์กร สถาบนั และคณะบุคคลบางประเภทที!มีคุณสมบติัตามที!กฎหมายกาํหนดมี
สภาพบุคคลตามกฎหมายไดโ้ดยองคก์ร สถาบนัหรือคณะบุคคลที!กฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคล
ขึ�นแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดานี� เรียกว่า “นิติบุคคล” โดยให้ถือว่ามีสภาพบุคคลเช่นเดียวกบั
บุคคลธรรมดา และมีความเป็นอยู่แยกเป็นอิสระเอกเทศจากบุคคลธรรมดา ดงันั�น นิติบุคคลจึง
ทรงสิทธิและหนา้ที! รวมทั�งมีสิทธิทั�งหลายไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา12 

สาํหรับความหมายของคาํวา่ “นิติบุคคล” นั�น มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้คาํอธิบายไว ้
จึงอาจกล่าวได้ว่า “นิติบุคคล” คือ บุคคลที!กฎหมายสมมุติขึ� นโดยให้มีสิทธิและหน้าที!ทาํนอง

                                                           

11 จาก คาํอธิบายวิชากฎหมายแพ่งหลกัทั&วไป ว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลกัทั&วไปว่าด้วยนิติบคุคล    
(น. 185), โดย กิตติศกัด̀ิ  ปรกติ, 2550, . 

12 แหล่งเดิม (น.185-186). 
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เดียวกบับุคคลธรรมดา เวน้แต่โดยสภาพที!นิติบุคคลไม่อาจมีได ้และการมีสภาพเป็นนิติบุคคลได้
นั�นต้องมีกฎหมายรับรอง ทั�งนี�  กฎหมายที!ใช้ในการก่อตั� งอาจเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยห์รือตามกฎหมายอื!นใดก็ได้13 

ในส่วนประเภทของนิติบุคคลนั�น อาจแยกออกเป็นนิติบุคคลเอกชน ซึ! งได้แก่ 
สมาคม ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั เป็นตน้ และนิติบุคคลมหาชน ซึ! ง
ไดแ้ก่ ทบวงการเมือง องคก์ารสาธารณะ องคก์ารมหาชน วดัในพระพุทธศาสนา เป็นตน้ ทั�งนี�  เพื!อ
ประโยชน์ในการพิจารณาถึงสิทธิ หนา้ที! และความรับผิด ตลอดจนอาํนาจบงัคบัคดีเหนือนิติบุคคล
นั�นๆ เป็นสาํคญั 

อย่างไรก็ดี เมื!อพิจารณาถึงนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย 
พบวา่ นิติบุคคลตามกฎหมายไทยเกิดขึ�นไดโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคล
ซึ!งจะเห็นไดจ้ากที!มาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัไวว้า่ “นิติบุคคลจะมี
ขึ�นได ้ก็แต่ดว้ยอาศยัอาํนาจแห่งประมวลกฎหมายนี� หรือกฎหมายอื!น” ซึ! งหมายความว่า นิติบุคคล
อาจก่อตั�งขึ�นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยอ์นัมีฐานะเป็นกฎหมายทั!วไป หรืออาจก่อตั�ง
ขึ�นตามกฎหมายอื!นใด เช่น กฎหมายเฉพาะฉบบัใดฉบบัหนึ!งก็ได ้ดงันั�น หากไม่มีกฎหมายรองรับ
ใหค้ณะบุคคล องคก์ร หรือสถาบนัใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลแลว้ คณะบุคคล องคก์ร หรือสถาบนันั�น 
ยอ่มไม่มีสภาพบุคคลขึ�นมาไดแ้ละไม่อาจแมมี้สิทธิหรือถือสิทธิใดๆ ได้14 

ทั�งนี�  กฎหมายที!รองรับอาจเป็นกฎหมายเฉพาะเพื!อใหก้ารดาํเนินการกิจการเฉพาะตามที!
กฎหมายบญัญติัไว ้เช่น พระราชบญัญติัองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 มาตรา 7 ที!
กาํหนดให้องคก์รการสงเคราะห์ทหารผา่นศึกเป็นนิติบุคคล หรือพระราชบญัญติัสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 มาตรา 5 กาํหนดใหอุ้ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล เป็นตน้ 
นอกจากนี�  อาจเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
คณะกรรมการการเลือกตั�ง พ.ศ. 2550 มาตรา 30 กาํหนดให้สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล หรือเมื!อพิจารณาตามกฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมืองจะเห็นไดว้า่ กฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมืองไดก้าํหนดใหพ้รรคการเมืองที!ไดจ้ดทะเบียนแลว้มีสถานะเป็นนิติบุคคล15 เป็นตน้ 

                                                           

13 จาก คาํอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล (น.73), โดย จิตติ  ติงศภทิัย,์ อา้งใน คาํอธิบาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติบุคคลและรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล (น. 19),  
โดย ประสิทธ̀ิ  โฆวไิลกลุ, 2549.  

14 คาํอธิบายวิชากฎหมายแพ่งหลกัทั&วไป ว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลกัทั&วไปว่าด้วยนิติบคุคล (น. 190-
191), เล่มเดิม. 

15 พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511  
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นอกจากนี�  การที!ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 บญัญติัไวว้า่ “เมื!อมีขอ้
โตแ้ยง้เกิดขึ�นเกี!ยวกบัสิทธิหรือหน้าที!ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะตอ้งใช้สิทธิ
ทางศาล บุคคลนั�นชอบที!จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่ง...” จึงเห็นไดว้่า สิทธิที!จะดาํเนินคดี
ทางศาลมีไดแ้ต่เฉพาะบุคคลเท่านั�น ซึ! งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้ประกอบกบัเมื!อ
ได้พิจารณาคาํพิพากษาของศาลฎีกาพบว่า มีทั�งกรณีที!พรรคการเมืองเป็นผูฟ้้องคดี16 และในบาง
กรณีพรรคการเมืองก็เป็นผูถู้กฟ้องคดี17 โดยศาลฎีกามิไดว้นิิจฉยัวา่พรรคการเมืองมิไดเ้ป็นนิติบุคคล
จึงไม่อาจฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นโจทก์หรือจาํเลยในคดีได้แต่อย่างใด ยิ!งไปกว่านั�นศาลฎีกายงัได้
วินิจฉัยขา้มผ่านไปถึงเนื�อหาของคาํร้องและได้มีคาํสั!งในที!สุด 

จากการพิจารณาบทบญัญติัของกฎหมายและคาํพิพากษาของศาลฎีกาดงักล่าวขา้งตน้ จึง
อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า เมื!อพรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยพรรค
การเมือง พรรคการเมืองอาจเป็นทั�งผูฟ้้องคดีหรือผูถู้กฟ้องคดีในคดีที!มีการยื!นฟ้องหรือคาํร้องต่อ
ศาลได ้ดงันั�น จึงอาจถือไดว้่าพรรคการเมืองมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 

ในส่วนความรับผดิของนิติบุคคลนั�น มาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บญัญติัวา่ “ถา้การกระทาํตามหนา้ที!ของผูแ้ทนของนิติบุคคล หรือผูม้ีอาํนาจทาํการแทนนิติบุคคล 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื!น นิติบุคคลนั�นตอ้งรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื!อความ
เสียหายนั� น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที!จะไล่เบี� ยเอาแก่ผูก่้อความเสียหาย” และวรรคสองบัญญัติว่า        
“ถา้ความเสียหายแก่บุคคลอื!น เกิดจากการกระทาํที!ไม่อยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ที!
ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดงักล่าวในวรรคหนึ!งที!ไดเ้ห็นชอบให้การกระทาํนั�นหรือไดเ้ป็นผูก้ระทาํ
การดงักล่าว ตอ้งร่วมกนัรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูที้!ไดรั้บความเสียหายนั�น” ซึ! งหลกัการ
สําคญัในเรื!องดงักล่าวก็คือ กฎหมายถือว่าการกระทาํของผูแ้ทนหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน    
นิติบุคคลที!ได้ทาํหน้าที!ภายในขอบวตัถุประสงค์หรืออาํนาจหน้าที!ของนิติบุคคลนั�น มีค่าเท่ากบั 

                                                                                                                                                                      

มาตรา 14 พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517  
มาตรา 19 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  
มาตรา 19 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 16  วรรคทา้ย 
16 คาํพิพากษาฎีกาที! 875/2541 และคาํพิพากษาฎีกาที! 408/2536 แต่อยา่งไรก็ดี ศาลฎีกาไดมี้คาํสั!งยกคาํ

ร้องทั�งสองคดี เนื!องจากศาลฎีกาเห็นวา่เป็นคาํร้องที!เคลือบคลุมซึ!งไม่ชอบดว้ยมาตรา 172 วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ จึงไม่จาํตอ้งดาํเนินการพิจารณาคดีต่อไป 

17 คาํพิพากษาฎีกาที! 2466/2535 
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การกระทาํของนิติบุคคลเอง ดงันั�น หากการกระทาํดงักล่าวเป็นเหตุให้ผูอื้!นเสียหาย นิติบุคคลจึง
ตอ้งรับผิด แต่หากผูแ้ทนนิติบุคคลทาํกิจกรรมนอกเหนือวตัถุประสงคห์รือนอกเหนืออาํนาจหนา้ที!
ของนิติบุคคล การนั�นยอ่มถือไม่ไดว้่าเป็นการกระทาํของนิติบุคคลเพราะนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและ
หนา้ที!ภายในขอบวตัถุประสงคห์รืออาํนาจหนา้ที!ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือเอกสารจดัตั�งเท่านั�น18 

กรณีจึงอาจกล่าวไดว้่า การจะพิจารณาว่านิติบุคคลใดตอ้งรับผิดในการกระทาํของ
ผูแ้ทนนิติบุคคลหรือไม่นั�น จึงตอ้งพิเคราะห์ถึงการกระทาํของผูแ้ทนนิติบุคคลเป็นสําคญั กล่าวคือ 
หากสิ! งที!ผูแ้ทนนิติบุคคลหรือผูมี้อาํนาจทาํการแทนนิติบุคคลได้กระทาํลงไปเป็นเรื! องภายใน    
ขอบอาํนาจและขอบวตัถุประสงคข์องนิติบุคคล นิติบุคคลจกัตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํของผูแ้ทน
หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลนั�น โดยถือเสมือนวา่นิติบุคคลเป็นผูก้ระทาํการดงักล่าวเอง
และจะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ แต่เมื!อใดที!การกระทาํเหล่านั�นเป็นเรื!องนอกเหนือขอบเขต
วตัถุประสงค์ของนิติบุคคลเสียแล้ว นิติบุคคลดังกล่าวก็อาจปฏิเสธต่อความรับผิดอนัเกิดจาก       
การกระทาํเช่นวา่นั�นได ้ 
 2.1.4  ผลดีของการมีพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองเป็นสิ!งที!จาํเป็นสาํหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัแทจ้ริง จึง
จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงผลดีของพรรคการเมืองดว้ย ซึ! งพอจะกล่าวไดด้งัต่อไปนี� 19 

1)  พรรคการเมืองเป็นองค์การที!ตั�งขึ� นอย่างถาวร เมื!อได้แถลงนโยบายว่าจะปฏิบติั
อย่างไรแล้ว หากมีโอกาสไดจ้ดัตั�งรัฐบาลหรือเขา้ร่วมมือกบัพรรคการเมืองอื!นจดัตั�งรัฐบาลย่อม
พยายามดําเนินการตามนโยบายที!ได้แถลงไว้ ในการที!พรรคการเมืองได้แถลงถึงโครงการ 
(Programmes) ของตนในการเลือกตั�งคราวหนึ! งๆ พรรคการเมืองย่อมกระทาํโดยความระมดัระวงั 
เพราะตอ้งคิดอยูเ่สมอวา่ตนมีความรับผิดชอบที!จะตอ้งปฏิบติัตามโครงการอนันั�น และถา้ไม่ปฏิบติั
ตามโครงการจะตอ้งเสียชื!อเสียง ทาํให้ขาดความเชื!อถือซึ! งจะมีผลต่อเนื!องในอนาคต ฉะนั�นสําหรับ
ประชาชนผูเ้ลือกตั�งแลว้ พรรคการเมืองจึงเป็นที!น่าเชื!อถือมากกว่าผูส้มคัรรับเลือกตั�งซึ! งไม่ใช่เป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ!ง เพราะผูส้มคัรรับเลือกตั�งประเภทหลงันี�อาจสมคัร
รับเลือกตั�งในฐานะเป็นนกัผจญภยั และแถลงโครงการงามๆ โดยในใจจริงมิไดคิ้ดที!จะปฏิบติั 

2)  เมื!อไดจ้ดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นแลว้ พรรคการเมืองย่อมมีความเป็นอยู่ต่างหากจาก
สมาชิกซึ!งประกอบเป็นพรรคการเมืองนั�นๆ ฉะนั�นแมว้า่ผูก่้อตั�งพรรคการเมืองจะลม้หายตายจากไป 
แต่ความคิดเห็นและโครงการของพรรคการเมืองยงัคงอยู ่มีสมาชิกอื!นสามารถรับช่วงทาํต่อไปได ้

                                                           

18 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 66 
19 จาก พรรคการเมือง (น.78-88), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2489. 
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ถา้ไม่มีพรรคการเมืองเมื!อสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ!งมีสมรรถภาพอยา่งดีสูญหายตายจากไป ความ
คิดเห็นและโครงการของสมาชิกนั�นยอ่มสูญหายตามตวับุคคลไปดว้ย 

3)  พรรคการเมืองยอ่มประกอบไปดว้ยสมาชิกเป็นจาํนวนมาก ฉะนั�นในการที!จะก่อตั�ง
หรือแสดงความคิดเห็นโครงการนั�นๆ ยอ่มไดรั้บการพิจารณาปรึกษาหารือและไดรั้บความเห็นชอบ
จากสมาชิกทั�งหลายซึ!งต่างขวนขวายร่วมมือกนั จึงเป็นความคิดเห็นและโครงการที!กระทาํขึ�นอยา่ง
รอบคอบละเอียดลออ นอกจากนี� พรรคการเมืองย่อมประกอบไปดว้ยสมาชิกซึ! งรอบรู้และชาํนาญ
ในกิจการเฉพาะอย่าง เช่น การคลงั เศรษฐกิจ ฯลฯ บุคคลเหล่านี� ย่อมเป็นเครื!องมือทาํให้พรรค
การเมืองดาํเนินการไดอ้ยา่งมีสมรรถภาพ 

4)  ปัจจุบนัภารกิจที!รัฐจะตอ้งปฏิบติัจดัทาํมีอยู่เป็นอนัมาก จึงต้องออกกฎหมายมา
บงัคบัใชจ้าํนวนมากขึ�นตามมา ถา้ไม่มีพรรคการเมืองจะทาํให้สภาผูแ้ทนเกิดอลเวงและไม่สามารถ
ออกกฎหมายจาํนวนมากเช่นนี� ได ้เพราะอาจมีความเห็นแตกต่างกนัตามจาํนวนของสมาชิก เช่น 
สภาผูแ้ทนมีสมาชิก 100 คน อาจมี 100 ความคิดเห็น ทั�งนี� เพราะสมาชิกต่างๆ ไม่ไดป้รึกษาหารือ
กนัมาก่อน อุดมคติของนกักฎหมายที!วา่ผูแ้ทนราษฎรควรจะมาอภิปรายโตเ้ถียงกนัในสภาฯ จนกวา่
จะไดท้าํความตกลงกนัในทางใดทางหนึ!งนั�น สําหรับสมยัโบราณซึ! งรัฐมีภารกิจนอ้ยยอ่มจะปฏิบติั
ไปได้ แต่ในสมยัปัจจุบนันี� ในทางปฏิบติัย่อมจะทาํได้ยาก เพราะถ้ายอมให้เป็นเช่นนั�นในสมยั
ประชุมสภาของสภาผูแ้ทนราษฎรสมยัหนึ!งๆ สภาฯ อาจผา่นกฎหมายไดเ้พียงฉบบัเดียวซึ! งจะไม่ทนั
สถานการณ์ปัจจุบนั ตรงกนัขา้มถา้หากมีพรรคการเมือง สมาชิกย่อมจะมานั!งในสภาฯ ในลกัษณะ
เป็นกลุ่มกอ้นมีความสมานฉนัท์ การผ่านกฎหมายยอ่มทาํไดโ้ดยรวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์
อนัเร่งด่วน  เพราะกฎหมายย่อมออกตามความประสงคข์องพรรคการเมืองฝ่ายขา้งมาก (และเกือบ
ทั�งหมดเป็นร่างกฎหมายที!รัฐบาลเสนอ) และการอภิปรายในสภาฯ ถึงร่างกฎหมายเป็นแต่เพียงเปิด
โอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายขา้งนอ้ยติชม เพื!อที!จะให้ประชาชนไดแ้ยง้พรรคการเมืองฝ่ายขา้งมาก
เท่านั�น  

5)  พรรคการเมืองแต่ละพรรคยอ่มมีความคิดเห็นและโครงการที!ชดัเจนและไดป้ระกาศ
ความคิดเห็นและโครงการนั�นๆ ให้ประชาชนทราบ เมื!อปรากฏวา่พรรคการเมืองใดมีสมาชิกไดรั้บ
เลือกตั�งเป็นฝ่ายขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรย่อมจะถือไดว้่าประชาชนประสงค์จะให้ปฏิบติัตาม
โครงการนั�น หรือกล่าวอีกอยา่งหนึ!งคือพรรคการเมืองนั�นไดอ้าณัติมาจากประชาชนโดยตรงให้มา
จดัตั�งรัฐบาลและดาํเนินตามนโยบายที!ประสงค์ ฉะนั�นการมีพรรคการเมืองจึงเป็นโอกาสให้ได้
ทราบถึงความประสงค์ของประชาชนในสมัยหนึ! งๆ ถ้าประชาชนยังคงเลือกตั� งสมาชิก             
พรรคการเมืองซึ! งเดิมเป็นฝ่ายขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรเท่ากบัประชาชนยืนยนัจะให้ปฏิบติัตาม
นโยบายอนันั�น แต่ถา้ในการเลือกตั�งใหม่ประชาชนเลือกตั�งสมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลมี
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จํานวนไม่เ กินครึ! งของสมาชิกทั� งหมดในสภาผู ้แทนราษฎร โดยไปลงคะแนนเสียงให ้             
พรรคการเมืองอื!นเสียย่อมแสดงให้เห็นวา่สาธารณมติไม่ตอ้งการให้ปฏิบติัตามนโยบายเดิมต่อไป 
โดยเหตุนี�  การมีพรรคการเมืองจึงเท่ากบัให้โอกาสแก่ราษฎรที!จะวินิจฉยัปัญหาสําคญัๆ ไดเ้องโดย
วธีิใหร้าษฎรออกเสียงเลือกตั�งใหม่ 

6)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที!ไดรั้บเลือกตั�งและคณะรัฐมนตรีที!ไดรั้บความไวว้างใจ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้อาจมวัเมาอาํนาจ เพราะอายสุภาผูแ้ทนราษฎรมีกาํหนดถึง 4 ปี และตราบ
ใดที!คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายขา้งมากสามคัคีกนั ตราบนั�นยอ่มจะปฏิบติัการ
ใดๆ ไดต้ามความปรารถนาเพราะยอ่มจะออกกฎหมายและอาํนวยการปกครองไดต้ามใจชอบ ทั�งนี�
โดยการที!สภาผูแ้ทนราษฎรงดเวน้การลงมติไม่ไวว้างใจ และโดยการที!คณะรัฐมนตรีไม่แนะนาํให้
พระมหากษตัริยต์ราพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แต่ถา้มีพรรคการเมืองๆ จะคอยควบคุมรัฐบาลอยู ่
(และรัฐบาลคอยควบคุมสภาผูแ้ทนราษฎรอีกต่อหนึ!ง) ทั�งนี� เพราะพรรคการเมืองเป็นองค์การที!ได้
จดัตั�งขึ� นอย่างถาวรย่อมห่วงใยในอนาคตของตนเอง ฉะนั�นถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลจะคอยสอดส่อง
ระมดัระวงัให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที!เป็นสมาชิกแห่งพรรคของตนปฏิบติั
ตามโครงการของตน หรือถา้เป็นพรรคการเมืองฝ่ายคา้น พรรคการเมืองนั�นก็จะพยายามโจมตีโดยชี�
ใหป้ระชาชนโดยทั!วไปเห็นวา่รัฐบาลทาํผดิ ซึ! งเป็นการควบคุมรัฐบาลอีกทางหนึ!ง 

7)  เมื!อมีพรรคการเมืองเกิดขึ�นแลว้ คณะรัฐมนตรีย่อมประกอบไปดว้ยรัฐมนตรีที!เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเดียวกนัหรือพรรคการเมืองที!พอจะร่วมกนัจดัตั�งรัฐบาลได ้ฉะนั�นผูบ้ริหาร
ราชการแผ่นดินจึงเป็นผูที้!มีความคิดเห็นเช่นเดียวกนั ทาํให้มีการร่วมมือระหว่างกระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ อยา่งกลมเกลียวเพราะบรรดาผูบ้ริหารเหล่านี� มีนโยบายร่วมกนั ทั�งนี� เป็นการทาํให้บริหาร
กิจการของประเทศโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และในเวลาเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ต่าง
กระทรวงต่างดําเนินงานของตนไปตามใจชอบตามความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลผูเ้ป็นเจ้า
กระทรวง หรือเพื!อประโยชน์ไดเ้สียของกระทรวงนั�นๆ แต่อยา่งเดียว 

8)  พรรคการเมืองต่างพยายามที!จะให้สมาชิกของตนและประชาชนผูเ้ลือกตั�งซึ! งเป็นผู ้
ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนั�นๆ เลื!อมใสในตน โดยเหตุนี�พรรคการเมืองยอ่มพยามยามให้ประชาชนผู้
เลือกตั�งรู้ถึงขอ้เท็จจริงเกี!ยวกบัการเมือง เช่น ข่าวสารต่างๆ และความรู้ในทางการเมือง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ!งปัญหาสาํคญัๆ ที!เกิดขึ�นในขณะหนึ!งๆ โดยการโฆษณาต่างๆ เช่น พิมพเ์อกสารใบปลิวหรือ
เขียนบทความลงในหนงัสือพิมพข์องพรรคการเมืองนั�นๆ แมก้ารโฆษณานั�นเป็นการกระทาํไปใน
แง่เดียว กล่าวคือพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ไปในแง่ความคิดเห็นของพรรคการเมืองนั�นๆ 
เท่านั�น แต่ถึงกระนั�นก็ดี ประชาชนผูเ้ลือกตั�งส่วนมากได้มีโอกาสทราบถึงเหตุการณ์และปัญหา
ต่างๆ ในทางการเมืองนั�นย่อมมีผูที้!มีความรู้พิจารณาข่าวสารที!เสนอนั�นถูกตอ้งตรงกบัความจริง
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หรือไม่ ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการเมืองต่างๆ ย่อมเป็นการแน่นอนที!จะต้องพิจารณา
วินิจฉัยไปในแง่ของพรรคการเมืองนั�นๆ เช่น ปัญหาในทางเศรษฐกิจ พรรคการเมืองที!มีความ
คิดเห็นนิยมลทัธินายทุน (Capitalism) ก็จะคิดแกปั้ญหาทางนี�   

9)  ในรัฐหนึ! งๆ ย่อมมีอาณาเขตกวา้งขวาง เช่น การที!จะรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนที!อยูต่อนเหนือของประเทศไทยกบัตอนใตข้องประเทศไทยเขา้ดว้ยกนันั�น ยอ่มไม่อาจทาํ
ได้หากไม่มีพรรคการเมืองเป็นองค์การดําเนินอยู่ โดยการมีพรรคการเมืองๆ จะประกาศ           
ความคิดเห็นและโครงการของตนยอ่มแพร่หลายออกไปตลอดทั!วอาณาเขตของรัฐ ประชาชนแมจ้ะ
อยู่ห่างไกลกนัสักเท่าใดย่อมรวบรวมกนัเขา้เป็นสมาชิกหรือผูฝั้กใฝ่ในพรรคการเมืองเดียวกนัได ้ 
ในเมื!อมีความคิดเห็นตรงกบัความคิดเห็นและโครงการของพรรคการเมืองนั�นๆ 

10)  การมีพรรคการเมืองย่อมเร้าให้ประชาชนมีความสนใจที!จะออกเสียงเลือกตั�ง 
คะแนนเสียงที!ประชาชนผูเ้ลือกตั�งไปลงแสดงออกมาถึงเจตนาของประชาชนทั!วๆ ไป การที!
ประชาชนพอใจไปออกเสียงเลือกตั� งในกรณีที!มีพรรคการเมืองมากกว่าปกติ เพราะทราบถึง
โครงการของพรรคการเมืองล่วงหน้า และทราบวา่ถา้พรรคการเมืองที!ตนนิยมไดค้ะแนนเสียงขา้ง
มากแลว้ โครงการของพรรคการเมืองนั�นจะกลายเป็นนโยบายที!รัฐจะจดัทาํใหเ้ป็นไปตามเวลาภายหนา้ 

11)  พรรคการเมืองจะนํามาซึ! งผลร้ายอย่างใดๆ ก็ตาม แต่พรรคการเมืองก็ป้องกัน
ผลร้ายซึ! งจะเกิดขึ�นเป็นอนัมาก ถา้หากจะไม่มีพรรคการเมืองเสียเลย เป็นตน้วา่ 

(1)  ถ้าหากไม่มีพรรคการเมืองในกรณีที!คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรสามคัคีกนั แมจ้ะทาํการฝ่าฝืนความประสงคข์องราษฎรหรือกดขี!ราษฎรสักเท่าใดๆ ก็ดี ก็ไม่
มีทางเปลี!ยนรัฐบาลไดน้อกจากทาํรัฐประหารหรือปฏิวติัโดยใชก้าํลงับงัคบั 

(2)  ถา้ไม่มีพรรคการเมืองย่อมทาํให้เกิดการปกครองระบอบเผด็จการไดโ้ดยง่าย 
เมื!อสภาฯ เกิดการอลเวงขึ�นเนื!องจากมีความเห็นแตกต่างกนัมากมายก็จะมีการฉวยลทัธิเผด็จการมาใช ้
 2.1.5  เหตุที!พรรคการเมืองตอ้งเลิกลม้ไป 

พรรคการเมืองเกิดขึ�นไดด้ว้ยการรวมตวัของประชาชนโดยความสมคัรใจ และอยูภ่ายใต้
บงัคบัตามกฎหมายของรัฐเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื!นๆโดยเหตุนี� พรรคการเมือง
ยอ่มจะตอ้งเลิกลม้ไปดว้ยเหตุดงัต่อไปนี� 20 

1) จุดประสงคใ์นการตั�งพรรคการเมืองสาํเร็จสมประสงค ์
 การที!พรรคการเมืองเลิกล้มไปเพราะจุดประสงค์ในการตั� งพรรคการเมืองสําเร็จ        

สมประสงคน์ั�น จุดประสงคใ์นที!นี� ยอ่มหมายถึงจุดประสงคเ์ฉพาะเรื!องโดยแทจ้ริง เช่น จุดประสงค์
ของพรรคการเมืองไอริชเพื!อจะให้ไอร์แลนด์ไดมี้สิทธิปกครองตนเองเป็นตน้ ซึ! งเมื!อจุดประสงค์นี�
                                                           

20 จาก พรรคการเมือง (น.159-163), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2489. 
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สําเร็จแล้ว เช่นในตัวอย่างไอร์แลนด์ได้ปกครองตนเองพรรคการเมืองนี� ก็เป็นอันเลิกล้มไป   
อยา่งไรก็ดี ในกรณีโดยมากนั�นพรรคการเมืองยอ่มเปลี!ยนแปลงจุดประสงคข์องตนอยูเ่สมอโดยรับ
เอาการแกไ้ขประเด็นใหม่ๆ ที!เกิดขึ�นเนื!องจากสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไปมาเป็นจุดประสงคข์อง
ตน ในกรณีเช่นวา่นี�พรรคการเมืองไม่ไดเ้ลิกลม้ไปเพราะจุดประสงคที์!มีอยูเ่ริ!มแรกไดส้าํเร็จไป 

2) ราษฎรขาดความนิยม 
พรรคการเมืองตอ้งเลิกลม้ไปเพราะราษฎรขาดความนิยมนั�น เนื!องจากพรรคการเมือง

เป็นองค์การที!รวบรวมสมาชิกเขา้ไวโ้ดยสมาชิกเหล่านี� จะออกจากพรรคการเมืองเมื!อใดก็ได้ ใน
ประเทศที!ราษฎรนิยมระบบสองพรรคการเมืองพรรคเล็กที!สุดซึ! งเห็นไดช้ดัวา่จะไม่มีอิทธิพลอยา่ง
ใด มกัจะมีผูส้นบัสนุนนอ้ยเขา้ทุกทีๆ เช่น พรรคการเมืองลิเบอรัลในประเทศองักฤษ เป็นตน้ (ซึ! ง
เป็นพรรคการเมืองที!มีผูส้นับสนุนน้อยกว่าพรรคการเมืองคอนเซอรเวตีฟและพรรคการเมือง
กรรมกร) ไดมี้ที!นั!งในสภาฯ ลดนอ้ยลงทุกทีที!มีการเลือกตั�ง ในประเทศที!มีระบบมากพรรค พรรค
การเมืองพรรคเล็กๆ ที!มีผูส้นับสนุนน้อยมกัต้องเลิกล้มไปในตวั ทั� งนี�  นอกจากราษฎรชนิดที!
เคร่งครัดต่อโลกทศันะ (Weltanschauung) ของตนแลว้ ราษฎรทั!วไปอยากเห็นการสนบัสนุนของ
ตนไดส้าํเร็จผลกล่าวคือแมจ้ะเป็นพรรคฝ่ายคา้นก็ใคร่จะเป็นพรรคฝ่ายคา้นที!ใหญ่พอที!จะมีอิทธิพล
ในสภาผูแ้ทน โดยเหตุนี� ราษฎรจึงมกัจะสละพรรคการเมืองเล็กๆ ไปสนบัสนุนพรรคการเมืองที!
ใหญ่ ซึ! งแมจ้ะไม่มีความคิดเห็นโครงการเช่นเดียวกบัที!ตนมีอยู่ แต่ก็ใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นและ
โครงการของตนเขา้ไป เพื!อหวงัผลสาํเร็จในทางการเมือง 

3) รวมกบัพรรคการเมืองอื!น 
การที!พรรคการเมืองต้องเลิกล้มไปในขณะที!ได้รวมเข้ากับพรรคการเมืองอื!น 

(Coalition) นั�น เพื!อประโยชน์ที!จะให้ความคิดเห็นและโครงการของตนไดมี้ผลในทางปฏิบติั และ
โดยเหตุนี� พรรคการเมืองที!มีความคิดเห็นและโครงการคลา้ยคลึงกนั จึงยอมสละความเป็นอยู่อนั
อิสระของตนเอง โดยรวบรวมเป็นพรรคการเมืองเดียวกนักาํหนดความคิดเห็นและโครงการของตน
ขึ�นใหม่ อยา่งไรก็ดี ถา้เพียงแต่มีความประสงคจ์ะรวมกนัโดยวธีิเลิกลม้พรรคการเมืองเดิมเสียทีเดียว
เพราะอาจรักษารูปร่างและองคก์ารพรรคการเมืองไวอ้ยา่งเดิม ส่วนวิธีดาํเนินการจะร่วมกนัอยา่งไร
ก็แลว้แต่จะตกลงกนั ตวัอยา่งเช่น คณะพรรคคอนเซอรเวตีฟและคณะพรรคลิเบอรัลไดร่้วมกนัจดัตั�ง
รัฐบาลระหวา่ง ค.ศ. 1917 ถึง 1922 ไดมี้เงินทุน (fund) ร่วมกนั เมื!อพรรคการเมืองทั�งสองนี�แตกแยก
จากกนัจึงไดแ้บ่งเงินทุนกนัเมื!อ ค.ศ. 1922 
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4) มีกฎหมายใหเ้ลิกลม้ 
การที!พรรคการเมืองยุบเลิกไปโดยกฎหมายนั�นมีสองกรณี คือ กรณีที!เกิดระบอบเผด็จ

การขึ�นกรณีหนึ! ง และกรณียุบเลิกพรรคการเมืองบางพรรคในระบอบประชาธิปไตย เพราะขดักบั
การปกครองระบอบนี� อีกกรณีหนึ!ง 

(1)  กรณีที!ยุบเลิกพรรคการเมืองเพราะรัฐไดเ้ปลี!ยนไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการ 
ในกรณีนี�ผูเ้ผด็จการยอ่มจะออกกฎหมายยุบเลิกพรรคการเมืองอื!นๆ ทั�งสิ�นนอกจากพรรคการเมือง
ของผูเ้ผด็จการเอง ทั�งนี� เพราะในการปกครองระบอบเผด็จการนั�นย่อมไม่ยอมให้มีพรรคพวกเป็น
ฝ่ายคา้นรัฐบาล จึงตอ้งยุบเลิกพรรคการเมืองฝ่ายปรปักษเ์สียทั�งสิ�นดงัที!ไดมี้ตวัอยา่งอยูใ่นประเทศ
อิตาลี เยอรมนั รูเมเนีย  

(2)  กรณีที!รัฐออกกฎหมายยุบเลิกพรรคการเมืองบางพรรคในระบอบประชาธิปไตย 
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย คือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื!อประชาชน21 ใน
การปกครองระบอบนี� รัฐตอ้งทาํตวัเป็นกลางและยอมให้จดัตั�งพรรคการเมือง ซึ! งมีแนวไม่เห็นพอ้ง
ด้วยกับระบอบประชาธิปไตย เ ช่น นิยมให้ มีพระมหากษัต ริย์หรือมุ่ งหมายจะเ ลิกล้าง                  
สภาผูแ้ทนราษฎร เพราะถือว่าเมื!อประชาชนส่วนมากประสงค์เช่นนั�นแล้วก็ตอ้งเป็นไปตามนั�น  
โดยเหตุนี� ในต่างประเทศจึงไดใ้ห้มีพรรคการเมืองคอมมูนิสต์ ทั�งๆ ที!พรรคการเมืองนี� มีโครงการ
เป็นปรปักษก์บัการมีสภาผูแ้ทนราษฎร อยา่งไรก็ดี เมื!อปรากฏวา่พรรคการเมืองใดไดด้าํเนินการจน
มีผลเป็นการทาํลายความสงบของประชาชน รัฐก็ออกกฎหมายยบุเลิกพรรคการเมืองนี�  เช่น ประเทศ
ฝรั!งเศสได้ออกกฤษฎีกายุบเลิกพรรคการเมืองคอมมูนิสต์ เมื!อวนัที! 26 กนัยายน ค.ศ. 1939 เป็น
ตวัอยา่ง 

 

2.2  หน้าที�และบทบาทของพรรคการเมือง 
โดยทั!วไปพรรคการเมืองจะมีบทบาทและหน้าที!ที!สําคญัๆ หลายประการ เช่น เป็น

ตวัแทนประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ ให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองและ
รายงานเรื!องราวต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบ สร้างความเป็นอนัหนึ! งอนัเดียวกนัภายในประเทศ 
สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนให้รัฐบาลได้ทราบ สรรหาผู ้นําทางการเมืองที! มีความรู้
ความสามารถเพื!อจดัตั�งรัฐบาลและมีบทบาทในการทาํหนา้ที!ของพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายคา้น 

                                                           

21  คาํกล่าวของ Abraham Lincoln ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื!อวนัที! 19 พฤศจิกายน 1863  
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หนา้ที!ที!พรรคการเมืองควรปฏิบติัเพื!อให้พรรคการเมืองมีความเขม้แข็งและมีความเป็น
ประชาธิปไตย จึงได้กาํหนดให้พรรคการเมืองมีหน้าที!ในการที!จะเสริมสร้างและพฒันาระบบ
การเมืองการปกครอง 10 ประการ ดงัต่อไปนี� 22 

1)  หน้าที!ในการให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนะคติทางการเมืองแก่สมาชิกและ
ประชาชนทั!วไป โดยพรรคการเมืองควรถือเป็นภารกิจหลกั และจดัให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้
ทางการเมืองและเสริมสร้างทศันคติแก่สมาชิกและประชาชนอย่างต่อเนื!องในทุกพื�นที! มิใช่เน้น
เฉพาะการโฆษณาหาเสียงในช่วงการเลือกตั�ง 

2)  หนา้ที!ในการรับและสรรหาบุคคลเขา้เป็นสมาชิกพรรค โดยพรรคควรทาํหนา้ที!ใน
การระดมและแสวงหาการสนบัสนุนจากประชาชนในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ!งการรับบุคคล
เขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งมีมาตรการในการตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย   
อีกทั�ง ควรเน้นความสมคัรใจและความเชื!อมั!นศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรค ทั�งนี�  เพื!อให้ได้
สมาชิกที!มีคุณภาพและเพื!อขยายฐานการสนับสนุนจากประชาชนให้กวา้งขวางและทั!วถึงในทุก
พื�นที!มากยิ!งขึ�น 

3)  หน้าที!ในการส่งเสริมและกระตุน้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง ใน
ระดบัต่างๆ ตั�งแต่ระดบัการรับรู้, การเขา้ใจในสิ!งที!รับรู้, การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นครั� ง
คราว การเข้ามาเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและระดับการเข้ามามีตาํแหน่งหน้าที!
รับผดิชอบในการดาํเนินการ 

4)  หน้าที!ในการเป็นตวัแทนรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนความตอ้งการของ
ประชาชน พร้อมทั�งนาํเสนอความตอ้งการ โดยอาจกาํหนดเป็นนโยบายของพรรค หรือผลกัดนัให้มี
การออกกฎหมายและระเบียบปฏิบติัเพื!อแกไ้ขปัญหา หรือเสนอความตอ้งการผา่นไปยงัหน่วยงาน
หรือผูที้!มีอาํนาจหนา้ที!เกี!ยวขอ้งพิจารณาดาํเนินการ 

5)  หน้าที!ในการเสนอทางเลือกให้กับประชาชน ในส่วนที! เกี!ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะที!สําคญัของประเทศ โดยควรนาํเสนอนโยบายที!ชดัเจน เป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เพื!อให้ประชาชนไดมี้โอกาสในการเลือกพรรคที!นาํเสนอ
นโยบายที!ตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากที!สุด 

6)  หน้าที!ในการสร้างและพฒันาผูน้าํทางการเมือง โดยรวมถึงการสรรหาบุคคลที!มี
ความเหมาะสมเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ควบคุมและกาํกบัดูแลการหาเสียง
ของผูส้มคัรรับเลือกตั�งและพรรคการเมืองใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 

                                                           

22 จาก พรรคการเมือง (น.159-163), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2489. 
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7)  หน้าที!ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองต่างๆ ทั�งในฝ่ายบริหาร
และนิติบญัญติั โดยควรคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และวิสัยทศัน์ที!เหมาะสมกบัตาํแหน่ง อีกทั�ง
ตอ้งเป็นผูที้!มีความซื!อสัตยสุ์จริตเป็นที!ประจกัษ ์ 

8)  หน้าที!ในการสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารประเทศ และตรวจสอบติดตามการ
ทาํงานของฝ่ายบริหาร เพื!อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

9)  หน้าที!ในการพฒันาประสิทธิภาพและยกระดบัมาตรฐานของพรรคการเมืองและ
นกัการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยควรเน้นการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ให้มีมาตรฐานมีความทนัสมยั และพฒันาบุคลากรของ
พรรคการเมืองให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนมี
คุณธรรม มีความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

10)  หนา้ที!ในการเป็นสื!อกลางและสร้างความสามคัคีของคนในชาติ โดยพรรคการเมือง
จะตอ้งทาํหนา้ที!เป็นสื!อกลางระหวา่งประชาชน หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ รวมทั�งกบัฝ่ายบริหาร
และนิติบญัญติัเพื!อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งกนัอนัจะก่อใหเ้กิดความสามคัคีของคนในชาติ 

กล่าวสรุปไดว้า่พรรคการเมืองที!พฒันาแลว้ จะมีบทบาทหนา้ที!หลกัๆ เช่น ให้การศึกษา
ทางการเมืองกระตุน้เร้าใหป้ระชาชนเกิดความตื!นตวัทางการเมือง เพื!อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ กาํหนดนโยบายหลักที!สําคญัเพื!อมุ่งนําไปใช้ในการ
ปกครองและบริหารประเทศ และเป็นตวักลางเชื!อมประสานกลุ่มประชาชน ให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจและประสานความร่วมมือในการทาํงานในสังคมร่วมกนั 
 
2.3  แนวความคิดที�เกี�ยวข้องกบัพรรคการเมือง  

พรรคการเมืองเป็นสิ!งจาํเป็นสาํหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื!อได พิจารณา
ถึงความสําคัญของการมีพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด วยเหตุผลที!ว าระบอบ
ประชาธิปไตยนั� นถือเป นระบอบที!มีการปกครองเป นของประชาชน โดยประชาชนและเพื!อ
ประชาชน การรวบรวมเจตจาํนงของประชาชนให เป นอนัหนึ!งอนัเดียวกนัจึงมีความสําคญัยิ!ง ในอนั
ที!จะก อให เกิดการกระทาํในทางการเมืองขึ�นได  แม ว าในยคุแรกๆ ที!แต ละรัฐประกอบด วยประชากร
ที!มีจาํนวนไม มากนกั การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรงที!ป จเจกบุคคลสามารถใช สิทธิ
ได ด วยตนเองจะเป นเรื!องที!อาจเกิดขึ�นได  อย างไรก็ดี เมื!อสังคมมีความสลบัซบัซ อนมากขึ�น อีกทั�ง
ได มีการขยายสิทธิเลือกตั�งให แก ประชาชนโดยทั!วไป ส งผลให การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในทางตรงไม่อาจใช ได อีกต อไป จึงก อให เกิดความจาํเป นที!จะต องมีระบบความสัมพนัธ ระหว าง   
ผ ูแทนและประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผ ูแทนเข ามาแทนที! อนัเป นเหตุผล
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ประการสําคญัที!ทาํให พรรคการเมืองค อยๆ มีบทบาทมากขึ�นในช วงเวลาต อมา ประกอบกบัเมื!อ
รัฐธรรมนูญซึ! งถือเป นกฎหมายสูงสุดของประเทศได ให การรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของ             
ป จเจกบุคคล ในการรวมตวักนัเพื!อจดัตั�งพรรคการเมือง จึงส งผลให ความสําคญัของพรรคการเมืองยิ!ง
ปรากฏชดัขึ�น จนไม อาจปฏิเสธได ว าในป จจุบนัพรรคการเมืองถือเป นสถาบนัทางการเมืองหลกัที!มี
บทบาทมากที!สุดองค กรหนึ!งในรัฐเสรีประชาธิปไตย      

2.3.1  แนวความคิดเกี!ยวกบัระบอบประชาธิปไตย 
ในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยทั�งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ!งประเทศภาคพื�นยุโรปและ

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนั�น หากจะพิจารณาหลกัการพื�นฐานของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย
ดังกล่าวจะพบว่ามีหลักการที!สําคัญ 2 หลักการ ซึ! งเป็นพื�นฐานในการจัดองค์การของรัฐเสรี
ประชาธิปไตย กล่าวคือ (1) หลกัประชาธิปไตย (das demokratische Prinzip)  (2) หลกันิติรัฐ หรือ
หลกัการปกครองโดยกฎหมาย (das Rechtsstaatsprinzip) ซึ! งสาระสําคญัของหลกัทั�งสองในแต่ละ
ประเทศจะมีลกัษณะที!คลา้ยๆ กนั แต่อาจมีรายละเอียดที!แตกต่างกนัไปตามรูปแบบของรัฐบาลหรือ
ระบบการปกครองของประเทศนั�น เช่น หลกัประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี ย่อมมีความ
แตกต่างบางประการจากระบบรัฐสภา หรือหลกันิติรัฐในประเทศที!มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์
อกัษรยอ่มมีขอ้เรียกร้องที!แตกต่างไปจากประเทศที!ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

หลกัประชาธิปไตยและหลกันิติรัฐเป็นหลกัที!มีความเกี!ยวพนัซึ! งกนัและกนั เป็นหลกัที!มี
ส่วนสนบัสนุนซึ!งกนัและกนั จนอาจกล่าวไดว้า่หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัที!เอื�อให้เกิดหลกันิติรัฐ
และขณะเดียวกันหลักนิติรัฐก็ เป็นหลักที! ส่งเสริมสนับสนุนต่อหลักประชาธิปไตย ดังนั� น              
รัฐเสรีประชาธิปไตยตามความหมายของประเทศทางตะวันตก ไม่อาจสถาปนาความเป็น                    
รัฐเสรีประชาธิปไตยขึ�นมาไดห้ากขาดหลกัการใดหลกัการหนึ!งดงักล่าวขา้งตน้ 

 ระบอบการปกครองแบ่งออกเป็น 2 ระบอบ23  คือ ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) 
ซึ! งถือว่าอาํนาจสูงสุดหรืออาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และระบอบเผด็จการ (Dictatorship) 
ซึ! งถือวา่อาํนาจสูงสุดหรืออาํนาจอธิปไตยเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  

 ประชาธิปไตย มีความหมายมาจากคําว่า “ประชา” ที!หมายถึง ประชาชน และ 
“อธิปไตย” ที!หมายถึง อาํนาจสูงสุด มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคาํว่า demos ที!แปลว่า ประชาชน 
กบั -cracy ที!แปลว่า ระบอบการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การ
ปกครองที!ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ เป็นการปกครองโดยประชาชนหรือเป็นการปกครองที!อาํนาจ
สูงสุดเป็นของประชาชน ไม่ใช่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด อนัถือเป็นลักษณะสําคญัที!ทาํให้การ
ปกครองรูปแบบนี�แตกต่างกบัระบอบเผด็จการอยา่งสิ�นเชิง ในการวินิจฉยัวา่ประเทศใดปกครองใน
                                                           

23 จาก คาํอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 246), โดย วษิณุ เครืองาม ก, 2530. 
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ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั�นมีนกัวิชาการ24 เสนอให้พิจารณาจากลกัษณะสําคญัสองประการ 
คือ ประการแรกรัฐบาลไดอ้าํนาจมาอยา่งไร และประการที!สองรัฐบาลใชอ้าํนาจนั�นอยา่งไร 

ในส่วนรัฐบาลได้อาํนาจมาอย่างไรนั�น ประเทศที!ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อาํนาจปกครองตอ้งมีที!มาจากประชาชน กล่าวคือประชาชนเป็นทั�งผูใ้ห้อาํนาจและในขณะเดียวกนั
ก็ยอมตนอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งอาํนาจนั�น การปกครองตอ้งมีลกัษณะที!ผูป้กครองและผูใ้ตป้กครอง
ต่างยอมตนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  หรือเป็นการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ที!มีที!มาจาก
การยนิยอมใหมี้ผลบงัคบัใชข้องประชาชน รัฐที!ปกครองในระบอบนี�จะมีลกัษณะเป็นนิติรัฐ (Legal 
State) เป็นรัฐที!ปกครองภายใตก้ฎหมาย  ผลของการที!รัฐบาลได้อาํนาจมาจากประชาชนทาํให้
รัฐบาลตอ้งบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน การเลือกตั�งจึงถูกกาํหนดขึ�นเพื!อแสดงให้
เห็นวา่ รัฐบาลมีความชอบธรรมเพราะไดรั้บความยนิยอมผา่นการเลือกตั�งของประชาชน 

สําหรับในส่วนรัฐบาลใชอ้าํนาจอย่างไรนั�น แนวคิดสําคญัของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมาจากหลกัปรัชญาที!ว่า “เมื!อมนุษยมี์อาํนาจก็จะกลายเป็นคนชั!ว” ซึ! งมองเตสกิเออ 
(Montesquieu) เขียนไวใ้นหนงัสือชื!อ เจตนารมณ์ของกฎหมาย (The Spirit of Law) ตอนหนึ!งว่า 
“เป็นประสบการณ์ของมนุษยชาติที!แสดงใหเ้ห็นวา่ อาํนาจมกัจะถูกนาํไปใชใ้นทางที!ผิด ดงันั�น ทาง
ที!จะระงบัไม่ใหใ้ชอ้าํนาจในทางเบียดเบียนผูอื้!น จึงตอ้งใชอ้าํนาจอื!นมายบัย ั�ง ตรวจสอบและถ่วงดุล
อาํนาจ” หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ (Separation of powers) จึงเกิดขึ�นเพื!อเป็นมาตรการบงัคบัไม่ให้รัฐ
ใช้อาํนาจในทางที!ผิด (abuse of power) ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัว่า สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากผูใ้ชอ้าํนาจ หลกัการนี�จะแบ่งอาํนาจสูงสุดออกเป็นอาํนาจนิติบญัญติั 
บริหารและตุลาการ โดยมีแนวคิดว่า ถ้าปล่อยให้อาํนาจทั�งสามอยู่ในมือคนๆ เดียวหรือองค์กรๆ 
เดียวแล้ว คนหรือองค์กรนั�นจะมีอาํนาจมากและใช้อาํนาจในทางที!ไม่ถูกตอ้ง สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจะถูกล่วงลํ�าจนหมดสิ�น จึงตอ้งจดัใหอ้งคก์รเหล่านั�นต่างตรวจสอบ ถ่วงดุลซึ! งกนัและกนั 
(Checks and balances) ในลกัษณะที!ไม่ใหอ้าํนาจใดมีอาํนาจเหนืออีกอาํนาจหนึ!ง  

เมื!อพิจารณาจากลักษณะทั� งสองประการดังกล่าวแล้วอาจกล่าวได้ว่า ระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที!ยอมใหป้ระชาชนเจา้ของอาํนาจเขา้มามีส่วนร่วม โดยการ
มอบหมายอาํนาจให้กบัคณะบุคคลที!เรียกว่ารัฐบาล ควบคุมการใช้อาํนาจของผูป้กครองมิให้ใช้
อาํนาจตามอาํเภอใจ รัฐที!ปกครองในรูปแบบนี�ยอ่มมีอาํนาจจาํกดัอยูภ่ายใตก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
รัฐจะล่วงลํ� าสิทธิขั�นพื�นฐานของประชาชนได้ต่อเมื!อกฎหมายให้อํานาจ และรัฐสามารถถูก
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งกนักบัองคก์รอื!นที!รัฐกาํหนดขึ�น 

                                                           

24 จาก คาํบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 194-198), โดย สมยศ เชื�อไทย ก, 2547. 
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ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที!อาํนาจสูงสุดหรือ 
“อาํนาจอธิปไตย” เป็นของประชาชน อาํนาจที!รัฐใช้ในการปกครองจะปราศจากความชอบธรรม
หากไม่ไดรั้บความยินยอมจากประชาชน ดงันั�น การแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยในทาง
อุดมคติมากที!สุดก็คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมหรือมีบทบาทสําคญัในการ
ปกครองตนเองโดยตรง ให้ประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นทั� งผู ้ปกครองและผู ้ถูกปกครองใน
ขณะเดียวกัน ซึ! งเป็นรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct 
Democracy) ที!พบตวัอย่างได้ประมาณสองพนัปีมาแล้วในคาบสมุทรกรีกสมยัที!มีนครรัฐ (City 
State หรือ Polis) ที!เป็นอิสระต่อกนัอยูม่ากมาย25  อยา่งไรก็ตาม แมว้่าระบอบประชาธิปไตยโดย
ทางตรงจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบอบการปกครองที!ดีที!สุดเนื!องจากเป็นการปกครองที!เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนทุกคนอยา่งแทจ้ริง แต่ดว้ยขอ้จาํกดัหลายดา้นส่งผลให้เป็นการยากที!
จะนาํระบอบการปกครองรูปแบบนี� มาปรับใช้ในการปกครองประเทศ จนอาจกล่าวไดว้่าระบอบ
การปกครองรูปแบบนี� เป็นระบอบการปกครองที!ไม่อาจเกิดขึ�นและดาํรงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนั 

ดว้ยเหตุผลและขอ้จาํกดัดงักล่าว ระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนอนัเป็นระบอบ
การปกครองที!ประชาชนทุกคนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยตรง แต่ประชาชน
ในจาํนวนมากที!สุดเป็นผูมี้บทบาทในการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปทาํหนา้ที!ตดัสินใจแทนตน เจตนารมณ์
ของประชาชนถูกกาํหนดให้แสดงออกผา่นทางผูแ้ทนซึ! งถือเป็นบุคคลที!มีจาํนวนเหมาะสมพอที!จะ
สามารถกระทาํการหรือตดัสินใจแทนประชาชน การสร้างเจตนารมณ์ในทางการเมืองไดย้า้ยฐาน
จากประชาชนไปอยู่ที!ผูแ้ทน ซึ! งถือเป็นระบอบการปกครองที!ใกลเ้คียงกบัอุดมคติมากที!สุดจึงถือ
กาํเนิดขึ�นในช่วงปลายศตวรรษที! 18 โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดของมองเตสกิเออที!อธิบายว่า 
“อาํนาจนิติบญัญติัควรอยูที่!กลุ่มประชาชน แต่เนื!องจากหลกัการขอ้นี� ไม่อาจพึงปฏิบติัไดใ้นรัฐต่างๆ 
จึงต้องมีการใช้ผูแ้ทน บรรดาผูแ้ทนควรเลือกตั�งโดยประชาชน ทั�งนี� ประชาชนโดยทั!วไปขาด
ความสามารถที!จะแสดงบทบาทอยา่งแขง็ขนัในการปกครอง แต่ก็มีความสามารถเป็นอยา่งดีในการ
เลือกคนมาทาํหนา้ที!นี� แทน” รูปแบบการปกครองนี� จึงเป็นรูปแบบการปกครองที!ยอมรับถึงการใช้
อาํนาจอธิปไตยวา่ ประชาชนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจสูงสุดนี�ผา่นทางผูแ้ทน (Representative)26 

                                                           

25นครรัฐที!ปกครองในระบอบนี�  และมีความโดดเด่นที!สุดในสมยันั�นคือ นครรัฐเอเธนส์ (Athens) 
26จาก คาํอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั-งพิสดาร พ.ศ. 2491-2492 (น. 20),  

โดย ดิเรก  ชยันาม, 2492.  
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบนี� ยงัมีลกัษณะเป็นการปกครองโดยคน
ส่วนนอ้ยภายใตก้ารควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ! งเป็นเจา้ของอาํนาจที!แทจ้ริง มีพื�นฐานทางความคิด
ที!ยอมรับวา่ อาํนาจปกครองนั�นเป็นของประชาชนทุกคน แต่ประชาชนทุกคนมิไดเ้ป็นผูใ้ชอ้าํนาจนี�
ดว้ยตนเอง ประชาชนจะมอบอาํนาจให้บุคคลกลุ่มหนึ!งในฐานะองคก์รของรัฐเป็นผูใ้ชอ้าํนาจแทน
การใช้อาํนาจแทนของผูรั้บมอบอาํนาจจึงตอ้งคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ผูแ้ทนจะตอ้ง
นาํเอาเจตนารมณ์ของประชาชนไปปฏิบติัให้เกิดผล ในขณะเดียวกนัประชาชนตอ้งสร้างมาตรการ
ในการป้องกันไม่ให้ผูแ้ทนใช้อาํนาจในทางที!ไม่เหมาะสม ด้วยการกาํหนดวาระในการดํารง
ตาํแหน่งของผูแ้ทนใหมี้ลกัษณะชั!วคราว ส่งผลให้ประชาชนสามารถเปลี!ยนแปลงผูแ้ทน หากมีการ
กระทาํที!ไม่เหมาะสมหรือมีแนวคิดที!ไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนไดต้ลอดเวลา โดยผล
ของแนวความคิดดงักล่าวทาํให้เกิดหลกัการสําคญัประการหนึ! งในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ 
หลกัการเลือกตั�งผูแ้ทน เพื!อสร้างกระบวนการให้ผูแ้ทนที!มีมาจากประชาชน ทาํหน้าที!สนองตอบ
เจตนารมณ์ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง การเลือกตั�งถูกสร้างให้เป็นกลไกสําคญัในการรักษาอาํนาจ
ของประชาชนที!มีต่อผูแ้ทน เป็นกลไกที!ทาํให้การตรวจสอบการกระทาํของผูแ้ทนสามารถเกิดขึ�น
ไดต้ลอดเวลา ไม่ทาํใหอ้าํนาจของประชาชนกลายเป็นอาํนาจของผูแ้ทนในลกัษณะถาวรตลอดไป 

ประชาชนมีโอกาสพิจารณาเลือกตวับุคคลและนโยบายที!มีการถูกเสนอให้เลือก จนมีผู ้
กล่าววา่โดยเนื�อหาแลว้การปกครองรูปแบบนี�  ประชาชนมีอิสระอย่างจาํกดัเฉพาะในช่วงเลือกตั�ง 
หลงัจากนั�นประชาชนกลบัมิไดมี้บทบาทใดในระบอบการปกครองอีก เพราะการสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองไดย้า้ยฐานจากประชาชนไปอยูที่!ผูแ้ทนอยา่งถาวร27  ดงันั�นเพื!อให้ประชาชนยงัคงเป็น
เจา้ของอาํนาจสูงสุดอยา่งแทจ้ริง ในหลายประเทศจึงไดพ้ยายามหามาตรการให้ประชาชนสามารถ
ใช้อํานาจอธิปไตยได้ด้วยตนเองในเรื! องสําคัญ อันเป็นการนํารูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางตรง เช่น การทาํประชามติในร่างกฎหมายที!สําคญัหรือในกรณีที!เกี!ยวกบัการ
ร่างหรือการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) และ
การลงคะแนนถอดถอนผูแ้ทน  

ในบรรดารัฐที!ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะมีรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง ระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน ระบอบประชาธิปไตยแบบ
กึ!งโดยตรง หรือระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตอ้งเคารพและคาํนึงถึงหลกัการพื�นฐาน
สําคญัที!กล่าวไดว้่าหากรัฐใดไม่คาํนึงถึงหรือขาดเสียซึ! งหลกัการดงักล่าวแลว้ ก็ไม่อาจถือไดว้า่รัฐ
นั�นเป็นรัฐที!ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย หลกัการพื�นฐานที!สําคญัของการปกครองใน

                                                           

27 จาก หลกักฎหมายมหาชนเบื-อต้น (น. 145-146), โดย สมยศ  เชื�อไทย ข, 2549. 
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ระบอบประชาธิปไตยดงักล่าวประกอบดว้ย 1. หลกัประชาธิปไตย 2.หลกันิติรัฐ และ 3.หลกัสิทธิ
และเสรีภาพ  

1) แนวความคิดเกี!ยวกบัหลกัประชาธิปไตย 
หลกัการพื�นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอ้นี� ถือเป็นหลกัการสําคญัที!

อา้งความชอบธรรมของอาํนาจโดยมีจุดเกาะเกี!ยวอยู่ที!ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจสูงสุดอย่าง
แท้จริงในทุกมิติกระบวนการ เป็นหลกัการปกครองในประเทศที!ปกครองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน สามารถแบ่งแยกได ้ดงันี�  

(1)  หลกัอาํนาจสูงสุด หรืออาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
 หลกัประชาธิปไตยขอ้นี� พฒันามาจากทฤษฎีในอดีตนับแต่ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
ทฤษฎีสัญญาประชาคมของ John Locke ที!ถือวา่ “เมื!อประชาชนตกลงทาํสัญญาร่วมกนัในการจดัตั�ง
สังคม ประชาชนมิไดม้อบอาํนาจของตนใหแ้ก่ผูใ้ด ดงันั�นเพื!อเป็นหลกัประกนัในการรักษาเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชน อาํนาจอธิปไตยอนัเป็นอาํนาจสูงสุดจึงตอ้งเป็นของประชาชน” 
ตลอดจนทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนของ Jean Jacques Rousseau ซึ! งมีแนวคิดที!ว่า 
“อาํนาจอธิปไตยมีอยู่ในตวัมนุษยทุ์กคน เมื!อมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นสังคม มนุษยก์็ได้ทาํสัญญา
หรือก่อพนัธะผูกพนักนัโดยชัดแจง้ว่าจะมอบอาํนาจที!ตนมีอยู่ให้แก่สังคมร่วมกนั”28 ตามทฤษฎี
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ ประชาชนอาจมอบหมายใหใ้ครเป็นผูแ้ทนและใชอ้าํนาจแทนตนได ้แต่การ
ใชอ้าํนาจของบุคคลดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของประชาชนซึ! งเป็นเจา้ของอาํนาจที!แทจ้ริง 
นอกจากนี� ทุกทฤษฎีจะเนน้การปกครองแทนประชาชนเพราะผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ใชอ้าํนาจยอ่มมี
ส่วนเป็นเจา้ของอาํนาจเท่ากบัประชาชนทั!วไป เพียงแต่ตนไดอ้าํนาจมาจากความยินยอมพร้อมใจ
ของประชาชนในลกัษณะชั!วคราว ไม่ใช่การมอบหมายอาํนาจอยา่งถาวร 
 ประเทศที!ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่างรองรับทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใช้โดย
ยอมรับว่า อาํนาจสูงสุดในการปกครองหรืออาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน กฎเกณฑ์
ทั�งหลายที!ออกมาบงัคบัใช้หรือกาํหนดวิถีชีวิตของประชาชนจึงตอ้งมีที!มาจากประชาชนโดยตรง 
หรือผูแ้ทนซึ! งมาจากการเลือกตั�งของประชาชน และในฐานะที!ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจสูงสุด 
การดาํเนินการของรัฐทุกส่วนจึงตอ้งคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ! งหากไม่ใช่ประชาชนทุก
คนก็ตอ้งเป็นประชาชนส่วนมาก (Majority) การแสดงออกประการสําคญัในการเป็นเจา้ของอาํนาจ
สูงสุดของประชาชนก็คือ การแสดงออกซึ! งอาํนาจในการกาํหนดตวัผูป้กครองให้มีที!มาจากการ
เลือกตั�งของประชาชนก็คือ การแสดงออกซึ! งอาํนาจในการกาํหนดตวัผูป้กครองให้มีที!มาจากการ
เลือกตั� งของประชาชนเพื!อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อํานาจ เปรียบเสมือนการได้รับ
                                                           

28 จาก ปรัชญาและพัฒนาการของกฎหมายหมาชน (น. 67), โดย ภูริชญา  วฒันรุ่ง, 2543.  
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ฉนัทานุมติัจากประชาชน การเลือกตั�งผูป้กครองตอ้งกระทาํโดยประชาชนทุกคนโดยตรงและโดย
ลบั เพื!อให้ประชาชนใชอ้าํนาจในการกาํหนดตวัผูป้กครองไดอ้ยา่งเสรี เป็นการเลือกตั�งในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง ประชาชนตอ้งสามารถตรวจสอบการทาํงานของผูป้กครองได้ตลอด
ระยะเวลาด้วยการกาํหนดให้ผูป้กครองมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งที!ชัดเจน ผูป้กครองตอ้งใช้
อาํนาจโดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน และทาํให้เจตจาํนงของประชาชนเป็นจริงไดม้าก
ที!สุด ดา้นการถอดถอนประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนผูแ้ทนของตนก่อนครบวาระดงัคาํประกาศ
อิสรภาพของอเมริกาที!มีขอ้ความตอนหนึ! งว่า “เมื!อรัฐบาลใดก็ตามไดก้ลายมาทาํลายจุดมุ่งหมาย
เหล่านี�  ยอ่มเป็นสิทธิของปวงชนที!จะทาํการเปลี!ยนแปลงหรือขจดัรัฐบาลนั�นเสียและตั�งรัฐบาลขึ�น
ใหม่” ซึ! งต่อมาไดพ้ฒันารูปแบบมาเป็นการถอดถอน (Recall) หรือการกาํหนดให้ผูแ้ทนมีอาํนาจลง
มติไม่ไวว้างใจ อนัเป็นผลทาํให้การควบคุมตรวจสอบให้ผูป้กครองตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
ประชาชนเช่นในปัจจุบนั 

(2)  หลกัประชาธิปไตยแบบเสรี หรือหลกัสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค 
ในส่วนของหลกัประชาธิปไตยแบบเสรีนั�น แนวคิดเกี!ยวกบัสิทธิเสรีภาพไดพ้ฒันามา

อยา่งชา้นานตั�งแต่ในยุคกรีกและแพร่หลายในช่วงศตวรรษที! 18 โดยนกัปราชญ์คนสําคญัคือ John 
Locke29  ที!เชื!อในแนวคิดที!วา่ “มนุษยแ์ต่ละคนมีเสรีภาพที!สมบูรณ์ไม่จาํกดั มนุษยส์ามรถกระทาํ
การไดทุ้กอยา่งเพื!อตอบสนองความตอ้งการของตน มนุษยทุ์กคนรู้จกักฎหมายธรรมชาติ ซึ! งเป็นสิ!ง
ที!สอนให้มนุษยรู้์จกัการเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคต่อกนั รู้วา่ตนไม่ควรจะล่วงละเมิด
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ์นของกนัและกนั แต่ดว้ยขอ้เสียในเรื!องการขาดความชดัเจนของการ
ใชสิ้ทธิที!มกัจะล่วงลํ�าขอบเขต และกระทบกระทั!งสิทธิของผูอื้!นอยูเ่สมอ ดงันั�น เพื!อยุติความขดัแยง้
มนุษยจึ์งเขา้ทาํสัญญาอยูร่่วมกนัเป็นสังคมและจดัตั�งรัฐบาลเพื!อทาํหนา้ที!รักษาความสงบเรียบร้อย
ในรูปของสัญญาประชาคม (Social Contract)” แนวคิดดงักล่าวก่อให้เกิดหลกัการสําคญัที!วา่ รัฐมี
อาํนาจอยู่อย่างจาํกดั รัฐจะใช้อาํนาจล่วงลํ� าเขา้ไปทาํลายสิทธิของประชาชนไม่ได้ การให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยอาํนาจรัฐถือเป็นเรื! องที!รัฐพึงให้
ความสําคญั กล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมาแต่ดั� งเดิมก่อนที!รัฐจะเกิดขึ� น โดยสิทธิ
เสรีภาพดงักล่าวเป็นสิ!งที!รัฐตอ้งคาํนึงถึงและยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐอยูเ่สมอ 

ความหมายของคาํว่า “สิทธิ” (Rights) หมายถึง อาํนาจที!กฎหมายรับรองและคุม้ครอง
ให้แก่บุคคลในอนัที!จะเรียกร้องให้บุคคลอื!นกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ!ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหนา้ที!
แก่บุคคลอื!นตามมา30  กล่าวไดว้่าสิทธิเป็นอาํนาจของบุคคลที!กฎหมายบญัญติัรับรองให้สามารถ
                                                           

29 จาก นิติปรัชญา (น. 196-198), โดย ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2543. 
30 จาก สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์ก, 2538. 
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กระทาํการใดไดอ้ยา่งอิสระ รวมทั�งมีสิทธิที!จะเรียกร้องให้บุคคลอื!นกระทาํสิ!งใดให้ตนและตนยอ่ม
ตอ้งมีหนา้ที!กระทาํต่อบุคคลอื!นภายใตสิ้ทธิของบุคคลอื!นนั�นเช่นเดียวกนั ทั�งนี� เพื!อมิให้การใชสิ้ทธิ
ของบุคคลแต่ละคนล่วงเกินสิทธิของบุคคลอื!นนั!นเอง 

ความหมายของคาํวา่ “เสรีภาพ” (Liberties) หมายถึง สภาพการณ์ที!บุคคลมีอิสระในการ
ที!จะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ!งตามความประสงคข์องตน31  เสรีภาพเป็นความสามารถของบุคคล
ในสภาพการณ์นั�นๆ ที!จะกระทาํการใดก็ไดต้ามที!ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขดัขวาง ทั�งนี�ตราบ
ใดที!การใชเ้สรีภาพของตนนั�นไม่เป็นการล่วงละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื!น 
 ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที!ต้องเคารพและมีหลกัประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงลํ� าโดยอาํนาจตามอาํเภอใจของรัฐ ทั�งนี� เพราะลกัษณะพื�นฐาน
ของสังคมในการปกครองรูปแบบนี� ยอมรับในความหลากหลายทางความคิดที!จาํเป็นตอ้งมีการ
ถกเถียงเพื!อให้ไดข้อ้สรุปที!เป็นที!ยอมรับ ระบอบการปกครองจึงตอ้งรองรับและคุม้ครองเสรีภาพ
ของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพในการใช้สิทธิเลือกตั�งหรือลงสมคัรรับเลือกตั�ง เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมืองหรือการเขา้เป็นสมาชิกพรรค
เพื!อแสดงออกซึ! งเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชน สังคมประชาธิปไตยแบบเสรีจึงตอ้งเป็น
สังคมที!ยอมรับความแตกต่าง ความขดัแยง้ และการโตแ้ยง้กนับนพื�นฐานของสันติวธีิ32   

แนวคิดเกี!ยวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนที!ตอ้งได้รับความคุม้ครอง ปราศจากการ
ล่วงละเมิดหรือถูกครอบงาํนี� ภายหลงัได้ถูกนาํไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศที!มีการ
ปกครองตามแนวทางในระบอบรัฐธรรมนูญนิยม เกิดสภาพบงัคบัเป็นสิทธิที!รัฐธรรมนูญรับรองไว ้
ถือไดว้า่เป็นการจาํกดัอาํนาจรัฐในการล่วงลํ�าสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการตรากฎหมายออก
ใชบ้งัคบัใหไ้ม่อาจเกิดขึ�นได ้

หลกัความเสมอภาค (Equality) แนวคิดทางกฎหมายของหลกัความเสมอภาค ที!มุ่งให้
ความคุม้ครองประชาชนทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียม (Equal protection under the law) โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั (discrinination) ไดมี้การรองรับอยา่งชดัเจนในกฎหมายปัจจุบนัโดยถือวา่บุคคลยอ่มมี
ความเสมอภาคที!จะไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั อนัเป็นการยอมรับ
สิทธิเสรีภาพที!เป็นสาระสาํคญัของความเป็นมนุษยที์!ติดตวัมาแต่กาํเนิด และไม่อาจพรากไปได ้เป็น
การแสดงให้เห็นถึงการยอมรับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติโดยอา้งถึงหลกักฎหมายที!ว่า “บุคคลทุก

                                                           

31 แหล่งเดิม (น. 22). 
32 จาก หลกัพื-นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 21),                        

โดย บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2547. 
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คนเกิดมาย่อมเสมอภาคกนั”33 หลกัความเสมอภาคยงัคงเป็นหลกัการที!ควบคุมไม่ให้รัฐใช้อาํนาจ
ตามอาํเภอใจเจาะจงแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ! งโดยเฉพาะ กล่าวคือรัฐตอ้งสามารถอธิบายไดว้่า 
เหตุใดรัฐจึงกระทาํการอนัเป็นการให้ผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดภาระเฉพาะแก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด หากการให้เหตุผลนั�นไม่อาจรับฟังได้ ย่อมแสดงว่าการใช้อาํนาจของรัฐเป็นไปตาม
อาํเภอใจ แนวคิดของหลกัความเสมอภาคไดเ้ริ!มปรากฏขึ�นอย่างชดัเจนในคาํประกาศว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองฝรั!งเศส ค.ศ. 1789 ต่อมาในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไดน้าํแนวคิดนี� ไปบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื!อรองรับและคุม้ครองหลกัความเสมอภาคอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น รัฐธรรมนูญ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 334 รัฐธรรมนูญฝรั!งเศส มาตราแรก และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 30 เป็นตน้ 

(3)  หลกัการปกครองโดยฝ่ายขา้งมากที!เคารพหรือคุม้ครองสิทธิฝ่ายขา้งนอ้ย 
โดยสภาพของระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนที!ประชาชนเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทนเขา้ไป

ทาํหน้าที!แทนตน ได้ก่อให้เกิดสถานะความเป็นผูป้กครองและผูอ้ยู่ใตป้กครองอนัเป็นสถานะที!
แตกต่างกนั ส่งผลให้ความเป็นอนัหนึ!งอนัเดียวกนัทางแนวคิดระหวา่งผูป้กครองกบัผูถู้กปกครอง
อยู่ในสภาพที!ไม่อาจเป็นจริงได ้ประกอบกบัลกัษณะของการปกครองที!ให้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นแก่บุคคลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ความคิดเห็นที!แตกต่างยอ่มเกิดขึ�นไดเ้ป็นธรรมดา ดงันั�น 
เพื!อให้การบรรลุอุดมคติใกลเ้คียงความเป็นจริงมากที!สุด และเพื!อให้สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาที!
เกิดขึ� นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งยอมรับเจตนารมณ์ของประชาชน
จาํนวนมากที!สุดเท่าที!จะเป็นไปได้กล่าวคือ ตอ้งปกครองไปตามฝ่ายขา้งมาก (The Rule of 
Majority) โดยมีผลผูกพนัฝ่ายข้างน้อยให้ยอมรับการตดัสินใจ หากการตดัสินใจนั�นมีเหตุผลมี
ความชอบธรรมตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกนัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที!สมบูรณ์ตอ้งคุม้ครองและยอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายขา้งนอ้ย (minority 
right) ไปพร้อมกัน ลักษณะข้อนี� เป็นลักษณะสําคญัที!ทาํให้การปกครองรูปแบบนี� แตกต่างจาก
ระบอบประชาธิปไตยที!มีลกัษณะเป็นเผด็จการเสียงขา้งมาก (dictatorship of majority) ซึ! งเป็นการ
ปกครองโดยฝ่ายขา้งมากที!ไม่รับฟังฝ่ายขา้งน้อย ใช้เสียงขา้งมากลงมติสนับสนุนผลประโยชน์  
ส่วนตน โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยที!มี

                                                           

33 จาก คาํอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทั&วไป (น. 138), โดย สมยศ  เชื�อไทย ค, 2535. 
34 จาก “ หลกัความเสมอภาค,” โดย สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ 2543, วารสารนิติศาสตร์,30 (2), น. 161-164.  
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ลกัษณะเป็นทรราชเสียงขา้งมาก (tyranny of majority)35  นอกจากไม่รับฟังฝ่ายขา้งนอ้ยแลว้ ยงัมี
การแสดงออกซึ! งการกระทําที! เ ป็นการกดขี!ข่มเหงฝ่ายข้างน้อย การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที!แทจ้ริงฝ่ายขา้งมากตอ้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายขา้งนอ้ยแสดงความคิดเห็น หากฝ่ายขา้ง
น้อยมีเหตุผลมากกว่าก็ตอ้งรับฟังและนาํความคิดเห็นดงักล่าวไปปฏิบติัให้มีผลบงัคบัในลกัษณะ
ของ “การปกครองโดยเหตุผล” เสียงขา้งมากพึงนาํมาใชใ้นกรณีที!หาขอ้ยุติในเรื!องที!ถกเถียงไม่ได ้
หาใช่การใชเ้สียงขา้งมากในทุกเรื!องจนเสียงขา้งมากอยูเ่หนือเหตุผลซึ! งเป็นการทาํลายลกัษณะความ
เป็นประชาธิปไตยในประการสาํคญัไป36. 

นอกจากนี� การยอมรับฟังเสียงขา้งนอ้ยยงัเท่ากบัเป็นการรองรับหลกัความเสมอภาคใน
การแสดงความคิดเห็นและความมีโอกาสเท่าเทียมกนัในทางการเมืองโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั ฝ่าย
ข้างมากต้องยอมให้ฝ่ายข้างน้อยมีสิทธิที!จะคดัค้านวิพากษ์วิจารณ์การตดัสินใจของฝ่ายตนให้
โอกาสฝ่ายขา้งน้อยได้มีโอกาสพฒันาไปเป็นฝ่ายข้างมากในอนาคต อนัเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนใช้อาํนาจตดัสินใจ หากประชาชนเห็นว่าฝ่ายขา้งน้อยมีเจตนารมณ์ที!ตรงกบัประชาชน
มากกว่า ฝ่ายขา้งมากตอ้งวางตนอยู่บนพื�นฐานของความอดทนต่อความคิดเห็นที!แตกต่างที!อาจ
ออกมาในรูปของการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายขา้งน้อยในสภา การให้ฝ่ายขา้งน้อยมีโอกาสเขา้
ร่วมเป็นตวัแทนในคณะกรรมาธิการของสภา การไม่จาํกดัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของฝ่าย
ขา้งนอ้ย การไม่สนบัสนุนกลุ่มผลประโยชน์เพียงกลุ่มเดียว และการเปิดโอกาสให้สื!อมวลชนที!เป็น
กลางแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ให้ฝ่ายขา้งน้อยมีโอกาสใช้สื!อมวลชนอย่างเท่าเทียม มิใช่
ผกูขาดสื!อโดยฝ่ายขา้งมากแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นตน้ 

ทั�งนี� เมื!อพิจารณาหลกัการพื�นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามที!กล่าว
มาขา้งตน้แลว้ อาจกล่าวไดว้่ารัฐธรรมนูญของรัฐที!รองรับหลกัการพื�นฐานที!สําคญัอนัไดแ้ก่ หลกั
นิติรัฐและหลกัประชาธิปไตยดงักล่าวยอ่มมีลกัษณะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งระบอบประชาธิปไตยหรือ
รัฐธรรมนูญตามแนวคิดของระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) อนัมีลกัษณะแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญในระบอบอื!น ทั�งนี� เพราะรัฐธรรมนูญในระบอบนี� จะรองรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัไดแ้ก่รูปแบบกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐโดยอาศยัเสียง
ของประชาชนฝ่ายขา้งมากที!เคารพเสียงของประชาชนฝ่ายขา้งน้อย ในขณะเดียวกนัก็รองรับหลกั

                                                           

35 จาก “สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 2540 ที!ให้
นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจเหนือผูแ้ทนปวงขนโดยใชพ้รรคการเมือง” เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยในการ
ประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั-งที& 6 ประจาํปี 2549 เรื&อง ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, (น. 1),  
โดย ปริญญา  เทวานฤมิตรกลุ และคณะ.   

36 จาก พรรคการเมือง (น.159-163), โดย หยดุ  แสงอุทยั ก, 2489 
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นิติรัฐที!มุ่งคุม้ครองสิทธิขั�นพื�นฐานของประชาชนภายในรัฐให้พน้จากการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ
ของผูป้กครอง โดยรัฐจะยอมตนอยู่ภายใตก้ฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐจะล่วงลํ� าสิทธิแสรีภาพของ
ประชาชนไดก้็ต่อเมื!อมีกฎหมายกาํหนดใหอ้าํนาจรัฐไวเ้ท่านั�น37 

พรรคการเมือง ถือเป็นสถาบนัสําคญัในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน เป็น
เสมือนตวักลางที!เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างเจตนารมณ์ของตนให้มีผล
ในทางปฏิบติัจนอาจกล่าวไดว้า่ ประเทศที!ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไม่สามารถบริหาร
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดเสียซึ! งพรรคการเมืองซึ! งทาํหน้าที!เสมือนเป็นตวักลาง
เชื!อมโยงประชาชนกับผูแ้ทนให้เข้าไปทําหน้าที!บริหารประเทศตอบสนองเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ในขณะเดียวกนัการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนจะไม่มีผลเป็นรูปธรรม หาก
ความตอ้งการของประชาชนไม่สามารถหาขอ้ยุติไดโ้ดยอาศยัอุดมการณ์ที!เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ของผูแ้ทน เมื!อเราพิจารณาถึงความสําคญัของพรรคการเมืองดงักล่าวแลว้ ความจาํเป็นที!ตอ้งทาํให้
พรรคการเมืองมีสภาพภายในองค์กรที!สอดคลอ้งกบัหลกัการพื�นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัเปรียบเสมือนการย่อส่วนองค์กรในการนาํหลกัประชาธิปไตยไปปรับใช้จาก
องค์กรในระดบัประเทศเป็นองค์กรในระดบัที!เล็กกว่าคือพรรคการเมืองจึงเกิดขึ�น กล่าวคือเมื!อ
ระบอบการปกครองรองรับหลกัประชาธิปไตยแลว้ ลกัษณะภายในองค์กรพรรคการเมืองจึงตอ้ง
รองรับหลกัประชาธิปไตยดงักล่าวมาปรับใชเ้พื!อให้สอดคลอ้งกบัระบอบการปกครองของประเทศ
หลกัประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง (Intra-Party Democracy) จึงเป็นหลกัการที!เกิดขึ�นอาจ
กล่าวได้ว่า สถาบันพรรคการเมืองซึ! งเป็นสถาบันหลักสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจกัตอ้งมีลกัษณะหรือการดาํเนินการที!อยูบ่นพื�นฐานของหลกัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะหลกัประชาธิปไตยทั�งสามประการตามที!กล่าวมา ทั�งนี� เพื!อทาํให้พรรค
การเมืองเป็นสถาบนัที!มีประสิทธิภาพ ส่งผลทาํให้ระบบพรรคการเมืองทั�งระบบดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั38 

2)  แนวความคิดเกี! ยวกับหลักนิติรัฐหรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย (das 
Rechtsstaatsprinzip)  
 นิติรัฐ (Legal State) คาํวา่ “นิติรัฐ” มีความหมายวา่การบริหารจดัการประเทศ โดยถือ
หลกักฎหมายเป็นใหญ่เป็นการปกครองของกฎหมายไม่ใช่การปกครองของมนุษย ์(Government of 

                                                           

37 จาก หลกัประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย (น.22),  
โดย วรานนท ์ วเิศษศิริ, 2551. 

38 แหล่งเดิม (น. 23). 
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law not of men)39 นิติรัฐจึงหมายถึงรัฐที!ยอมตนอยูใ่ตบ้งัคบัแห่งกฎหมายซึ! งรัฐเป็นผูต้ราขึ�น40 และ
รัฐนั�นใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื!อที!ประชาชนจะ
ไดใ้ช้สิทธิเสรีภาพพฒันาบุคลิกภาพของตนไดต้ามที!ประชาชนแต่ละคนจะเห็นสมควร41ดงันั�น รัฐ
ประเภทนี� เป็นรัฐที!มีอาํนาจจาํกดัโดยยอมอยู่ภายใตก้ฎหมายของตนเองอย่างเคร่งครัด42  และรัฐที!
เป็นนิติรัฐนั�นจะตอ้งมีหลกัการแยกอาํนาจที!ทุกองค์กรของรัฐจะตอ้งมีการถ่วงดุลและตรวจสอบ
การใชอ้าํนาจ  หลกันิติรัฐเป็นหลกัใหญ่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แปลไดว้า่ “หลกั
กฎหมายเป็นใหญ่”43 (Primacy of law) กล่าวคือ กฎหมายเป็นหลกัใหญ่ในการปกครองประเทศ 
ได้แก่ การใช้กฎหมายของบา้นเมืองเป็นกฎเกณฑ์หรือเครื!องมือในการตดัสินชี� ขาดปัญหาความ
ขดัแยง้ที!เกิดขึ� นในบา้นเมืองไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือความ
ขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัผูป้กครองรัฐก็ตาม รัฐที!มีการปกครองตามหลกันิติรัฐจะมีกฎหมาย
เป็นเครื! องมือแห่งการกาํหนดกฎเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกับองค์กรของรัฐสาม
ประการ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัองค์กรรัฐ ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบั
ประชาชน และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รรัฐภายในรัฐนั�นเอง 
 สาระสาํคญัของนิติรัฐอยูที่!การประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอ้าํนาจ
ตามอาํเภอใจ (Arbitrary)44 ของผูป้กครองซึ!งมีดงันี�   
 (1) การกระทาํทั�งหลายทั�งปวงขององค์กรฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายซึ! งตรา
ขึ�นโดยองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั (Principle of legality of administrative action) หมายความวา่ องคก์ร
ฝ่ายบริหารมีอาํนาจสั!งการให้ประชาชนกระทาํหรืองดเวน้กระทาํการอย่างหนึ! งอย่างใดได้นั�น
ต่อเมื!อมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อาํนาจไวอ้ย่างชัดแจง้และใช้อาํนาจภายใตก้รอบที!กฎหมาย
กาํหนด ทั�งนี� เป็นไปตามหลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย  

(2)  กฎหมายทั�งหลายที!ตราขึ� นโดยผูแ้ทนของประชาชนฝ่ายนิติบญัญติั หรือที!เรียก
โดยรวมวา่องคก์รฝ่ายนิติบญัญติันั�นจะตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ (Principle of   constitutionality of 
legislation) โดยเฉพาะอยา่งยิ!งกฎหมายที!ตราขึ�นเพื!อให้อาํนาจฝ่ายบริหารจะตอ้งไม่กระทบกระเทือน
                                                           

 39 จาก “นิติรัฐ: หลกัการพื�นฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย”  ขอ้ความคิดและหลกัการพื�นฐาน
ในกฎหมายมหาชน หนังสือรวมบทความบางเรื&องเกี&ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 13), 
โดย วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์ข, 2540. 
 40 จาก คาํอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทั&วไป (น. 123), โดยหยดุ  แสงอุทยั ข, 2526. 
 41 หนังสือรวมบทความบางเรื&องเกี&ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 1). เล่มเดิม. 
 42 คาํอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 127). เล่มเดิม. 
 43 จาก ประชาธิปไตยกับชนชั-นกลาง (น. 46), โดย ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2536. 
 44 หนังสือรวมบทความบางเรื&องเกี&ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 5). เล่มเดิม. 
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ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตตามที!รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไวต้าม “หลกั
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” (The Supremacy of constitution) หากมีความจาํเป็น
จะตอ้งบญัญติักฎหมายเพื!อใหอ้าํนาจฝ่ายบริหารใชอ้าํนาจนั�น เกิดกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลักความจาํเป็นเพื!อประโยชน์สาธารณะตามหลักความได้
สัดส่วนของการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั�น ประโยชน์สาธารณะกบัการ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั�น ประโยชน์สาธารณะโดยรวมจะตอ้งมีมากกว่า
และตอ้งมีกระบวนการเยยีวยาความเสียหายที!อาจเกิดขึ�นดว้ย 

(3)  การควบคุมการกระทาํขององคก์ารฝ่ายบริหารไม่ใหข้ดัต่อกฎหมายและการควบคุม
กฎหมายไม่ให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญจะตอ้งเป็นอาํนาจหน้าที!ของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการที!เป็นผูใ้ช้
อาํนาจตุลาการตามหลกัการควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการที!เป็นอิสระอย่างแทจ้ริงปราศจาก
การครอบงาํของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการหมายความว่าการ
ปฏิบติัหน้าที!ของตุลาการตอ้งไม่อยู่ภายใตอ้าํนาจการให้คุณให้โทษหรือเงื!อนไขใดๆ ขององค์กร
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยตุลาการมีความผูกพนัเฉพาะกฎหมายและทาํการพิจารณา
พิพากษาภายใตค้วามคิดเห็นของตนเองเท่านั�น ความเป็นอิสระนั�น ตอ้งมีความเป็นอิสระในองคก์ร
ซึ! งมีผลมาจากหลกัการแบ่งแยกอาํนาจและไม่อยูใ่นลกัษณะความสัมพนัธ์ที!อยูภ่ายใตอ้าํนาจองคก์ร
อื!นไม่ว่าจะเป็นทางขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย รวมทั�งความอิสระในทางส่วนบุคคลที!มุ่งหมาย
เพื!อใหเ้กิดความมั!นคงในการปฏิบติัหนา้ที!ในทางตุลาการ 

    การประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลกันิติรัฐจะปรากฏเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยการตรากฎหมายซึ! งบญัญติัโดยฝ่ายนิติบญัญติั เพื!อควบคุมบรรดาการกระทาํของฝ่าย
บริหารที!จะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายที!ให้อาํนาจฝ่ายบริหารมีอาํนาจสั!งให้ประชาชนกระทาํการหรือ 
งดเวน้กระทาํการอย่างใดอย่างหนึ! งก็ต่อเมื!อมีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไวอ้ย่างชดัแจง้ กฎหมาย
ทั�งหลายที!องคก์รฝ่ายนิติบญัญติัตราขึ�นนั�นจะตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยา่งยิ!งกฎหมาย
ที!ออกมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตอ้งระบุบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญที!ให้อาํนาจไว้
อยา่งชดัเจนวา่ในกรณีใดบา้งที!จาํเป็นตอ้งจาํกดัสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเพื!อรักษาประโยชน์
สาธารณะไว ้หลกันิติรัฐจึงเป็นผลพวงของความปรารถนาพื�นฐานของมนุษย์45  

หลกัการขอ้นี� ถือเป็นหลกัการสาํคญัที!รัฐยอมรับรอง และให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ขั�นพื�นฐานของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงลํ� าโดยอาํนาจบาตรใหญ่หรืออยู่ในลกัษณะที!เป็นไปตาม
อาํเภอใจของรัฐ ป้องกนัไม่ให้รัฐใช้อาํนาจโดยอา้งถึงเสียงขา้งมากให้อยู่เหนือกฎหมายจนกลาย
สภาพเป็นรัฐเผด็จการเสียงขา้งมาก จาํกดัให้ผูใ้ช้อาํนาจปกครองอยู่ภายใตก้ฎหมายที!ตนบงัคบัใช้
                                                           

 45 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 327), โดย บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ ข, 2549. 
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เช่นเดียวกบัผูอ้ยูใ่ตป้กครอง และจาํกดัใหผู้แ้ทนของประชาชนอยูภ่ายใตก้ฎหมายที!ตนเป็นผูบ้ญัญติั
เช่นเดียวกบัประชาชนผูม้อบหมายอาํนาจใหต้น กล่าวไดว้า่ กฎหมายตอ้งมีสภาพเป็นทั�งบ่อเกิดของ
อาํนาจและในขณะเดียวกนัตอ้งเป็นเครื!องจาํกดัอาํนาจของผูป้กครองไปในตวั46 รัฐที!เคารพหลกัการ
นี�ตอ้งมีอาํนาจจาํกดั ยอมตนอยูภ่ายใตก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด จนอาจกล่าวไดว้า่ ผูป้กครองที!แทจ้ริง
ในรัฐ คือกฎหมายที!ตราขึ�นและประกาศใชโ้ดยชอบ การที!รัฐจะล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐาน
ของประชาชนอนัจะถือเป็นขอ้ยกเวน้ใหรั้ฐสามารถใชอ้าํนาจล่วงลํ�าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนได้นั�น ตอ้งเป็นกรณีจาํเป็นที!รัฐตอ้งการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและต้องมี
กฎหมายใหอ้าํนาจรัฐไวอ้ยา่งชดัเจนภายใตห้ลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” มิฉะนั�นรัฐยอ่มไม่อาจ
กระทาํได ้นอกจากนี�  เพื!อสร้างความเชื!อมโยงระหวา่งหลกันิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมายกบั
หลกัประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชนแล้ว กฎหมายที!มีผลบงัคบัใช้กบัประชาชน
ภายในรัฐตอ้งเป็นกฎหมายที!เกิดจากความยินยอมให้มีผลบงัคบัใชโ้ดยตรงของประชาชนหรือผา่น
ตวัแทนที!ประชาชนเลือกเขา้มาเป็นองคก์รของรัฐในการบญัญติักฎหมายดงักล่าว ทั�งนี�  เป็นไปโดย
เหตุผลที!ว่า เมื!อประชาชนหรือตวัแทนของประชาชนทาํหน้าที!ออกกฎหมายเองแล้ว ย่อมเป็น
หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหล่านั�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

3)  แนวความคิดเกี!ยวกบัหลกัสิทธิและเสรีภาพ 
จากที!ได้กล่าวข้างต้นนั� น หลักเสรีภาพเป็นหลักหนึ! งในหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยซึ! งการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องยึดถือหลักนี�  และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัหลกัการเกี!ยวกบัสิทธิและเสรีภาพแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัที!
ผา่นๆ มา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญสองฉบบันี� ไดค้าํนึงถึงการก่อให้เกิดผลอยา่งแทจ้ริงในทางปฏิบติัของ
สิทธิและเสรีภาพ ด้วยเหตุนี� รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัจึงได้บญัญติัไวอ้ย่างชัดแจ้งให้สิทธิและ
เสรีภาพที!รัฐธรรมนูญรับรองไวผ้กูพนัองคก์รของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบั และ
การตีความกฎหมายทั�งปวง นอกจากนี� ยงัได้บญัญติัเกี!ยวกบัหลกัประกันในการจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพไวห้ลายประการ เช่น การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลเป็นการทั!วไปและไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ! งหรือแก่บุคคลหนึ! งเ ป็นการเจาะจง (Allgemeinheit und 
Einzelfallverbot) การกาํหนดให้ระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที!ให้อาํนาจในการตรากฎหมาย
จาํกดัสิทธิ (Zitiergebot) หลักการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือน
สาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได ้(Wesengehaltsgarantie) และการให้หลกัประกนัในการใช้
                                                           

46 จาก “แนวความคิดพื�นฐานเกี!ยวกบัรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย,” โดย สมยศ เชื�อไทย และวรพจน์ 
วศิรุตพิชญ,์ 2527, วารสารนิติศาสตร์, 3(14), น.44. 
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สิทธิในทางศาล หลกัการดงักล่าวขา้งตน้นั�นเป็นหลกัการที!มีความมุ่งหมายเพื!อให้สิทธิและเสรีภาพ
ที!บญัญัติไวน้ั�นมีผลในทางปฏิบติัอย่างแท้จริง โดยเหตุที!สิทธิและเสรีภาพตามที!บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญมีผลผกูพนัต่อองคก์รของรัฐทั�งหลาย  
 สิทธิของมนุษยใ์นการไม่ถูกเลือกปฏิบติัจากอาํนาจรัฐมีที!มาจากหลกัของสิทธิตาม
ธรรมชาติที!ถือวา่มนุษยท์ั�งหลายเกิดมามีความเท่าเทียมกนั มนุษยจึ์งมีสิทธิบางประการที!ติดตวัมา
ตั�งแต่กาํเนิดจนกระทั!งถึงแก่ความตาย สิทธิดงักล่าว ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย และ
ความเสมอภาค ซึ! งเป็นสิทธิที!ไม่อาจโอนให้แก่กนัไดแ้ละมิอาจมีผูใ้ดเขา้มาล่วงละเมิดไดเ้ช่นกนั 
หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทบกระเทือนและเสื!อมเสียต่อสภาพ
ความเป็นมนุษยไ์ด ้และแนวความคิดในเรื!องสิทธิตามธรรมชาตินี� มีที!มาจากแนวความคิดในกฎหมาย
ธรรมชาติ โดยมีความมุ่งหมายเพื!อจาํกดัอาํนาจของ “รัฐ” หรือ “ผูมี้อาํนาจปกครอง” จึงมีความจาํเป็น
ที!จะตอ้งจาํกดัอาํนาจของรัฐหรือผูมี้อาํนาจปกครองใหม้ากที!สุดเท่าที!จะกระทาํได ้และถือวา่กฎหมาย
ที!รัฐไดบ้ญัญติัขึ�นมาจะมีสภาพบงัคบัก็ต่อเมื!อสอดคลอ้งกบักฎหมายธรรมชาติ และไร้สภาพบงัคบั
หากขดัแยง้กบักฎหมายธรรมชาตินี� 47  

ต่อมาจึงไดพ้ฒันาการกลายมาเป็นบทบญัญติัที!ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรของสํานกั
กฎหมายฝ่ายบา้นเมืองโดยไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพไว ้ดงัที!ปรากฏอยูใ่นอารัมภบท
หรือคาํปรารภหรือมีการบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเ้ป็นหมวดหมู่หนึ! งในรัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศ48  เพื!อรับรองวา่สิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลนั�นจะไม่สามารถถูกละเมิดได ้ไม่วา่
จากปัจเจกชนดว้ยกนัหรือแมแ้ต่จากองคก์รต่างๆ ของรัฐ49  เนื!องจากการใชเ้สรีภาพอยา่งไร้ขอบเขต
จาํกดัยอ่มก่อใหเ้กิดสภาวะอนาธิปไตยเกิดขึ�นมาในรัฐและนาํไปสู่การที!ไม่มีเสรีภาพเหลืออยูเ่ลย50  

โดยการที!จะทาํความเขา้ใจเกี!ยวกบัแนวความคิดของการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้นั�น จาํเป็นที!จะตอ้งทราบถึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
ประเภทของสิทธิ หลกัความเสมอภาค และหลกัการพื�นฐานเกี!ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 
ซึ! งจะไดก้ล่าวรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

  

                                                           

 47 จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 1-16), โดย. วรีะ  โลจายะ ก, 2532.   
48 จาก “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ.” โดย เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ก, 2544, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ.   

3(9), น.27. 
 49 จาก หลกัพื-นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย (น.134),  
โดย.เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์ ข, 2552.   
 50 จาก หลกักฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ,(น. 31), โดย  เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์ ค, 2547.   
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(1) ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  
“สิทธิ” หมายถึง ประโยชน์ที!กฎหมายคุม้ครองและป้องกนัให้ 51 
“เสรีภาพ” หมายถึง ประโยชน์ซึ! งบุคคลได้มาโดยปราศจากหน้าที!ในทางกฎหมายใดๆ 

ต่อตนเอง เป็นสิ!งที!บุคคลอาจทาํไดโ้ดยจะไม่ถูกป้องกนัขดัขวางโดยกฎหมาย และเป็นประโยชน์ที!
บุคคลจะกระทาํการใดๆ ได้ตามชอบใจโดยข่ายแห่งเสรีภาพตามกฎหมายที!ปล่อยให้บุคคลใดๆ 
กระทาํการไปไดโ้ดยลาํพงั52 

ศาสตราจารย ์ดร. วษิณุ เครืองาม ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่53  
“สิทธิ” หมายถึง ประโยชน์ที!กฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้
“เสรีภาพ” หมายถึง ความมีอิสระที!จะกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ 
ศาสตราจารยศ์รีราชา  เจริญพาณิช ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่54  
“สิทธิ” หมายถึง อาํนาจของบุคคลที!กฎหมายบญัญติัรับรองไวว้่าจะกระทาํการใดได้

อย่างอิสระรวมทั�งบุคคลนั�นย่อมมีสิทธิที!จะเรียกร้องให้บุคคลอื!นกระทาํสิ!งใดให้แก่ตนและตนก็
ยอ่มจะตอ้งมีหนา้ที!กระทาํต่อบุคคลอื!นภายใตสิ้ทธิของบุคคลอื!นนั�นดว้ย ทั�งนี�  เพื!อมิให้การใชสิ้ทธิ
ของบุคคลแต่ละคนล่วงเกินสิทธิของบุคคลอื!น 

“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถของบุคคลในสถานการณ์นั�นๆ ที!จะกระทาํการใดๆ ได้
ตามที!ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคมาขดัขวาง ทั�งนี�  การใช้เสรีภาพของบุคคลนั�นจะตอ้งไม่เป็น
การละเมิดต่อเสรีภาพของบุคคลอื!นดว้ย 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.วรพจน์ วศิรุตพิชญ ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่55  
“สิทธิ” หมายถึง อาํนาจของบุคคลในอนัที!จะเรียกร้องใหบุ้คคลอื!นอีกคนหนึ!งหรือหลายคน

กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ!งโดยเฉพาะเจาะจงใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน 
“เสรีภาพ” หมายถึง อาํนาจของบุคคลในอนัที!จะกระทาํในสิ!งที!ตนประสงค์จะกระทาํ

และที!จะไม่กระทาํในสิ!งที!ตนไม่ประสงคจ์ะกระทาํ 

                                                           

 51 จาก คาํอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 พร้อมด้วยคาํแปลมาตราเป็น
ภาษาอังกฤษของทางราชการ (น. 41), โดย.หยดุ  แสงอุทยั ค, 2512  
 52 จาก ความรู้เบื-องต้นเกี&ยวกับกฎหมายทั&วไป (น. 223), โดย หยดุ  แสงอุทยั ง, 2533.  . 
 53 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น 640-641), โดย วษิณุ  เครืองาม ข, 2530. 

 54 จาก “หลกัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย: แนวความคิดและภาคปฏิบติั.”จุลนิติ 
8 (1), น. 4. 
 55 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 23). เล่มเดิม. 
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 รองศาสตราจารย ์ดร.โภคิน พลกุล ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่56  
 “สิทธิ” หมายถึง อาํนาจหรือประโยชน์ที!กฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ 

“เสรีภาพ” หมายถึง สถานภาพของมนุษยที์!จะไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของใคร หรือ
กล่าวอีกนยัหนึ! งคือ เป็นอาํนาจที!จะกระทาํการอย่างหนึ! งอย่างใด หรือที!จะไม่กระทาํการอย่างหนึ! ง
อยา่งใด 

รองศาสตราจารย ์ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่57 
“สิทธิ” หมายถึง อาํนาจที!กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัที!จะเรียกร้องให้บุคคลอื!น

กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ!งเพื!อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนโดยกฎหมายที!รับรองสิทธิแก่บุคคลนั�นอาจ
เป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ได ้

“เสรีภาพ” หมายถึง สภาพการณ์หรือสภาวะของบุคคลที!มีอิสระในการกระทาํการอยา่งใด
อยา่งหนึ!งหรือไม่กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ!ง โดยความประสงคข์องตนเองและไม่อยูภ่ายใตค้วาม
ครอบงาํหรือแทรกแซงของบุคคลอื!น กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอิสระในการกาํหนดตนเอง กฎหมายที!
รับรองเสรีภาพอาจจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ไดเ้ช่นเดียวกนั 

ศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่58 
“สิทธิ” หมายถึง อาํนาจที!บุคคลมีไวเ้พื!อเรียกร้องให้ผูอื้!นกระทาํการหรือละเวน้การ

กระทาํอนัใดอนัหนึ!ง 
“เสรีภาพ” หมายถึง อาํนาจที!บุคคลนั�นมีอยูเ่หนือตนเองในการตดัสินใจที!จะกระทาํ

การอย่างใดอย่างหนึ! งหรือไม่กระทาํการอย่างใดอย่างหนึ! ง และปราศจากการแทรกแซง หรือ
ครอบงาํจากบุคคลหนึ!งบุคคลใด จึงไม่ก่อใหเ้กิดหนา้ที!ต่อบุคคลอื!นแต่อยา่งใด 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรชยั เลื!อนฉว ีไดใ้หค้วามหมายไวว้า่59 
“สิทธิ” หมายถึง อาํนาจหรือประโยชน์ที!กฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้
“เสรีภาพ” หมายถึง สถานภาพของบุคคลที!ไม่ขึ�นอยู่กบับุคคลหนึ! งบุคคลใด หรือ

หมายถึงอาํนาจที!จะกระทาํการโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารข่มขู่ของผูใ้ด หรือหมายถึงอาํนาจของบุคคลที!
จะกระทาํหรือละเวน้การกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ!ง ซึ! งไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

                                                           

 56 จาก หลกักฎหมายมหาชน (น. 138-139), โดย โภคิน  พลกลุ, 2539. 

 57 จาก “หลกัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย: แนวความคิดและภาคปฏิบติั,”
โดย เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ง, 2554, จุลนิติ, 8(1), น. 44. 
 58 จาก หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 49-51), โดย.บรรเจิด สิงคะเนติ ก, 
2552.  
 59 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น. 121-122), โดย พรชยั  เลื!อนฉว,ี 2546. 
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ดงันั�น สิทธิและเสรีภาพที!รัฐธรรมนูญรับรองและให้ความคุม้ครองแก่ราษฎรนี�  จึงนิยม
เรียกกนัว่า “สิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน” (Fundamental Rights and Liberties) หรือ “สิทธิขั�น
พื�นฐาน” (Fundamental Rights)60  หรือ “สิทธิขั�นมูลฐาน” (Fundamental Rights)61  แลว้แต่กรณี ซึ! ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัรับรองให้มีหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน
ให้แก่ประชาชนโดยกาํหนดให้ศกัด̀ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลไดรั้บการคุม้ครอง และการใช้อาํนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรจะตอ้งคาํนึงถึงศกัด̀ิศรี
ความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

(2)  ประเภทของสิทธิ 
ในการพิจารณาถึงการแบ่งประเภทของสิทธินั�น อาจแบ่งแยกออกไดห้ลายลกัษณะ แต่

ในการศึกษาครั� งนี�  ไดจ้าํแนกประเภทของสิทธิออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ สิทธิมหาชน และผูท้รง
สิทธิ พอสรุปไดด้งันี�  

ก. สิทธิมหาชน 
สิทธิมหาชน เป็นสิทธิที! เกิดจากกฎหมายมหาชน รวมทั� งเป็นสิทธิในความสัมพนัธ์

ระหวา่งรัฐกบัพลเมืองของรัฐ โดยทั!วไปคือสิทธิขั�นพื�นฐานของพลเมืองที!มีต่อรัฐ ซึ! งการรับรอง
สิทธิที!เกิดจากกฎหมายมหาชนนั�นย่อมหมายความว่ารัฐโดยรัฐธรรมนูญก็ดี โดยกฎหมายก็ดีย่อม
ผกูพนัตนเอง เพื!อคุม้ครองสิทธิของเอกชน ดงันั�น สิทธิตามกฎหมายมหาชน จึงเป็นสิทธิเรียกร้อง
ใหเ้จา้หนา้ที!หรือหน่วยงานทางมหาชนจะตอ้งใชอ้าํนาจอยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย สิทธิมหาชนจึง
เป็นสิทธิของเอกชนที!มีต่อรัฐและหน่วยงานสาธารณะอื!นๆ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ!น 
องคก์ารมหาชนอื!นๆ สิทธิดงักล่าวนี�ผกูพนัรัฐและองคก์ารที!มีอาํนาจสาธารณะต่างๆ สิทธิมหาชน
หมายความถึงสิทธิในความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารทางมหาชน หรือหน่วยงานสาธารณะทั�งหลาย
ดว้ยกนัเองดว้ย ทั�งนี�  Goerg Jellinek เป็นผูเ้สนอแนวความคิดของสิทธิมหาชน โดยได้จาํแนก
ออกเป็น 3 ประเภท62  ดงันี�   

(1)  Status negativus หมายถึง สิทธิขั�นพื�นฐานตามรัฐธรรมนูญซึ! งพลเมืองมีสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐและเจา้พนกังานของรัฐละเวน้ที!จะไม่ล่วงลํ� าหรือกลํ� ากรายแดนเสรีภาพส่วนบุคคล 
เช่น สิทธิในความเชื!อหรือในการนบัถือศาสนา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในเคหสถาน 
สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการเลือกถิ!นที!อยู ่เป็นตน้ 
                                                           

 
60 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 14),  

โดย.วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์ค, 2543.  
61  จาก สิทธิในการประกอบอาชีพ www.dhiravegin.com, โดย ลิขิต ธีรเวคิน, 2550.   

 62 จาก หลกักฎหมายมหาชนเบื-องต้น (น. 38-39), โดย สมยศ เชื�อไทย ข, 2555.  . 
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(2)  Status activus หมายถึง สิทธิที!ราษฎรมีต่อรัฐเพื!อดาํเนินการบางอย่าง เช่น 
สิทธิสมคัรเป็นผูแ้ทนราษฎร หรือเลือกตั�งผูแ้ทนราษฎร ซึ! งเป็นสิทธิที!กฎหมายให้ไวแ้ก่ราษฎรใน
อนัที!จะก่อตั� งชีวิตในทางการเมืองของรัฐ เช่น สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย สิทธิในการลง
ประชามติ เป็นตน้ 

(3)  Status positivus หมายถึง สิทธิที!จะเรียกร้องให้รัฐคุม้ครองสิทธิของบุคคล เช่น 
สิทธิที!จะเรียกร้องขอให้รัฐคุม้ครองตนจากการกระทาํของรัฐต่างประเทศ สิทธิเรียกร้องให้รัฐ
จ่ายค่าดาํรงชีพในช่วงเวลาวา่งงาน สิทธิเรียกร้องใหจ่้ายเงินเดือนหรือจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ 

ข. ผูท้รงสิทธิ 
การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธิซึ! งไดรั้บสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

หรือบุคคลที!รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุม้ครองนั�น อาจแบ่งได ้2 ประเภท ดงันี�  
(1) สิทธิมนุษยชน  
สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัด̀ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอ

ภาคของบุคคลที!ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมาย หรือตาม
สนธิสัญญาที!ประเทศมีพนัธะกรณีที!จะตอ้งปฏิบติัตาม63  ซึ! งเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานที!พึงมีโดยความ
เสมอภาคกนั เพื!อการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีศกัด̀ิศรี มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้และพฒันา
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที!และสร้างสรรค์ ซึ! งตามความหมายดั�งเดิมของสิทธิมนุษยชนใน
ประการที!สาํคญันั�น คือ การจาํกดัอาํนาจของ “รัฐ” หรือ “ผูมี้อาํนาจปกครอง” เพื!อเป็นหลกัประกนั
มิให้ “รัฐ” หรือ “ผูป้กครอง” ใชอ้าํนาจเกินขอบเขต โดย “รัฐ” หรือ “ผูมี้อาํนาจปกครอง” มีพนัธะ
ในทางการงดเวน้ (L’obligation negative) กล่าวคือ “รัฐ” หรือ “ผูมี้อาํนาจปกครอง” มีหนา้ที!งดเวน้
ไม่ใช้อ ํานาจเกินขอบเขตเพื!อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนอย่างเต็มที!  โดย
แนวความคิดดงักล่าวไดถู้กโตแ้ยง้จากนกัวชิาการวา่ไม่เป็นหลกัประกนัเพียงพอวา่ประชาชนทุกคน
จะมีโอกาสใช้สิทธิและเสรีภาพของตนไดอ้ยา่งทดัเทียมกนั เพราะในการใช้สิทธิและเสรีภาพบาง
ประการนั�นประชาชนตอ้งมีความพร้อมในทางวตัถุที!จาํเป็นในการดาํรงชีวิตเสียก่อน และหาก
ประชาชนไม่มีความพร้อมดงักล่าว สิทธิและเสรีภาพที!มีการรับรองยืนยนัวา่ประชาชนมีอยู ่ก็อาจ
เป็นเพียง “สิทธิในทางทฤษฎี” เท่านั�น64 

หากพิจารณาจากเรื!องสิทธิมนุษยชนในแง่ของแนวความคิดแล้ว สิทธิมนุษยชนย่อม
หมายถึงสิทธิที!มีอยู่ในทุกๆ คน อนัเนื!องมาจากการที!เขาเป็นมนุษยห์รือบุคคล หรือหากจะกล่าว
ตามถอ้ยคาํในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ยอ่มหมายถึงสิทธิอนัไดม้าจากความ
                                                           

 63 พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
 64 กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น. 51) เล่มเดิม. 
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มีศกัด̀ิศรีโดยกาํเนิดของมนุษย์65  จึงกล่าวไดว้า่สิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิของมนุษยน์ั!นเอง66  โดยไดมี้
การยอมรับกนัว่านอกจากประชาชนจะมี “สิทธิในการจาํกดัอาํนาจรัฐ” แล้ว ประชาชนยงัมี “สิทธิ
เรียกร้องต่อรัฐ” ให้ดาํเนินการอยา่งหนึ!งอย่างใด เพื!อยงัให้ประชาชนมีหลกัประกนัขั�นตํ!าสุดที!จะ
ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมดว้ยความผาสุก เพื!อให้ประชาชนทุกคนไดมี้โอกาสใช้สิทธิและเสรีภาพได้
อยา่งทดัเทียมกนั67 

ปัจจุบนัสิทธิมนุษยชน จึงได้แก่ สิทธิทั� งหลายซึ! งได้รับการยอมรับในประเทศที!มี    
อารยธรรมว่าเป็นสิทธิที!จาํเป็นในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด̀ิศรีของมนุษย์ และในการพฒันา
บุคลิกภาพของมนุษย ์และเป็นสิทธิที!ไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัในทางกฎหมายเป็นพิเศษโดยมิได้
แบ่งแยกว่าบุคคลนั�นจะเป็นคนของชาติใด เชื�อชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนั�นเข้ามาอยู่ใน
ขอบเขตอาํนาจรัฐที!ใชรั้ฐธรรมนูญของประเทศนั�นๆ ดว้ย สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะประจาํตวั
ของมนุษยทุ์กคน เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที!เป็นของมนุษย ์ในฐานะที!เกิดมาเป็นมนุษย์
และดว้ยเหตุผลแต่เพียงอยา่งเดียววา่ เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยทุ์กคนจึงมีสิทธิและเสรีภาพ
เหล่านี�อยูแ่ลว้ตั�งแต่ก่อนที!จะมีสังคมการเมืองที!เรียกวา่ “รัฐ” (State) เกิดขึ�น ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดสามารถ
สละสิทธิและเสรีภาพเหล่านี�ไดโ้ดยชอบ และไม่มี “ผูป้กครองวา่การแผน่ดิน” (Sovereignty) คนใด
หรือคณะใดมีอาํนาจทาํลายสิทธิและเสรีภาพเหล่านี�ได้68 

(2) สิทธิพลเมือง  
สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที!รัฐให้การรับรองแก่บุคคลที!มีสัญชาติของรัฐ 

กล่าวคือ เป็นพลเมืองของรัฐในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐ หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
องคก์รของรัฐหรืออีกนยัหนึ!ง บรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต่างๆ อนัไดแ้ก่ เสรีภาพในการ
รวมตวักนัจดัตั�งเป็นพรรคการเมืองเพื!อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื!อดาํเนิน
กิจการในทางการเมืองใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข สิทธิเลือกตั�ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิ
ในการสมคัรเขา้รับราชการ เป็นตน้69  โดยเหตุผลของเรื!องแลว้ สิทธิพลเมืองจะมีไดเ้ฉพาะภายหลงั
เวลาที!เกิดรัฐขึ� นแล้ว และถือกันว่าสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิและเสรีภาพที!สืบเนื!องมาจากสิทธิ

                                                           

 65 จาก “สิทธิมนุษยชนและศกัด̀ิศรีของมนุษย:์ บทวิจารณ์เชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื!องสิทธิมนุษยชน

ในโลกที!มิใช่ตะวนัตก,” โดย จรัญ  โฆษณานนัท ์ก, 2528, วารสารกฎหมาย, 10(2), น. 73 

 66 จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น 5), โดย สมชาย  กษิติประดิษฐ,์ 2554. 
 67 แหล่งเดิม. (น. 53).  
 68 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 44). เล่มเดิม. 
 69 แหล่งเดิม.   

DPU



44 

มนุษยชน เนื!องจากวา่สิทธิพลเมืองเป็นวธีิการที!ราษฎรจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ตนได้70 

ดงันั�น จึงกล่าวไดว้า่ สิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิขั�นพื�นฐานทั�งหลายที!ใชก้บัมนุษยทุ์กคน
ไม่จาํกดัว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใด ซึ! งรัฐธรรมนูญกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยใช้คาํว่า “บุคคล”71  
จึงผกูพนัอยูก่บัความเป็นมนุษยแ์ละเป็นสิทธิที!ติดตวัมนุษย ์โดยหลกัทั!วไปแลว้ สิทธิประเภทนี�จึง
มิไดเ้ป็นการที!รัฐบญัญตัิกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคล  หากแต่เป็นการที!กฎหมายของรัฐไดรั้บรอง
สิทธิที!ติดตวัมนุษยไ์วใ้นบทบญัญติัของกฎหมาย ส่วนสิทธิพลเมือง เป็นสิทธิและเสรีภาพที!บุคคล
ซึ!งเป็นพลเมืองของรัฐนั�นๆ เท่านั�น จึงจะเป็นผูท้รงสิทธิและเสรีภาพดงักล่าว72 

(3)  หลกัความเสมอภาค 
แนวความคิดทางกฎหมายของหลกัความเสมอภาคไดรั้บการรับรองอยา่งชดัแจง้โดยถือ

ว่าบุคคลย่อมมีความเสมอภาคที!จะไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั 
(Fairness) ซึ! งหมายถึง “หลกัความเสมอภาคเบื�องหนา้กฎหมาย” (Equality before the law) ที!เป็นการ
ยอมรับสิทธิและเสรีภาพอนัเป็นสาระสําคญัของความเป็นมนุษยที์!ติดตวัมนุษยม์าตั�งแต่กาํเนิดและ
ไม่อาจพรากไปได ้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับหลกัความเสมอภาคตามทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law)73  ซึ! งเป็นรากฐานของปรัชญาว่าดว้ยปัจเจกชนนิยม (Individualism) ในยุค
สมยันั�น จนนาํมาสู่การออกคาํประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั!งเศส ลงวนัที! 26 สิงหาคม 
1789 ที!ได้วางหลกักฎหมายมหาชนที!ใช้มาจนถึงปัจจุบนันี� 74 รวมทั�งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และหลกัการพื�นฐานเรื! องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญของนานา
อารยประเทศ ซึ! งลว้นแต่เป็นผลพวงมาจากอิทธิพลและแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติ อีกทั�ง
กรณีไดป้รากฏหลายต่อหลายครั� งวา่ ผูพ้ิพากษาแห่งศาลสหรัฐอเมริกาไดอ้า้งอิงหลกักฎหมายธรรมชาติ
มาเป็นเหตุผลในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื!อมุ่งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน75  

                                                           

 70 จาก การอ้างศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (น 89), โดย อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ, 2554.   

 71 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 475), โดย บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ ข, 2551.   

 72 การอ้างศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (น. 98). เล่มเดิม. 

 73 จาก คาํอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทั&วไป (น. 138), โดย สมยศ เชื�อไทย ง, 2535.   
 74 จาก กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวฒันาการทางปรัชญาและลกัษณะของกฎหมายมหาชนยคุต่างๆ (น 70), 
โดย บวรศกัด̀ิ  อุวรรณโณ ก, 2550. 
 75 จาก นิติปรัชญา (น 156-157), โดย จรัญ  โฆษณานนัท ์ข, 2545.  
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จึงกล่าวไดว้า่ กฎหมายธรรมชาติ คือ กฎหมายที!เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ โดยมนุษยมิ์ไดเ้ป็นผูส้ร้าง
ขึ�นมา และเป็นบทกฎหมายที!ใชบ้งัคบัไดโ้ดยไม่จาํกดักาลเวลาและสถานที!76 

Jean Jacques Israel ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า “หลกัความเสมอภาค” (Le principe 
d’égalité) คือ หลกัการที!สัมพนัธ์อยา่งไม่อาจแยกไดจ้ากหลกัเสรีภาพ (Liberté) เพราะเป็นหนึ!งใน
สามของเสรีภาพพื�นฐานของประชนอนัประกอบดว้ย เสรีภาพ (La liberté) เสมอภาค (L’égalité) 
และภราดรภาพ (La fraternité) ซึ! งเป็นหลกัการพื�นฐานของระบอบประชาธิปไตย77  โดยเป็นหลกั
กฎหมายทั!วไปที!มีความสําคญัและมีความเป็นสากล ซึ! งราษฎรจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียมกนั โดยองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจของรัฐตอ้งปฏิบตัิต่อบุคคลที!เหมือนกนัในสาระสําคญัอยา่ง
เดียวกนั และปฏิบติัต่อบุคคลที!แตกต่างกนัในสาระสําคญัให้แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละคน การปฏิบติัต่อบุคคลที!เหมือนกนัในสาระสําคญัแตกต่างกนัก็ดี การปฏิบติัต่อบุคคลที!
แตกต่างกนัในสาระสําคญัอยา่งเดียวกนัก็ดี ย่อมขดัต่อหลกัความเสมอภาค จึงเห็นไดว้่าหลกัความ
เสมอภาคไม่ได้บงัคบัให้องค์กรต่างๆ ของรัฐตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกนั ตรงกนัขา้ม
กลับบังคับให้ต้องปฏิบัติ ต่อบุคคลที!แตกต่างกันในสาระสําคัญแตกต่างกันออกไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน เฉพาะแต่บุคคลที!เหมือนกนัในสาระสําคญัเท่านั�นที!องคก์รต่างๆ ของ
รัฐตอ้งปฏิบติัต่อเขาเหล่านั�นอยา่งเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทๆ แลว้
ปฏิบติัต่อบุคคลต่างประเภทกนัแตกต่างกนัออกไปที!เรียกว่า “การปฏิบติัต่อบุคคลแตกต่างกนั” 
(Different treatment) นั�น ใช่วา่จะกระทาํไดเ้สมอไปในทุกกรณีก็หาไม่78  

ในการพิจารณาหลกัความเสมอภาคนี�  ไดท้าํการจาํแนกศึกษาเกี!ยวกบัประเภทของหลกั
ความเสมอภาค ความผูกพนัขององค์กรผูใ้ช้อาํนาจต่อหลกัความเสมอภาค และความเสมอภาค
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ซึ! งมีรายละเอียดที!จะตอ้งพิจารณาดงัต่อไปนี�   

(1) ประเภทของหลกัความเสมอภาค 
หลกัความเสมอภาค เมื!อพิจารณาจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ หลกัความเสมอภาคทั!วไป และหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื!อง ซึ! งพอสรุปได้
ดงันี� 79 

 
 

                                                           

 76 จาก กฎหมายมหาชน: สิทธิเสรีภาพของประชาชน หน่วยที& 8-15 (น 465), โดย วีระ โลจายะ ข, 2547. 
 77 จาก “หลกัความเสมอภาค,” โดย สมคิด  เลิศไพฑูรย ์2542, วารสารนิติศาสตร์, 30(2), น.165.  
 78 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 95-96). เล่มเดิม. 

79 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 131-139). เล่มเดิม.   
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ก. หลกัความเสมอภาคทั!วไป 
หลกัความเสมอภาคทั!วไปนั�นถือเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานของปัจเจกบุคคลและเป็นสิทธิขั�น

พื�นฐานที!มีลกัษณะเป็นสิทธิเรียกร้องของปัจเจกบุคคล โดยถือวา่หลกัความเสมอภาคนั�นเป็นพื�นฐาน
ของหลกัความยุติธรรม นอกจากนี� ยงัถือเป็นหลกัขอ้ห้ามเพื!อมิให้รัฐมีการใช้อาํนาจตามอาํเภอใจ 
โดยสาระสําคญัของหลกัความเสมอภาคนั�นมีความมุ่งหมายเพื!อมิให้มีการปฏิบติัต่อสิ! งที!มีความ
เหมือนกนัในสาระสาํคญัใหแ้ตกต่างกนัตามอาํเภอใจ 

ข้อพิจารณาในการปฏิบัติให้แตกต่างกันหรือปฏิบัติให้เท่าเทียมตามแนวปฏิบัติมี
ขอ้พิจารณาดงัต่อไปนี�  

1.  การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกันจะต้องมีผลมาจากอาํนาจในการบญัญติักฎหมาย
องคก์รเดียวกนั 

2.  การกาํหนดกฎเกณฑใ์หแ้ตกต่างกนันั�นจะตอ้งพิจารณาจากกฎเกณฑ์โดยรวมในเรื!อง
นั�นๆ ดว้ย 

3.  การปฏิบติัใหแ้ตกต่างอนัเนื!องมาจากผลประโยชน์มหาชน 
4.  การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัเนื!องจากระบบกฎหมายแตกต่างกนั 
5.  การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัอนัเนื!องมาจากประเพณี วฒันธรรม 
6.  ความสอดคลอ้งกนัของระบบกฎหมาย 
ข.  หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื!อง 
เนื!องจากรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนัไดบ้ญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาคเฉพาะ

เรื!องไวโ้ดยมีเงื!อนไขและขอบเขตการใชที้!แตกต่างไปจากหลกัความเสมอภาคทั!วไป ซึ! งอาจจาํแนก
ไดด้งันี�   

1.  ความมีสิทธิเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชาย (มาตรา 3 (2)) 
2.  ขอ้หา้มมิใหเ้ลือกปฏิบติัอนัเนื!องมาจากเพศ เชื�อชาติ ศาสนา ภาษา เป็นตน้ (มาตรา 3 (3)) 
3.  ความมีสถานะเท่าเทียมกนัระหวา่งเด็กที!เกิดนอกสมรสกบัเด็กที!บิดามารดาไดส้มรส

กนัตามกฎหมาย (มาตรา 6 (5)) 
4.  สิทธิอนัเท่าเทียมกนัต่อหนา้ที!ในทางราชการ (มาตรา 12 (2)) 
5.  ขอ้ห้ามมิให้มีการจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานเพื!อบงัคบัใชก้บักรณีใดกรณีหนึ!งหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ!งเป็นการเฉพาะ (มาตรา 19 (1)) 
6.  การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อพรรคการเมือง (มาตรา 21) 
7.  ความเสมอภาคของชาวเยอรมนัในการรับราชการ (มาตรา 33  (1) ถึง (3))  
8.  ความเสมอภาคในการเลือกตั�ง (มาตรา 38 (1) และมาตรา 28 (1)) 
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9.  ขอ้หา้มมิใหมี้การจดัตั�งศาลพิเศษเพื!อพิจารณาคดีใดคดีหนึ!งเป็นการเฉพาะ (มาตรา 101 (1)) 
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัหลกัความเสมอ

ภาคเฉพาะเรื!องไว ้โดยมีเงื!อนไขและขอบเขตการใชที้!แตกต่างไปจากหลกัความเสมอภาคทั!วไป ซึ! ง
อาจจาํแนกไดด้งัต่อไปนี�  80 

1.  ความเสมอภาคในกระบวนการยติุธรรม (มาตรา 39 และมาตรา 40) 
2.  ความเสมอภาคในการเขา้ทาํงานในภาครัฐ 
3.  ความเสมอภาคในการเลือกตั�ง (มาตรา 99 มาตรา 101 และมาตรา 115) 
4.  ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ (มาตรา 73) 
5.  ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ (มาตรา 49 และมาตรา 51) 
(2)  ความผกูพนัขององคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐต่อหลกัความเสมอภาค 
การใช้อาํนาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งมีความผูกพนัต่อหลกัความเสมอภาค 

ทั�งนี�  อาจแบ่งความผกูพนัขององคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐต่อหลกัความเสมอภาคไดเ้ป็น 3 กรณี ดงันี�  
ก. ความผกูพนัของฝ่ายนิติบญัญติัต่อหลกัความเสมอภาค 
หลกัความผูกพนัของฝ่ายนิติบญัญติัที!มีต่อหลกัความเสมอภาค ไดป้รากฏเป็นรูปธรรม

ครั� งแรกในการแกไ้ขเปลี!ยนแปลงรัฐธรรมนูญอเมริกนัครั� งที! 1 (Amendment I)  ที!ได้กาํหนดกรอบ
แห่งอาํนาจของสภาคองเกรสมิให้ตรากฎหมายที!มีเนื� อหาเป็นการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทางดา้นการนบัถือศาสนา เสรีภาพในการพูด และกิจการหนงัสือพิมพ ์เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ รวมทั�งสิทธิในการร้องทุกข ์โดยที!การแกไ้ขเพิ!มเติมรัฐธรรมนูญดงักล่าวซึ! งเป็นผล
โดยตรงมาจากการเรียกร้องของนายโทมสั เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) โดยมีหลกัฐานเป็น
จดหมายของท่านที!มีไปถึงนายเจมส์ เมดิสัน (James Madison) เมื!อวนัที! 15 มีนาคม  ค.ศ. 1789 โดย
ในจดหมายดงักล่าว ท่านไดแ้สดงออกถึงความวิตกกงัวลที!มีต่อการใช้อาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติั 
ท่านจึงเรียกร้องให้มีการบญัญติัเกี!ยวกบัสิทธิขั�นพื�นฐานไวใ้นรัฐธรรมนูญ ดว้ยเหตุนี�  สาํหรับระบบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา จึงเป็นที!เขา้ใจตรงกนัมาแต่ตน้ว่า สิทธิในความเสมอภาค
ซึ! งเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานคือกรอบสาํหรับฝ่ายนิติบญัญติั และอยู่เหนืออาํนาจในการก่อตั�งทั�งหลาย
ของรัฐ (Constitutive powers)81 

                                                           

80 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น.160-161). เล่มเดิม.  
 81 จาก หลักการใช้อาํนาจขององค์กรที& ต้องคาํนึงถึงศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ (น. 142-143), โดย บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ ข, 2549.  
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ส่วนกฎหมายพื�นฐาน (Basic Law) ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดมี้การกาํหนด
กรอบใหฝ่้ายนิติบญัญติัในการตรากฎหมายจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานไว ้5 ประการดว้ยกนั82 คือ 

1.  กฎเกณฑที์!จะจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานตอ้งมีความชดัเจน 
2.  หา้มวางกฎเกณฑที์!มีลกัษณะเฉพาะคดีที!เป็นการเจาะจง 
3.  กฎเกณฑ์ที!จะจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานตอ้งมีการอา้งอิงเลขมาตราของบทบญัญติัของ

กฎหมายพื�นฐานที!ใหอ้าํนาจ 
4.  กฎเกณฑจ์ะตอ้งไม่กระทบสาระสาํคญัของสิทธิขั�นพื�นฐาน 
5.  หลกัความพอสมควรแก่เหตุ 
โดยสรุปก็คือ ในการบญัญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติันั�นจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัความ

เสมอภาคของกฎหมายและหลักความสอดคล้องกันของกฎหมายโดยพิจารณาจากระบบและ
กฎเกณฑ์โดยรวมของเรื! องนั� น หากจะมีการบัญญัติกฎหมายให้มีการปฏิบัติที!แตกต่างกัน
เนื!องมาจากหลักเกณฑ์ใดก็ตาม ฝ่ายนิติบญัญัติจะต้องมีเหตุผลอนัควรรับฟังได้ในการบญัญัติ
กฎหมายดงักล่าวดว้ย83 

ข. ความผกูพนัของฝ่ายบริหารต่อหลกัความเสมอภาค 
การผูกพนัของฝ่ายบริหารต่อหลกัความเสมอภาคโดยทั!วไปหมายถึงรัฐบาลและฝ่าย

ปกครอง รวมทั� งผู ้ที!ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนหน่วยราชการ แต่หากแยกแยะตาม
รัฐธรรมนูญอาจแยกย่อยออกไดเ้ป็นรัฐบาล โดยความหมายตามเนื�อหา อาํนาจเกี!ยวกบัการ
ต่างประเทศ การวางแผนรวมทั�งการป้องกันตนเองทางทหาร คาํว่า อาํนาจบริหารเป็นศพัท์ที!
สะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายราชการซึ! งเป็นฝ่ายอาํนาจรัฐกบัประชาชนที!มีมาชา้นาน โดยที!
ฝ่ายอาํนาจรัฐเป็นฝ่ายเหนือกวา่มาโดยตลอด ในขณะที!ฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายที!รองรับอาํนาจนั�นๆ 
ซึ! งในปัจจุบนัในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัหนัมาใชค้าํวา่ “Eingriffsverwaltung” นั!นคือ 
ฝ่ายปกครองที!มีอาํนาจแทรกแซงเขา้ไปในส่วนของความเป็นอยูข่องประชาชน และฝ่ายปกครองที!
มีอาํนาจแทรกแซงความเป็นอยูข่องประชาชนไดเ้หล่านี�  ลว้นถูกผกูมดัโดยสิทธิขั�นพื�นฐานทั�งสิ�น 84 

 
 

                                                           

 82 หลกัการใช้อาํนาจขององค์กรที&ต้องคาํนึงถึงศักดิ7ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ และเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ (น. 148). เล่มเดิม. 
 83 จาก หลกัความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย (น.36), โดย ภาคภูมิ  โกกะอินทร์, 2549. 
 84 หลักการใช้อํานาจขององค์กรที& ต้องคํานึงถึงศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ (น.151-152). เล่มเดิม. 
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ค. ความผกูพนัของฝ่ายตุลาการต่อหลกัความเสมอภาค 
เนื!องจากสิทธิขั�นพื�นฐานนั�น ฝ่ายตุลาการจะตอ้งให้ความเคารพและรู้จกัที!จะนาํเอาสิทธิ

ขั�นพื�นฐานมาใชด้ว้ยตนเอง หากฝ่ายตุลาการไม่กระตือรือร้นในส่วนนี� ก็คงจะหวงัให้สิทธิขั�นพื�นฐาน
เขา้ไปมีผลในระบบกฎหมายอยา่งแทจ้ริงคงจะเป็นไปไดย้าก ดงันั�น จึงกล่าวไดว้า่การคุม้ครองสิทธิ
ในการนาํคดีขึ�นสู่การพิจารณาคดีของศาล ตามมาตรา 19 อนุมาตรา 4 แห่งกฎหมายพื�นฐาน ไดมี้ส่วน
ช่วยเป็นอยา่งมากใหศ้าลตอ้งตื!นตวัในเรื!องนี� โดยอาศยัมาตราดงักล่าว ซึ! งประชาชนสามารถฟ้องหน่วย
ราชการเพื!อคุ้มครองสิทธิขั�นพื�นฐานของตนเป็นคดีต่อศาลได้ทุกเรื! อง ทั� งนี�  องค์กรตุลาการนั�น
จะตอ้งมีความผูกพนัต่อสิทธิและเสรีภาพที!ได้มีการบญัญติัรับรองตามรัฐธรรมนูญใน 2 ลกัษณะ 
ดงันี� 85 

1.  องค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ!งศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที!จะตอ้งทาํหน้าที!ตรวจสอบความผูกพนัต่อสิทธิและเสรีภาพขององค์กร 
นิติบญัญติัและองค์กรบริหารหรือองค์กรฝ่ายปกครองว่าไดด้าํเนินการอนัเป็นการขดัต่อสิทธิและ
เสรีภาพหรือไม่ 

2.  องคก์รตุลาการเองก็ตอ้งผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ย นั!นคือองคก์รตุลาการก็ตอ้ง
ถูกผกูพนัที!ไม่อาจจะดาํเนินการอนัเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ย 

ดงันั�น การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของศาลหรือองคก์รตุลาการนั�น จึงอาจเกิดขึ�นได้
ทั�งในกรณีแรกและกรณีที!สอง โดยกรณีแรก ก็คือหากมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในคดีที!ศาล
พิจารณา แต่ศาลกลบัพิจารณาวา่ไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ หรือกรณีที!สองซึ! งเป็นกรณี
ที!เป็นศาลเองที!ใชห้รือตีความกฎหมายขดักบัสิทธิและเสรีภาพตามที!บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

 หลกัการพื�นฐานเกี!ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 
George Burdeau ไดก้ล่าวไวว้า่ เสรีภาพถา้ไม่มีขอบเขตจาํกดั สภาวะอนาธิปไตย (Anarchie) 

ก็จะเกิดขึ�นดงัเช่นเมื!อครั� งมนุษยย์งัอยู่ในสังคมป่าเถื!อน เพราะทุกคนจะใชเ้สรีภาพอย่างเต็มที!และ
กระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ร่างกายผูอื้!นจนทาํให้ผูแ้ข็งแรงเท่านั�นที!อยู่ในสังคมไดผู้อ้่อนแอตอ้ง
ตกเป็นทาส และถูกจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจนหมด การมีเสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตจึงเป็นเหตุใหญ่
ให้เกิดการไร้เสรีภาพ การเขา้มารวมกนัเป็นสังคมยอมรับอาํนาจการเมืองเหนือตนเป็นรูปแบบ
การปกครองต่างๆ ก็เพื!อให้อาํนาจสูงสุดนั�นสูงเหนือทุกคน เป็นกรรมการคอยรักษากติกาไม่ให้ 
ผูเ้ขม้แข็งกวา่ใชเ้สรีภาพโดยไม่มีขอบเขตรังแกผูอ่้อนแอกวา่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐจึง
เป็นสิ!งที!จาํเป็นและมิอาจหลีกเลี!ยงได ้เพราะเป็นการปกป้องคุม้ครองไม่ให้รัฐและผูอื้!นมาล่วงละเมิด

                                                           

 85 แหล่งเดิม. (น. 158-159). 
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สิทธิและเสรีภาพของเรา86 
Karl August Bettermann  ไดอ้ธิบายวา่ การที!รัฐธรรมนูญมิไดก้าํหนดให้สิทธิและเสรีภาพ

บางเรื!องอยูภ่ายใตเ้งื!อนไขของกฎหมาย หรือมิไดก้าํหนดขอบเขตในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไว้
อยา่งชดัเจนก็ดี กรณียอ่มมิไดห้มายความว่า สิทธิและเสรีภาพนั�นไม่อาจจะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพได ้
เพราะตามหลกันิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) แลว้ ไม่มีเสรีภาพใดที!ไดรั้บการรับรองโดยปราศจาก
ขอบเขต เพราะสาระแห่งเสรีภาพก็คือพฤติกรรมระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั เนื!องจากขอบเขตการใช้
สิทธิและเสรีภาพมีทั�งการจาํกดัขอบเขตในลกัษณะที!เป็นลายลกัษณ์อกัษรและในลกัษณะที!ไม่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ตวัอยา่งของขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ เช่น สิทธิของบุคคลอื!น ศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ขอ้หา้มในการใชสิ้ทธิในทางไม่ชอบ ความมั!นคงปลอดภยัของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
หลกัพื�นฐานตามรัฐธรรมนูญ และการดาํรงอยูข่องรัฐ เป็นตน้87 

โดยลักษณะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที!ปรากฏตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆ ในปัจจุบนัอาจอยูใ่นลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ!ง ดงันี� 88 

ประเภทแรก สิทธิและเสรีภาพบางประเภทอาจเป็นสิทธิบริบูรณ์ (Absolute rights) ซึ! ง
หมายความวา่ เป็นสิทธิเด็ดขาดไม่อาจถูกจาํกดัได ้

ประเภทที!สอง สิทธิและเสรีภาพบางประเภทอาจเป็นสิทธิสัมพทัธ์ (Relative rights) 
หรือสิทธิมีเงื!อนไข (Qualified rights) ซึ! งหมายความว่ามิใช่สิทธิเด็ดขาด แต่ตอ้งอยู่ภายใต้
เงื!อนไขหรือขอ้จาํกดับางประการที!รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดเป็นกรอบไว ้

ประเภทที!สาม สิทธิและเสรีภาพบางประเภทอาจเป็นสิทธิที!จาํกดั (Restricted rights) ซึ! ง
หมายความวา่ อาจถูกจาํกดัไดเ้สมอและค่อนขา้งง่ายมาก การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพประเภทนี�อาจ
ทาํโดยกฎหมาย และเป็นกฎหมายประเภทใดก็ได ้

ในการศึกษาถึงหลักการพื�นฐานในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญนี�  ได้ศึกษาถึงหลักในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพตามที!ปรากฏในบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ รวมทั�งหลกัความได้สัดส่วน ซึ! งเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทั!วไปที!ไม่ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็น   
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย พอสรุปรายละเอียดไดด้งันี�  

 
 

                                                           

 86 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,3(9), (น. 29). เล่มเดิม. 
 87 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น.216). เล่มเดิม. 
 88 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 647-648). เล่มเดิม. 
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1.  บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
เมื!อพิจารณาจากแนวความคิดในการจํากัดสิทธิขั� นพื�นฐานตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญแลว้ จะพบวา่องคก์รนิติบญัญติัและองคก์รอื!นที!ไดรั้บมอบอาํนาจจากองคก์รนิติบญัญติั
จะตอ้งจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญ89  ไดแ้ก่ ตอ้งมีผลใชบ้งัคบั
เป็นการทั!วไป และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ!งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ!งเป็นการ
เฉพาะเจาะจง รวมทั�งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที!ให้อาํนาจในการตรากฎหมายนั�น และ
ตอ้งจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานตอ้งกระทาํเท่าที!จาํเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั�นมิได้90  ซึ! งจาํแนกอธิบายไดด้งันี�  

1.1 ตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทั!วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ!ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ!งเป็นการเฉพาะเจาะจง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดก้าํหนดหลกัประกนัความมั!นคงแห่งสิทธิและ
เสรีภาพไวว้า่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที!รัฐธรรมนูญรับรองไวน้ั�น จะกระทาํไม่ได ้เวน้
แต่จะให้มีการตรากฎหมายมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดภ้ายใตเ้งื!อนไขที!รัฐธรรมนูญ
กาํหนด ซึ! งอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื!อการที!รัฐธรรมนูญนี�กาํหนดไวแ้ละ
เท่าที!จาํเป็น และจะกระทบกระเทือนในสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั�นไม่ได ้โดยกฎหมาย
ดงักล่าวจะตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทั!วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ! งหรือแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ! งเป็นการเฉพาะเจาะจง รวมทั�งจะต้องระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที!ให้
อาํนาจในการตรากฎหมายนั� นด้วย และให้นํามาใช้บังคับกับกฎที!ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม  

โดยการใชอ้าํนาจนิติบญัญติัมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะตอ้งมีการวาง
กฎเกณฑ์ที!มีผลเป็นการทั!วไปและต้องไม่ระบุตวับุคคลเพราะถือว่ากฎหมายที!ตราออกมาจาก
ตวัแทนของประชาชนนั�นตอ้งใช้บงัคบักบัประชาชนทุกๆ คน91  โดยรัฐธรรมนูญได้กาํหนดให้
กฎหมายที!จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทั!วไป อนัเนื!องมาจากไม่ตอ้งการ

                                                           

 89  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 29. 

 90 หลักการใช้อํานาจขององค์กรที& ต้องคํานึงถึงศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ (น.506). เล่มเดิม. 

 91 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 3(9), (น.34). เล่มเดิม.  
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ให้องค์กรนิติบญัญติัออกคาํสั!งทางปกครองเองในรูปของกฎหมาย92  อนัเป็นการล่วงลํ�าเขา้มาใน
เขตแดนอาํนาจหนา้ที!และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และยงัเป็นการคุม้ครองประชาชนไม่ให้
รัฐใช้อาํนาจตรากฎหมายโดยเลือกปฏิบติัต่อบุคคลเป็นการเฉพาะขึ�นซึ! งหากพิจารณากฎหมายที!มี
ผลทั!วไปยอ่มเป็นหลกัประกนัสิทธิในความเสมอภาคและความเท่าเทียมในผลของกฎหมายสําหรับ
ขอ้เท็จจริงหรือสถานการณ์ที!เหมือนกนั การปฏิบตัิที!เทียมกนันี� เป็นองคป์ระกอบที!สําคญัของ
ความยุติธรรม และเป็นการตอกย ํ�าความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และ
เนื!องจากองคก์รฝ่ายนิติบญัญติัยอ่มมีความผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาคในการตราบทบญัญติัขึ�นมา
ให้มีผลใช้บงัคบัเป็นการทั!วไป โดยไม่มุ่งหมายให้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ! ง หรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ!งเป็นการเฉพาะเจาะจง 

1.2  ตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที!ใหอ้าํนาจในการตรากฎหมาย 
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดน้ั�น จะตอ้งผา่นการยินยอมหรือการบญัญติั

ออกมาจากประชาชนอนัเป็นไปตามหลกัสัญญาประชาคม (Social contract) ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ 
(Jean Jacques Rousseau) ที!ตวัแทนของประชาชนในรัฐสภาตรากฎหมายมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนไดย้นิยอมใหต้วัแทนของตนตรากฎหมายดงักล่าวมาจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยฝ่ายบริหารจะออกกฎขอ้บงัคบัใดๆ มาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไม่ได ้เวน้แต่ฝ่ายนิติบญัญตัิไดต้ราบทบญัญตัิมอบอาํนาจให้แก่ฝ่ายบริหารตรา
กฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดว้ยเหตุดงักล่าวจะเห็นไดว้า่
บทบญัญตัิแห่งกฎหมายจะตอ้งผา่นการบญัญตัิและรับรองโดยองคก์รที!เ ป็นตวัแทนของ
ประชาชน93  ที!มาจากเจตนารมณ์ร่วมกนัของปวงชนเท่านั�น และเมื!อกฎหมายเป็นการแสดงออกซึ! ง
เจตนารมณ์ร่วมกนัของปวงชนแลว้ กฎหมายเท่านั�นจึงจะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของแต่ละคนได้94  
ซึ! งการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทาํไดก้็แต่บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย หากพิจารณา
ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแลว้จะพบวา่ไดก้าํหนดให้กฎหมายที!จะมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญตัิ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ พระราช
กาํหนด และกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสันตติวงศ ์นอกจากนี�แลว้ไม่ใช่บทบญัญติั

                                                           

 92 จาก “เงื!อนไขการตรากฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน:มาตรการในการควบคุมการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2542, วารสารนิติศาสตร์, 30(2),             
น.191.  
 93 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 3(9), (น.33). เล่มเดิม. 
 94 กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยคุต่างๆ (น 54). 
เล่มเดิม. 
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กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ส่วนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัทั�งหลาย หากไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญดงักล่าวให้อาํนาจไว ้ยอ่มไม่อาจ
ที!จะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพบุคคลได้95  

การตรากฎหมายมาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที!รัฐธรรมนูญให้อาํนาจไว ้องคก์ร
นิติบญัญติัจะตอ้งอา้งหรือระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที!ให้อาํนาจไวใ้นกฎหมายฉบบันั�นด้วย 
ซึ! งเป็นหลกัการที!มีขึ�นเพื!อให้องค์กรนิติบญัญตัิตระหนักเสมอว่ากาํลงัตรากฎหมายล่วงลํ� าแดน
แห่งสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน เพื!อที!องค์กรนิติบญัญติัจะได้ตรากฎหมายมาจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพเฉพาะที!ตนต้องการจริงๆ เท่านั�น และเพื!อเป็นเครื! องมือช่วยในการใช้และการตีความ
กฎหมายด้วย ในการระบุบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนั�น องค์กรนิติบญัญตัิจะตอ้งระบุเฉพาะ
บทบญัญติัที!เกี!ยวขอ้งและให้อาํนาจในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไวใ้นกฎหมายเท่านั�น อยา่งไรก็
ตามบทบญัญติัมาตรานี�ไม่อาจใชบ้งัคบักบักฎหมายที!ล่วงลํ�าแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ! ง
ไดต้ราขึ�นก่อนที!รัฐธรรมนูญฉบบันี�จะมีผลบงัคบัใชแ้ต่อยา่งใด96  ทั�งนี�  เพื!อให้เป็นหลกัประกนัสิทธิ
ของประชาชนในการตรวจสอบว่าองค์กรนิติบญัญติัไดต้รากฎหมายดงักล่าว หรือให้อาํนาจฝ่าย
บริหารในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ที!รัฐธรรมนูญ
กาํหนดไวห้รือไม่ ซึ! งหากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นี� แลว้ กฎหมายดงักล่าวยอ่มขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
และใชบ้งัคบัมิได้97 

ทั�งนี�  คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื!อวนัที! 9 กุมภาพนัธ์ 2542 เห็นชอบกบัการกําหนด
รูปแบบของร่างพระราชบญัญัติที!มีบทบัญญัติอันเป็นการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที!
รัฐธรรมนูญรับรองไว้98  และรัฐสภาไดพ้ฒันารูปแบบการร่างพระราชบญัญติัที!มีเนื�อหาเป็นการ
จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยกาํหนดให้มีการระบุมาตราของรัฐธรรมนูญที!ให้อาํนาจไว้
ในคาํปรารภของพระราชบญัญติั แต่อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดแนวทางการตรากฎหมายโดยการอา้ง
บทอาศยัอาํนาจในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไวใ้นกฎหมาย ไดก้ระทาํเฉพาะกฎหมายที!จะมีการ
แกไ้ขหรือกฎหมายที!ตราขึ�นใหม่เท่านั�น99  

                                                           

 95 จาก รัฐธรรมนูญน่ารู้ (น. 236), โดย บวรศกัด̀ิ  อุวรรณโณ ข, 2542.  
 96 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 193). เล่มเดิม. 
 97 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 3(9), (น.35). เล่มเดิม. 
 98 จาก หนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที& นร 0204/ว 25 ลงวนัที! 12 กมุภาพนัธ์ 2542. 
 99 จาก รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ “เรื& อง กฎหมายที& มีบทบัญญัติที& ไม่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ.”เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื&อการพัฒนาประเทศ สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

(น 2), โดย.มูลนิธิสถาบนัวจิยักฎหมาย. 
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1.3  ตอ้งจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานเท่าที!จาํเป็นเท่านั�น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคญั
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั�นไม่ได ้

สิทธิและเสรีภาพที!รัฐธรรมนูญกาํหนดเป็นกรอบรับรองไวนี้�  มีหลกัการสําคญัอยูว่า่จะ
จาํกดัสิทธิไม่ได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื!อการที!รัฐธรรมนูญนี�
ไดก้าํหนดไวแ้ละเท่าที!จาํเป็นเท่านั�น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั�น
ไม่ได ้แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่ารัฐธรรมนูญจะมุ่งให้ความคุม้ครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ
อย่างสัมบูรณ์ (Absolute) แต่ได้มุ่งคุม้ครองอย่างสัมพทัธ์ (Relative) มากกว่า ซึ! งการพิจารณาว่า
กฎหมายที!ตราขึ�นจะมีผลทาํให้สารัตถะของสิทธิได้รับความกระทบกระเทือนหรือไม่ จึงต้อง
พิจารณาเป็นเรื!องๆ ไป ซึ! งเมื!อไดช้ั!งนํ� าหนกัของประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนแลว้ 
จึงจะตอบไดว้่ากฎหมายนั�นกระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ กล่าวอีกนยั
หนึ!งถึงแมว้า่องคก์รของรัฐจะตรากฎหมายอนัมีผลกระทบกระเทือนแก่นของสิทธิก็ตาม แต่ถา้การ
กระทบกระเทือนแก่นของสิทธินั�นยงัสอดคล้องกบัหลกัความได้สัดส่วนอยู่ และกฎหมายนั�นมี
ความสําคัญอย่างยิ! งยวดต่อประโยชน์ของส่วนรวม ย่อมไม่อาจถือได้ว่ากฎหมายนั� น
กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัดงักล่าว และการตรากฎหมายใน
ลกัษณะใด จะถึงขนาดที!เรียกไดว้่ากระทบกระเทือนต่อสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ จะตอ้ง
พิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไป ไม่อาจให้คาํนิยามเพื!อใช้กบัสิทธิและเสรีภาพทุกประเภท
ได้100  อนึ! ง หากกฎหมายใด แมต้ามรูปแบบแลว้จะเป็นกฎหมายที!เป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนก็ตาม แต่หากในความเป็นจริง เนื�อหากฎหมายที!ตราขึ�นนั�น กฎหมายใดเป็นการ
จาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพที!มีลกัษณะเป็นการล่วงลํ� าเขา้ไปกระทบ “แก่น” (Core) หรือ “สารัตถะ” 
(Essence) ของสิทธิหรือเสรีภาพแลว้ กฎหมายนั�นย่อมมีผลเช่นเดียวกนักบักฎหมายที!ตดัสิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชนนั!นเอง101  อยา่งไรก็ตาม รัฐธรรมนูญอาจบญัญติัโดยชดัแจง้ยกเวน้มาตรการ
ที!อาจถือไดว้่ากระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิให้เป็นมาตรการที!ใช้บงัคบัได้ เพื!อเป็นการตดั
ปัญหาการตีความ102  

                                                           

 100 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 190). เล่มเดิม. 
 101 จาก “เสรีภาพในทางการคา้และอุตสาหกรรมในระบบกฎหมายไทย: การจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรมโดยฝ่ายนิติบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540,” โดย กฤษณ์  วสีนนท ์ก, วารสารกฎหมาย. 23(1), น 72. 
 102 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 191). เล่มเดิม. 
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2.  หลกัความไดส้ัดส่วน103 
หลกัความไดส้ัดส่วน (Der Grundsatz der Verhaeltnismaessigkeit) หรือหลกัความ

พอสมควรแก่เหตุ (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)104 หรือหลกัความสมควรแก่เหตุ 
(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)105 หรือหลักความจาํเป็นพอสมควรแก่เหตุ หรือหลกัสัดส่วน       
ในการใชอ้าํนาจ (Verhaeltnismaesigkeit) ซึ! งเป็นหลกัการหนึ!งของหลกันิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)106 
หรือหลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพเท่าที!จาํเป็นหรือหลกัพอสมควรแก่เหตุ (Uebermassverbot) 
หรือ หรือเรียกอีกชื!อหนึ! งว่าหลกัห้ามมิให้กระทาํเกินกว่าเหตุ (Uebermassverbot) ซึ! งเป็นหลกัที!มี
ความสําคญัอยา่งยิ!งในการนาํมาใชค้วบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐที!มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยจะกล่าวอธิบายต่อไปในขอ้ 2.3.2 แนวความคิดเกี!ยวกบัหลกัความไดส้ัดส่วน  

โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ที!ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอาํนาจ ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย อีกทั�ง ยงัมีสิทธิและเสรีภาพในการกระทาํใดก็ไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย
และขดัต่อเสรีภาพของบุคคลอื!น ซึ! งกฎหมายที!ออกมาจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวตอ้งเป็นกฎหมายที!ออก
โดยความยนิยอมของประชาชน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 เสรีภาพในการรวมตวัจดัตั�งพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ซึ! ง
เสรีภาพดงักล่าวนี� เป็นเครื!องมือในการแสดงออกทางความคิดของประชาชนหรือกลุ่มคนทั�งหลาย
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ที!มีความคิดเห็นในอุดมการณ์ทางการเมืองในเรื!องเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็น
เพราะเหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง หรือทางสังคมก็ดี ซึ! งพลงัความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล
ดงักล่าวไดรั้บการยอมรับและพฒันาจนกลายมาเป็นฐานสําคญัทางการเมืองเพื!อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มของตน และพฒันาเรื!อยมาจนกลายเป็นพรรคการเมืองของมวลชนในเวลาต่อมา 
จากที!ได้กล่าวแล้วนั�น จะเห็นได้ว่าเสรีภาพในการรวมตวักันจดัตั� งพรรคการเมืองเป็นสิทธิขั�น
พื�นฐานที!นานาอารยประเทศยอมรับ และบางประเทศไดจ้ดัใหมี้กฎหมายพรรคการเมืองเพื!อควบคุม

                                                           

 103  ในวิทยานิพนธ์เล่มนี� ไดใ้ชค้าํวา่ “หลกัความพอสมควรแก่เหตุ” ในการอธิบายตลอดทั�งเล่ม โดยให้
หมายความรวมไปถึง “หลกัความสมควรแก่เหตุ” และ/หรือ “หลกัความจาํเป็นพอสมควรแก่เหตุ” และ/หรือ 
“หลกัสดัส่วนในการใชอ้าํนาจ” และ/หรือ “หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพเท่าที!จาํเป็น” และ/หรือ “หลกัพอสมควร
แก่เหตุ” และ/หรือ “หลกัความไดส้ดัส่วน” และ/หรือ “หลกัหา้มมิใหก้ระทาํเกินกวา่เหตุ.” 
 104 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 187). เล่มเดิม. 
 105 จาก หลกักฎหมายปกครองเยอรมนั (น 261), โดย กมลชยั  รัตนสกาววงศ,์ 2544.  
 106 คาํบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.42). เล่มเดิม. 
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การดาํเนินงานของพรรคการเมืองนั�น ซึ! งอาจเป็นไปตามความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และ
ขอ้จาํกดัทางการเมืองของแต่ละประเทศ107          
 2.3.2  แนวความคิดเกี!ยวกบัหลกัความไดส้ัดส่วน 

หลกัความไดส้ัดส่วน (der Grundsatz der Verhaeltnismaessigkeit) ตามหลกักฎหมาย
ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั�นถือวา่เป็นหลกัของกฎหมายมหาชนทั!วไปที!ไม่ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็น    
ลายลกัษณ์อกัษรแต่อย่างใด แต่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัมหาชนทั!วไปอย่างกวา้งขวาง ไม่ใช่
เฉพาะแต่สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ยงัรวมถึงออสเตรีย ฝรั!งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศ
อื!นๆ นอกจากนี� ยงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกักฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ!งเป็นหลกัที!ไดรั้บการยอมรับจากสหภาพยุโรป เป็นตน้ จะเห็นว่าหลกัความไดส้ัดส่วนเป็น
หลกัที!ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัในทางกฎหมายที!สําคญั โดยมีลาํดบัชั�นในระดบัรัฐธรรมนูญ 
อนัเป็นหลกัการที!มุ่งหมายประการสําคญัเพื!อจาํกดัการใชอ้าํนาจของรัฐ และเป็นหลกัที!ก่อให้เกิด
ความมั!นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน108 

Klaus Stern ไดอ้ธิบายวา่ ภาระหนา้ที!หลกัของหลกัความไดส้ัดส่วนนั�น ไม่ไดมี้ความมุ่ง
หมายเฉพาะการจาํกดัการแทรกแซงของอาํนาจเท่านั�น แต่หากตีความหลกัความได้สัดส่วนอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ นอกจากจะเป็นหลกัการในทางเนื�อหาที!ห้ามไม่ให้มีการใช้อาํนาจอย่างอาํเภอใจแลว้  
ยงัถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที!เป็นสาระสําคัญในการควบคุมตรวจสอบรัฐธรรมนูญของศาล
รัฐธรรมนูญ และมีบทบาทสําคญัในการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํในทาง
ปกครองทั�งหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ!งการกระทาํในทางปกครองที!เป็นการแทรกแซงในสิทธิเสรีภาพ
ซึ!ง ศาลปกครองไดน้าํหลกัความไดส้ัดส่วนมาเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความชอบของการกระทาํ
ในทางปกครองมาเป็นเวลายาวนานแลว้109 

หลกัความไดส้ัดส่วนมีความมุ่งหมายเพื!อความยุติธรรมนั�น ไดมี้การคน้พบวา่มีการบญัญติั
เป็นกฎหมายมาตั�งแต่ในสมยัของกฎหมายโรมนัแลว้ และต่อมาไดค้น้พบหลกัดงักล่าวในกฎหมาย
อาญา แต่การยอมรับหลกัความไดส้ัดส่วนที!มีความสําคญัอยา่งยิ!งเกิดขึ�นนบัตั�งแต่ไดมี้การนาํหลกั
ดงักล่าวมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายของแผน่ดินแห่งรัฐปรัสเซีย (Aligemeines Landrecht Fuer die 
Preussischen Staaten) ตาม Paragraph 10 วรรคสอง ของกฎหมายตาํรวจ โดย C.G. Svarez เห็นวา่
หลกัความไดส้ัดส่วนเป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน ซึ! งมีสาระสําคญัว่ารัฐนั�นมีสิทธิที!จะจาํกดั

                                                           

107 จาก เสรีภาพในการจัดตั-งและดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง (น. 11-12), โดย วลัลียา ไชยศิริ., 
2547. 

108 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น.268-269). เล่มเดิม.  
109 แหล่งเดิม (น. 270). 
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สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไดเ้ท่าที!จาํเป็นเท่านั�น ทั�งนี�  เพื!อใหเ้สรีภาพและความมั!นคงของทุกคน
สามารถที!จะดาํรงอยูไ่ด ้โดย Svarez เห็นว่าหลกัการดงักล่าวเป็นการแสดงออกถึงความมีเหตุผล
และเป็นส่วนหนึ! งของปรัชญาในยุคความรุ่งโรจน์ทางปัญญา การที!หลกัการดงักล่าวได้รับการ
บญัญติัไวใ้นกฎหมายตาํรวจของปรัสเซียนั�น ถือวา่เป็นเงื!อนไขทั!วไปของการจาํกดัอาํนาจในการ
แทรกแซงของตาํรวจตามความเข้าใจในทางตาํราและในคําพิพากษาของศาลในเวลาต่อมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ!งของศาลปกครองปรัสเซียและซคัเซน (Sachsen) ถือกนัวา่เป็นหลกัของความได้
สัดส่วนหรือหลกัหา้มกระทาํเกินกวา่เหตุ และ G.H. Von Berg เป็นบุคคลแรกที!ไดก้ล่าวอยา่งชดัเจน
ถึงหลกัความไดส้ัดส่วนสําหรับการกระทาํของตาํรวจ ส่วน O. Mayer ซึ! งถือว่าเป็นบิดากฎหมาย
ปกครองเยอรมนัไดเ้ขียนถึงหลกัความไดส้ัดส่วนภายหลงัจากที! G.H. Von Berg ไดก้ล่าวไวเ้กือบ 
100 ปีต่อมา โดยไดก้ล่าวไวว้่าการกระทาํของตาํรวจนั�นจะตอ้งมีพื�นฐานมาจากกฎหมายและตอ้ง
กระทาํตามความจาํเป็นและจะตอ้งได้สัดส่วน แต่หากไม่คาํนึงถึงการกาํหนดไวใ้นลกัษณะของ
กฎหมายบญัญติัปกครองแลว้ ถือวา่ความคิดในเรื!องหลกัความไดส้ัดส่วนหรือหลกัห้ามมิให้กระทาํ
เกินกวา่เหตุนี� เป็นหลกักฎหมายทั!วไปที!ไดรั้บการยอมรับมาเป็นเวลานานแลว้110 

ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของ R. von 
Krauss ซึ! งถือว่าเป็นก้าวสําคญัในงานเขียนเรื! องหลักความได้สัดส่วนโดย Krauss ได้เขียน
วทิยานิพนธ์ดงักล่าวสาํเร็จในปี ค.ศ. 1953 และไดรั้บการเผยแพร่ปี ค.ศ. 1955 ซึ! งไดดึ้งหลกัความได้
สัดส่วนออกมาจากกฎหมายตาํรวจและจากกฎหมายปกครอง และไดย้กระดบัหลกัความสําคญั
ดงักล่าวให้เป็นหลกัในระดบัของรัฐธรรมนูญ และในเวลาต่อมา  P. Lerche ไดก้ล่าวไวใ้นปี 1961 
วา่แทบจะไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ หลกัความไดส้ัดส่วนไดรั้บความชอบธรรมโดยอาศยัการกาํกบัจาก
รัฐธรรมนูญและโดยความเขา้ใจหลกันิติรัฐจากพื�นฐานดงักล่าวนี� เองทาํให้หลกัความได้สัดส่วน
ไดรั้บการยอมรับใหก้ลายเป็นหลกัการพื�นฐานในขอบเขตของสิทธิขั�นพื�นฐาน111 

ในทางตาํรานั�นต่างยอมรับคุณค่าของหลกัความไดส้ัดส่วนว่าอยู่ในระดบัรัฐธรรมนูญ 
แต่ก็มีบางความเห็นที!ปฏิเสธการยอมรับดงักล่าว การผลกัดนัที!สําคญัสําหรับการวางหลกัดงักล่าวไว้
ในรัฐธรรมนูญนั�นเกิดจากคาํพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญครั� งแรกนั�น เป็นความพยายามของศาล
รัฐธรรมนูญของมลรัฐบาวาเรีย ซึ! งได้วินิจฉัยมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญของมลรัฐบาวาเรียที!ได้
บญัญติัให้มีการจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานได ้ซึ! งศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐบาวาเรียไดเ้คยวินิจฉยัไวอ้ยา่ง
ชดัเจนว่าการจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานดงักล่าวจะตอ้งตรวจสอบกบัหลกัความได้สัดส่วน ในปี ค.ศ. 
1955 เป็นครั� งแรกที!มีความชดัเจนต่อหลกัความไดส้ัดส่วน โดยมีหลกัวา่กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที!
                                                           

110 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น 271-272). เล่มเดิม. 
111 แหล่งเดิม. 
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ละเมิดต่อหลกัความไดส้ัดส่วนเท่ากบัเป็นการละเมิดต่อหลกันิติรัฐ แมต่้อมาศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐ
บาวาเรียได้นําหลักนิติรัฐ (มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญของบาวาเรีย) มาประกอบ การพิจารณากับ
หลกัประกนัต่อสิทธิขั�นพื�นฐานตามรัฐธรรมนูญแล้วได้สรุปว่า ฝ่ายนิติบญัญติัไม่อาจละเมิดหลกั
ความไดส้ัดส่วนได้ และตั�งแต่นั�นมาการอา้งถึงหลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัที!มีพื�นฐานมาจาก
หลกันิติรัฐก็ไดรั้บการยนืยนัมาโดยตลอด112 

นอกจากนี�  หลกัความไดส้ัดส่วนยงัมีบทบาทสําคญัในการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง สาระสําคญัประการหนึ!งของการตรวจสอบความชอบของการใชดุ้ลพินิจคือตรวจสอบวา่
การใช้ดุลพินิจนั�นขดัแยง้กับสิทธิขั�นพื�นฐาน และหลักทั!วไปของกฎหมายปกครองหรือไม่ ซึ! ง
หมายความรวมถึงหลกัความไดส้ัดส่วนดว้ย ในกรณีนี� จะตอ้งพิจารณาถึงหลกัความไดส้ัดส่วนเป็น
พิเศษ เช่น ในกรณีที!มีการออกคาํสั!งทางปกครองใด โดยมีเงื!อนไขในการเพิกถอนคาํสั !งทาง
ปกครองนั�นว่า หากผูรั้บคาํสั!งทางปกครองไม่ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ! งให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที!กาํหนดไว ้ในกรณีนี� การจะเพิกถอนคาํสั!งทางปกครองนั�นเจา้หน้าที!ยงัตอ้งพิจารณา
ขอ้เท็จจริงในเรื!องนั�นๆ ดว้ย เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตในการสร้างโรงงานซึ! งมีการสร้างเสร็จ
แลว้ แต่เงื!อนไขบางประการยงัมิไดด้าํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที!กาํหนด ในกรณีการ
จะเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่นั�น จะต้องนําหลักความได้สัดส่วนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา   
เพิกถอนวา่ การเพิกถอนนั�นสอดคลอ้งกบัความไดส้ัดส่วนหรือไม่ โดยตามหลกักฎหมายปกครอง
เยอรมนัถือไดว้่าหลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกักฎหมายที!มีความสําคญั แต่ไม่ไดมี้การบญัญติัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีสถานะเป็นหลกักฎหมายมหาชนทั!วไป ซึ! งมีลาํดบัชั�นในระดบัของ
รัฐธรรมนูญโดยมีที!มาจากหลกันิติรัฐ (Rechtstaatsprinzip) ดงันั�น หลกัความไดส้ัดส่วนจึงมีผลใช้
บงัคบักบัการกระทาํของรัฐทุกประเภท โดยถือว่าเป็นหลกัรัฐธรรมนูญที!มีผลบงัคบัใช้เป็นการ
ทั!วไป โดยเฉพาะอยา่งยิ!งในการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายฝ่ายนิติบญัญติัที!
จ ํากัดสิทธิขั�นพื�นฐาน นอกเหนือจากนี� แล้วหลักความได้สัดส่วนยงัมีบทบาทสําคัญในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของฝ่ายปกครองวา่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่113 

ทั�งนี�  กฎหมายที!จะมาจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานนอกจากจะตอ้งพิจารณาจากหลกัเกณฑ์การ
จาํกัดสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว จะต้องสอดคล้องกับหลักความได้
สัดส่วน ซึ! งประกอบดว้ย การจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานจะตอ้งเป็นไปเพื!อประโยชน์สาธารณะ การจาํกดั
สิทธิขั�นพื�นฐานจะตอ้งมีความเหมาะสม  การจาํกดัสิทธิขั�นพื�นฐานจะตอ้งมีความจาํเป็น และการ

                                                           

 112 แหล่งเดิม. 
 113 แหล่มเดิม (น. 280-284).  
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จาํกัดสิทธิขั�นพื�นฐานจะต้องมีความพอสมควรแก่เหตุตามความหมายอย่างแคบ114  โดยสรุป
รายละเอียดไดด้งัต่อไปนี�  

1.  หลกัประโยชน์สาธารณะ 
“ประโยชน์สาธารณะ” หรือ “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ลว้นเป็นสิ!งที!ไดรั้บ

การยอมรับมาตั�งแต่สมยัโรมนัจนนาํไปสู่การแบ่งแยกระหวา่งกฎหมายเอกชนกบักฎหมายมหาชน 
ซึ! งกฎหมายเอกชนนั�นเป็นกฎหมายที!วา่ดว้ยเรื!องผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล แต่กฎหมายมหาชน
นั�นเป็นเรื!องที!เกี!ยวกบัผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของสังคมประเทศชาติโดยรวม ซึ! ง
โดยทั!วไปแลว้ ผลประโยชน์ของส่วนรวมยอ่มมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคลเสมอ และดว้ยเหตุนี�  
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเพื!อประโยชน์สาธารณะก็ดีหรือเพื!อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนก็ดี จึงเป็นเรื!องที!มีความชอบธรรมอย่างยิ!งที!ฝ่ายปกครองจะมีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
โดยอาศยัเหตุผล “เพื!อผลประโยชน์สาธารณะ” หรือ “เพื!อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน” แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิไดห้มายความว่าฝ่ายนิติบญัญติัจะมีอาํนาจอาศยัเหตุผลดงักล่าว
จาํกดัสิทธิและเสรีภาพไดโ้ดยปราศจากขอบเขต เพราะถึงแมว้่าฝ่ายนิติบญัญติัจะมีอาํนาจในเรื!อง
ดงักล่าว แต่การใช้อาํนาจของฝ่ายนิติบญัญติัก็ตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของหลกัการจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพ นอกจากนี�  การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพไม่ได้115  นอกจากนี� แลว้ การพิจารณาถึงเรื!องขอบเขตของประโยชน์สาธารณะยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงยุคสมยัดว้ย กล่าวคือ ในยุคหนึ!งกิจกรรมหนึ!งอาจไม่ถือวา่เป็นประโยชน์สาธารณะ แต่
ในอีกยคุสมยัหนึ!งกิจกรรมเดียวกนันั�นก็อาจกลบัเป็นประโยชน์สาธารณะขึ�นมาได ้เนื!องจากบริบท
และความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั�นเปลี!ยนแปลงไปตามยคุสมยั นั!นเอง 

2.  หลกัความเหมาะสม 
Pieroth และ Schlink ไดอ้ธิบายไวใ้นตาํราที!มีชื!อ “Grundrechte-Staatsrecht II” วา่ หลกั

ความเหมาะสมของมาตรการหรือวิธีการอนัใดอนัหนึ!งนั�น ตามความหมายแต่เดิมที!ปรากฏในทาง
ตาํราและคําพิพากษานั� น ได้อธิบายไวว้่ามาตรการที!เหมาะสม คือ มาตรการที!อาจทาํให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์!กาํหนดไวไ้ด ้ มาตรการอนัใดอนัหนึ!งจะเป็นมาตรการที!ไม่เหมาะสม หากมาตรการ
นั�นไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคที์!กาํหนดไวไ้ด ้หรือการบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวนั�นเป็นไปดว้ย
ความยากลาํบาก ส่วนการอธิบายตามแนวใหม่ซึ! งไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงค-์วิธีการ-ความสัมพนัธ์ 
(Zweck-Mittel-Relation)นั�น Pieroth และ Schlink ได้อธิบายว่าความเหมาะสมหมายความถึง
สภาพการณ์ซึ! งรัฐไดท้าํการแทรกแซงและภายในสภาพการณ์นั�น รัฐจะตอ้งคาํนึงถึงการทาํให้บรรลุ
                                                           

 114 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 327), โดย บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ ข, 2549. 

 115 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 214-215). เล่มเดิม. 
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วตัถุประสงค์ที!ก ําหนดไวโ้ดยมาตรการนั� นวางอยู่บนสมมติฐานที!ได้รับการยอมรับหรือเป็น
มาตรการที!ไดแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัแจง้วา่มีความเป็นไปไดที้!จะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ในกรณีนี�
จึงถือได้ว่ามาตรการนั�นเป็นมาตรการที!มีความเหมาะสม โดยศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า 
ความเหมาะสมแต่เพียงบางส่วนนั�นก็เป็นการเพียงพอ ไม่จาํเป็นตอ้งมีความเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์
แต่ประการใด116 

หลักความเหมาะสม เป็นมาตรการที!องค์กรนิติบญัญติัตราขึ� นเป็นกฎหมายจะต้อง 
“เหมาะสม” ที!จะบรรลุวตัถุประสงค์ที!ตอ้งการ โดยมาตรการที!รัฐใช้จาํกดัสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของ
ประชาชนกบัผลที!จะไดรั้บจากการใช้มาตรการนั�น เมื!อองค์กรนิติบญัญติัจะตรากฎหมายฉบบัใด
ฉบบัหนึ! งซึ! งมีผลเป็นการล่วงละเมิดแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน องค์กรนิติบญัญติั
จะตอ้งพิจารณาวา่มาตรการต่างๆ ที!ไดรั้บการกาํหนดขึ�นและตราไวใ้นกฎหมายอยูใ่นวิสัยที!จะทาํให้ผล
ที!ตนตอ้งการบรรลุไดห้รือไม่ กฎหมายใดก็ตามที!กาํหนดมาตรการซึ! งเป็นที!ประจกัษ์ชดัว่าไม่อาจ
บรรลุผลที!ตอ้งการไดอ้ย่างแน่แท ้ย่อมถือว่ากฎหมายนั�นไม่เหมาะสม จึงเป็นบทบญัญติัที!ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่ากฎหมายใดจะมีความเหมาะสมหรือไม่ จะตอ้งพึง
ระลึกอยู่เสมอว่า องค์กรนิติบญัญติัมีดุลพินิจเฉพาะในการคาํนวณหรือคาดคะเนพฒันาการใน
อนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ!งในส่วนที!เกี!ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลหรือกาํหนดทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ กฎหมายที!จะถือไดว้่าขดัต่อหลกัความเหมาะสมนั�น จะตอ้งปรากฏว่าองคก์รนิติบญัญติั
ใช้ดุลพินิจตั� งอยู่บนพื�นฐานของการคาดคะเนพฒันาการในอนาคตและผลกระทบที!เกิดขึ� นจาก
กฎหมายนั�นผิดพลาดอยา่งชดัแจง้ หากปรากฏแต่เพียงวา่กฎหมายนั�นใชไ้ปแลว้ไม่เหมาะสมในอนั
ที!จะบรรลุผลที!ตอ้งการ ยอ่มไม่เป็นเหตุที!จะพอฟังไดว้า่ กฎหมายฉบบันั�นขดัต่อรัฐธรรมนูญ117 

3.  หลกัความจาํเป็น 
หลกัความจาํเป็น หมายความว่า ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการลว้นแต่ชอบดว้ย

ความสัมฤทธ̀ิผล กล่าวคือ สามารถดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัที!ให้อาํนาจ
ได ้แต่ทว่ามาตรการเหล่านี� มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพหรือประโยชน์อนัชอบ
ธรรมของราษฎรมากน้อยแตกต่างกัน ฝ่ายปกครองต้องตดัสินใจเลือกออกมาตรการที!มีความ
รุนแรงน้อยที!สุด ความคิดที!อยู่เบื�องหลงัหลกัการนี� มีอยู่ว่า “ในระหว่างสิ!งที!เลวร้ายตั�งแต่สองสิ!ง
ขึ�นไปที!จาํตอ้งเลือก บุคคลควรเลือกสิ!งที!เลวร้ายน้อยที!สุด” ดงันั�น ฝ่ายปกครองจึงมีอาํนาจจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพของราษฎรไดเ้พียงเท่าที!จาํเป็นแก่การดาํเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

                                                           

 116 แหล่งเดิม (น. 274). 
 117 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 188). เล่มเดิม. 
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กฎหมายเท่านั� น การจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจาํเป็นแก่การ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเป็นสิ!งที!ไม่ชอบธรรม” 118  

มาตรการที!องคก์รนิติบญัญติัตราขึ�นเป็นกฎหมายนั�นจะตอ้งเป็นมาตรการที!จาํเป็นแก่
การดาํเนินการเพื!อให้วตัถุประสงค์ที!ตอ้งการสําเร็จลงได ้โดยฝ่ายนิติบญัญติัจะตอ้งเปรียบเทียบ
มาตรการต่างๆ ที!จะบญัญติัลงไวใ้นกฎหมายซึ! งเป็นมาตรการที!เหมาะสมในอนัที!จะดาํเนินการให้
เกิดผลไดต้ามที!องคก์รนิติบญัญติัตอ้งการ กล่าวคือ ในกรณีที!มีมาตรการที!เหมาะสมหลายมาตรการ 
องคก์รนิติบญัญติัจะตอ้งเลือกมาตรการที!มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชนนอ้ยที!สุดมา
บญัญติัเป็นกฎหมาย หากองค์กรนิติบญัญติัเลือกมาตรการที!กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพอย่าง
รุนแรงมาบญัญัติเป็นกฎหมาย ทั�ง ๆ ที!อาจเลือกมาตรการที!รุนแรงน้อยกว่าได้แล้ว ย่อมถือว่า
กฎหมายดงักล่าวขดัต่อหลกัความจาํเป็น ซึ! งขดัต่อรัฐธรรมนูญ119 

4.  หลกัความพอสมควรแก่เหตุตามความหมายอยา่งแคบ 
หลกัความพอสมควรแก่เหตุตามความหมายอย่างแคบเป็นหลกัการที!เรียกร้องให้เกิด

ดุลยภาพขึ� นระหว่างความเสียหายอนัจะเกิดขึ� นแก่เอกชนและ/หรือแก่สังคมโดยส่วนรวมกับ
ประโยชน์อนัมหาชนจะพึงได้รับจากมาตรการใดมาตรการหนึ! งที!ฝ่ายปกครองออกมาใช้บงัคบั 
มาตรการที!สามารถดํา เ นินการให้บรรลุ เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที! ให้อํานาจและ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรน้อยที!สุดนั� น เมื!อนํามาใช้บังคับแล้วย่อม
ก่อให้เกิดทั�งประโยชน์และโทษในขณะเดียวกนั ประโยชน์ที!เกิดขึ�นจากการใชบ้งัคบัมาตรการนั�น 
ไดแ้ก่ การรักษาหรือการก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะที!กฎหมายฉบบันี� ให้อาํนาจประสงคจ์ะให้
ความคุม้ครองหรือจะให้เกิดขึ�น ส่วนโทษที!เกิดขึ�นจากการใชบ้งัคบัมาตรการนั�นไดแ้ก่ ผลกระทบ
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพด้านต่างๆ ของราษฎรและ/หรือประโยชน์สาธารณะด้านอื!นๆ หลกัความ
พอสมควรแก่เหตุตามความหมายอยา่งแคบนี� เรียกร้องวา่ มาตรการที!ฝ่ายปกครองอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ! งออกมาใช้บังคับแก่ราษฎรต้องก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ               
ถ้าก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์แล้ว มาตรการนั�นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายใช้บงัคบัไม่ได ้
ดงันั�น หลกัความไดส้ัดส่วนนี� จึงบงัคบัให้ฝ่ายปกครองตอ้งทาํการชั!งผลดีและผลเสียของมาตรการ
แต่ละมาตรการที!ตนตั�งใจจะออกมาใชบ้งัคบัแก่ราษฎร มาตรการใดก็ตามที!เห็นไดช้ดัวา่หากไดล้ง
มือบงัคบัการให้เป็นไปตามนั�นแล้ว จะยงัให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ ้มกบัความ
เสียหายที!เกิดขึ�นแก่เอกชนและ/หรือแก่สังคมโดยส่วนรวม ฝ่ายปกครองตอ้งห้ามมิให้ออกมาใช้
บงัคบั ถึงแม้ว่ามาตรการนั�นจะเป็นมาตรการที!สามารถดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
                                                           

 118 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 89). เล่มเดิม. 
 119 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 189). เล่มเดิม. 
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กฎหมายที!ให้อาํนาจได้ และจาํเป็นแก่การดาํเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันั�น 
(ชอบดว้ยหลกัความจาํเป็น) แลว้ก็ตาม เมื!อบงัคบัตามหลกัความพอสมควรแก่เหตุตามความหมาย
อยา่งแคบอยา่งเคร่งครัดแลว้ ในกรณีที!มาตรการต่างๆ ซึ! งกฎหมายฝ่ายปกครองออกมาใชบ้งัคบัแก่
ราษฎรได้ทุกมาตรการก่อความเสียหายแก่ราษฎรและ/หรือสังคมโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที!
มหาชนพึงไดรั้บ ฝ่ายปกครองตอ้งละเวน้จากการกระทาํการอยา่งใดๆ เลยทีเดียว120 

ในการพิจารณาวา่การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญจะเป็นการ
ขดัต่อหลกัความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบหรือไม่นั�น อาจจาํแนกพิจารณาได้ 3 
ประการ ไดแ้ก่ เพื!อคุม้ครองสิทธิของบุคคลอื!น เพื!อคุม้ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
เพื!อคุม้ครองศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

(1) เพื!อคุม้ครองสิทธิของบุคคลอื!น 
Klaus Stern ไดอ้ธิบายวา่ การคุม้ครองสิทธิของบุคคลอื!นถือวา่เป็นเหตุผลประการสําคญั

ในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ โดยการพิจาณาถึง “สิทธิของบุคคลอื!น” จาํเป็นที!จะตอ้งยอ้นกลบัไป
พิจารณามนุษยใ์นสภาวะธรรมชาติดั�งเดิม ตามทศันะของจอห์น ล็อค (John Lock) เห็นวา่ มนุษยต์าม
สภาวะธรรมชาติดั� งเดิมนั� น เป็นสภาวะที!มนุษย์มี เสรีภาพอย่างสมบูรณ์มนุษย์สามารถที!จะ
กาํหนดการกระทาํของตนเองไดภ้ายในขอบเขตของกฎธรรมชาติ นอกจากนี� ในสภาวะธรรมชาติ 
มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัตามแนวความคิดของกฎหมายธรรมชาติ การที!มนุษยมี์
เสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนันั�นก่อให้เกิดผลวา่ ไม่วา่บุคคลใดที!ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น และเสรีภาพของบุคคลอื!นไดเ้พราะทุกคนต่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั ดงันั�น 
การละเมิดผลประโยชน์ของบุคคลอื!นก็ดี การทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื!นก็ดี หรือการทาํให้
เกิดความเสียเปรียบแก่บุคคลที!สามก็ดี กรณีดงักล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื!น121 

ต่อมาเมื!อมีรัฐเกิดขึ�น “สิทธิของบุคคลอื!น” จึงไดรั้บการรับรองโดยกฎเกณฑ์ของรัฐ “สิทธิ
ของบุคคลอื!น” จึงไม่ไดอ้ยู่ในสภาวะธรรมชาติอีกต่อไป หากแต่ไดถู้กกาํหนดให้เป็นกฎหมายซึ! ง
ออกโดยอาํนาจรัฐ ดงันั�น “สิทธิของบุคคลอื!น” จึงยงัคงเป็นขอ้จาํกดัของเสรีภาพที!แฝงอยูโ่ดยตรรกะ
ในทางกฎหมาย (Rechtslogisch) แต่ไดเ้ปลี!ยนจากตรรกะในทางกฎหมายในสภาวะธรรมชาติดั� งเดิมมา
เป็นตรรกะในทางกฎหมายของกฎหมายบญัญติั (Rechtslogik des Gesetzes) ซึ! งการกาํหนดให้
สิทธิแก่บุคคลอื!นในขณะเดียวกนัก็เป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคลหนึ!ง122 

                                                           

 120 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 91-92). เล่มเดิม. 
 121 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 205). เล่มเดิม. 
 122 แหล่งเดิม.  
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เนื!องจากการใชเ้สรีภาพของบุคคลหนึ!งอาจไปขดักบัการใชเ้สรีภาพของอีกคนหนึ!ง รัฐ
จึงตอ้งเขา้มาจดัระเบียบโดยการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดว้ยวิธีการต่างๆ123  ซึ! งการจาํกดัสิทธิของ
บุคคลอาจเป็นความจาํเป็นเพื!อความมุ่งหมายในการคุม้ครองผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล แต่
เงื!อนไขดังกล่าวยงัไม่ใช่เงื!อนไขที!เพียงพอในการทาํหน้าที!ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลนั�น ฝ่ายนิติบญัญติัอาจบญัญติักฎหมายเพื!อให้บุคคลเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ได ้ในกรณี
นี� เป็นกรณีที!ฝ่ายนิติบญัญติัไดใ้ห้อาํนาจในทางกฎหมาย (Rechtsmacht) แก่บุคคล เพื!อให้บุคคลนั�น
สามารถบรรลุเป้าหมายในผลประโยชน์ที!กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองได้  แต่เฉพาะกรณีที!
ผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ!งไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นประโยชน์แก่บุคคลที!สาม ในกรณีจึงกล่าวไดว้า่
เป็น “สิทธิของบุคคลอื!น” ซึ! งฝ่ายนิติบญัญติัย่อมมีความชอบธรรมในการจาํกดัขอบเขตของสิทธิ
และเสรีภาพ ถา้หากการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไม่ไดมุ้่งหมายเพื!อคุม้ครองผลประโยชน์ของปัจเจก
ชนก็ดี หรือในกรณีที!ผลประโยชน์นั�นเป็นเพียงผลสะทอ้นจากกฎเกณฑ์ของกฎหมาย (Rechtsreflex) 
ก็ดี กรณีนี� ย่อมไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมต่อฝ่ายนิติบญัญติัในการตรากฎหมายจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพ124 

โดยหลักแล้วสิทธิและเสรีภาพไม่ได้ก่อให้เกิดผลผูกพนัต่อปัจเจกบุคคล หากแต่
ก่อให้เกิดผลผูกพนัเฉพาะต่อรัฐเท่านั�น แต่โดยแทจ้ริงแลว้หากรัฐที!ไดใ้ห้ความคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพแก่บุคคลที!สาม โดยเหตุนี� รัฐจึงอาจทาํการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ้การให้ความ
คุม้ครองแก่สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลที!สามโดยรัฐธรรมนูญยอ่มหมายความว่า ไม่วา่บุคคลใดก็ไม่
สามารถที!จะแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื!นได ้เหตุผลอนัชอบธรรมในการแทรกแซง
สิทธิและเสรีภาพไดน้ั�น สามารถอา้งไดว้า่เพื!อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดงันั�น รัฐจึงมีสิทธิที!ใช้
มาตรการไม่วา่โดยทางบริหาร นิติบญัญติั หรือตุลาการ เพื!อเยียวยาสิทธิของบุคคลที!สามจากการถูก
ละเมิด และรัฐจะตอ้งปฏิเสธการกระทาํของบุคคลใดก็ตามที!เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื!น125 

(2)  เพื!อคุม้ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื!อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ� นในสังคม ตาม

แนวความคิดของประเทศฝรั!งเศสนั�น ความมั!นคง ความสงบเรียบร้อย และการสาธารณสุขเป็นขอ้จาํกดั
สิทธิและเสรีภาพอย่างเด็ดขาดที!รัฐสามารถใช้อา้งไดว้่า เพื!อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคม 

                                                           

 123 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 30). เล่มเดิม. 
 124 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 206). เล่มเดิม. 
 125 แหล่งเดิม (น. 216-217). 
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หากพบว่าการใช้เสรีภาพของผูห้นึ! งผูใ้ดไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม126 โดยเหตุผล
ในการจาํกดัสิทธิเพื!อคุม้ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาจสรุปไดด้งันี�   

ก. ความหมายของความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เนื!องจากความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public order) คือ ภาวะความเป็นอยูข่อง

ประชาชนที!อยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีความปลอดภยัในชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น และในการ
ดาํเนินชีวิตโดยปรกติสุข127 โดยแนวความคิดเกี!ยวกบั “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน” มีที!มาจากกฎหมายโรมนั ต่อมาภายหลงักฎหมายแพ่งฝรั!งเศส (มาตรา 1131 และมาตรา 
1133) และกฎหมายแพง่ญี!ปุ่น (มาตรา 90) ไดถื้อตามแนวความคิดดงักล่าว แต่มีขอ้น่าสังเกตวา่การ
ยอมรับแนวความคิดเกี!ยวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนนั�น ในชั�นแรกได้
ยอมรับเฉพาะที!ใช้บงัคบัแก่หลกัการเสรีภาพในการทาํสัญญา โดยถือว่าเป็นข้อจาํกดัอย่างหนึ! ง
เท่านั�น แต่ต่อมาเป็นที!ยอมรับกันโดยทั!วไปว่า แนวความคิดดังกล่าวได้กลายเป็นหลักสําคญัที!ใช้
บงัคบัแก่กฎหมายเอกชนโดยทั!วไป เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย ได้ยอมรับ
หลกัการวา่ดว้ยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซึ! งนอกจากจะใชบ้งัคบัแก่นิติกรรม
ที!มีวตัถุประสงค์ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอนัมีผลทาํให้นิติกรรม
นั�นเป็นโมฆะ (มาตรา 113) แลว้ หลกัดงักล่าวยงันาํไปใชบ้งัคบักบัเรื!องอื!นๆ อีกหลายเรื!อง สําหรับ
การให้คาํจาํกดัความของคาํว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” นั�น จึงเป็นเรื!องที!ยากที!จะให้
คาํจาํกดัความไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ แต่ถา้จะกล่าววตัถุประสงคข์องถอ้ยคาํดงักล่าวนี�  อาจกล่าวไดว้า่ 
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” มีความมุ่งหมายที!จะให้ยกขึ�นมาใช้ในกรณีที!มีผลประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมขดักบัผลประโยชน์ส่วนตวั ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีความสําคญักว่า และ
เนื!องจากเป็นบทบญัญติัที!ให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ของสังคม กล่าวโดยสรุป “ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน” จึงหมายถึงประโยชน์โดยทั!วไปของประเทศชาติและสังคม128 

ดงันั�น จึงกล่าวไดว้่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” เป็นเรื!องของความสงบสุข
ของประชาชน ซึ! งรวมกนัอยู่ในประเทศชาติเป็นส่วนรวม การใดอนัมีลกัษณะขดัต่อประโยชน์
สุขของประชาชนหรือประเทศชาติเป็นส่วนรวมแลว้ การนั�นยอ่มขดัต่อผลประโยชน์ของประชาชน 
และเมื!อยิ!งการขดัต่อผลประโยชน์นั�นเป็นเรื!องผลประโยชน์อนัสําคญัของการดาํรงอยูเ่พื!อความสงบ

                                                           

 126 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 31). เล่มเดิม. 
 127 จาก พจนานุกรมกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 114), โดย.ราชบณัฑิตยสถาน, 2544.   
 128 จาก “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน,” โดย อุกฤษ มงคลนาวิน, 2518, บท
บัณฑิตย์ 32 น. 13-14. 
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เรียบร้อยและความสงบสุขในสังคมส่วนรวมแลว้ ยอ่มไดชื้!อวา่การนั�นขดัต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน129 

ข. เพื!อคุม้ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
เนื!องจากมนุษยมี์อิสระที!จะกระทาํการอนัใดได้ตามความพอใจ แต่ถ้าหากปล่อยให้

มนุษยใ์ช้เสรีภาพนี� โดยไม่จาํกดั ให้กระทาํตามเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ! ง อาจจะเป็นการ
รบกวนต่ออีกคนหนึ!งหรือต่อมหาชน ฉะนั�น เพื!อเป็นการป้องกนัการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สิทธิแห่งมนุษยช์นแล้ว จึงจาํตอ้งถูกจาํกดัโดยการกระทาํของฝ่ายปกครอง การจาํกัดสิทธิแห่ง
มนุษย์ชนจึงเป็นข้อยกเวน้จากหลักการในเรื! องสิทธิแห่งมนุษย์ชน  โดยการใช้อาํนาจในเรื! อง
ดงักล่าว จึงตอ้งอยูภ่ายในขอบเขต ดงันี� 130 

(1) การจาํกดัเสรีภาพจะตอ้งมีกฎหมายอนุญาตไว ้
(2) การจาํกัดเสรีภาพต้องเป็นไปเพียงเท่าที!จาํเป็นแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย 

กล่าวคือ การใช้อาํนาจควรใช้ต่อภยนัตรายอันเกิดขึ� นจริง และมีลักษณะที!จะก่อการไม่สงบ
เรียบร้อย แมว้า่ความไม่สงบเรียบร้อยจะเกิดขึ�นก็ดี แต่หมู่คณะจะทนการนี� ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอ้าํนาจ 
หรือถ้าใช้อาํนาจขึ�นแลว้จะเกิดผลร้ายยิ!งขึ�นกว่าการไม่ใช้อาํนาจ ก็ควรงดเวน้การใช้อาํนาจ ซึ! งตอ้ง
พิจารณาตามกรณีไป และการใช้อาํนาจตอ้งพิจารณาให้พอดีกบัภยนัตรายที!จะเกิดขึ�น และไม่ควร
รุนแรงเกินไป 

(3) การใช้อาํนาจรักษาความสงบเรียบร้อยตอ้งกระทาํต่อผูที้!กระทาํผิดจริงเท่านั�น ไม่ใช่
กระทาํในลกัษณะวิธีที!เรียกว่า “เหวี!ยงแห” โดยจบัราษฎรมารวมกนัหลายๆ คน แลว้เลือกหา
ผูก้ระทาํผดิในภายหลงั 

(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยตอ้งเป็นไปเพื!อประโยชน์มหาชน  ฝ่ายปกครองจะเขา้
ขอ้งเกี!ยวในกิจการของเอกชนไม่ได ้หรือในกิจการภายในบา้นเรือนของเอกชน ก็ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 
นอกจากกฎหมายจะอนุญาตไวเ้ป็นพิเศษ หรือการกระทาํภายในบา้นเรือนเป็นผดิต่อกฎหมายอาญา  

(3) เพื!อคุม้ครองศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
เนื!องจากศีลธรรม คือ ความประพฤติที!ดีงามทางกาย วาจา ความประพฤติที!ดีที!ชอบ ความ

สุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ131 อนัเป็นบรรทดัฐานหรือแนวทางความประพฤติที!สังคมให้

                                                           

 129 จาก กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม (น. 144), โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2540. 
 130 จาก คาํอธิบายกฎหมายปกครอง (น. 161-162), โดย ประดิษฐม์นูธรรม, หลวง (ปรีดี พนมยงค)์. 
(ม.ป.ป.), 2475.  
 131 จาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (น. 392), โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุ 
โต), 2554. 
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ความสําคญัมาก โดยทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม และศีลธรรมมีความสัมพนัธ์กบัคาํสอนของศาสนา
และอุดมการณ์ที!ยึดถือกนัในสังคม ซึ! งหลายกรณีการละเมิดศีลธรรมถือเป็นการประพฤติผิดทาง
ศาสนา และอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรง132 นอกจากการดํารงอยู่ของสังคมจะต้องมีความสงบ
เรียบร้อยแลว้ สังคมยงัตอ้งมีศีลธรรมอนัดีในสังคมนั�นดว้ย ซึ! งในที!นี� จะตอ้งเป็นศีลธรรมอนัเกิดจาก
ความรู้สึกร่วมกนัของสมาชิกในสังคมนั�น โดยสังคมหนึ!งๆ จะตอ้งมีทั�งความดีและความเลวปนเปกนั
ไป จริยธรรมและศีลธรรมจะเป็นเกณฑ์ที!ไดรั้บการเคารพและเป็นเกณฑ์ในการจาํกดัการใช้สิทธิ
และเสรีภาพนั�นๆ ที!อาจก่อให้เกิดผลร้ายแก่สังคมขึ�นได้ เช่น การที!กฎหมายฝ่ายบา้นเมืองมี
บทบญัญติัที!เกี!ยวกบัจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมในการเคารพต่อชีวิต ศกัด̀ิศรี ทรัพยสิ์นของ
บุคคลอื!น การปฏิเสธแบ่งแยกทางเพศ สีผิว เป็นตน้ สิ! งเหล่านี� ถือว่าเป็นเกณฑ์ทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมที!เป็นตวัจาํกดัการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคล133 

Karl August Bettermann ไดอ้ธิบายวา่ เนื!องจากรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดให้ “ศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน” เป็นขอบเขตของการใช้สิทธิและเสรีภาพประการหนึ! ง ซึ! งหมายความว่า การใช้สิทธิ
และเสรีภาพจะตอ้งไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนโดยแทจ้ริงแล้ว “ศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน” ก็ถือวา่เป็นตวักาํหนดขอบเขตโดยรวมของกฎหมายภายในทั�งหลาย ตวัอยา่งเช่น นิติกรรม
ที!ละเมิดต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนยอ่มตกเป็นโมฆะ และความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํ
โดยเจตนาที!ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ยอ่มก่อให้เกิดภาระในการชาํระค่าเสียหายเพื!อการ
ดงักล่าว ดงันั�น จึงไม่มีบุคคลใดที!จะอา้งสิทธิ และเสรีภาพเพื!อกระทาํการอนัเป็นการขดัต่อศีลธรรม
อนัดีของประชาชน134 

โดยหลกัทั!วไปแลว้ คาํว่า “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” ไม่ไดขึ้�น อยูก่บัความรู้สึกส่วน
บุคคลของผูพ้ิพากษาหรือความรู้สึกของผูใ้ช้กฎหมาย อีกทั�งไม่ได้ขึ�นอยู่กบัความรู้สึกของกลุ่ม
บุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ!งที!เกี!ยวขอ้งกบัเรื!องนั�นเป็นพิเศษ ซึ! งตามทศันะของ Duerig มีความเห็นว่า 
“ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” ไม่ไดขึ้�นอยูก่บัทศันะความเห็นสอดคลอ้งกนัของชาวโลก หรือไม่ได้
ขึ� นอยู่กับทศันะภายในขอบเขตของวฒันธรรมตะวนัตก หากแต่ขึ� นอยู่กับความสํานึกในทาง
ศีลธรรมของประชาคมนั�นๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ทศันะในทางศีลธรรมโดยทั!วไปของประชาชนก็ยงัมี
ความเห็นแตกต่างกันได้ ในกรณีนี� จึงอาจเป็นได้ที!จะใช้ทศันะของกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่เพื!อการ
พิจารณาในกรณีของการใช้สิทธิและเสรีภาพในกรณีใดกรณีหนึ! งเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอนัดี

                                                           

 132 จาก พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (น. 234-235), โดย 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2524. 
 133 วารสารนิติศาสตร์, 30(2), (น. 31-32). เล่มเดิม. 
 134 หลกัพื-นฐานเกี&ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ7ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 217-218). เล่มเดิม 
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ของประชาชนหรือไม่135 ดงันั�น “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” จึงเป็นเรื!องของจริยธรรมตลอดจน
ธรรมเนียมประเพณี ความรู้สึกนึกคิดในแง่ทางด้านจิตใจของหมู่เหล่าประชาชนในสังคมเป็น
ส่วนรวม โดยการใดที!กระทาํขึ�นเป็นการกระทาํดว้ยลกัษณะที!จะทาํให้ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ในสังคมมีความรู้สึกไม่เห็นดีเห็นงามหรือไม่ยอมรับหรือเป็นที!น่าเกลียดในความรู้สึกทางจิตของ
ประชาชนทั�งหลายเป็นส่วนรวมในสังคมนั�นๆ ซึ! งอาจเป็นด้วยเหตุผลที!การนั�นขดัต่อจริยธรรม 
ศาสนา ธรรมเนียมประเพณีอนัสําคญัเพื!อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การนั�นย่อมถูก
ประชาชนในสังคมประณามวา่เป็นการกระทาํที!ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน136 

จึงอาจสรุปได้ว่า แนวความคิดเกี!ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนมกัจะแปรเปลี!ยนไปตามยุคสมยั และแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละประเทศ นอกจากนี� ยงั
อาจมีทั�งที!กฎหมายได้บญัญติัไวโ้ดยตรงและที!ไม่มีกฎหมายบญัญติัไวซึ้! งการที!จะจาํแนกหรือ
กาํหนดกฎเกณฑ์ที!แน่นอนตายตวัโดยทั!วไปว่า สิ! งใดขดัหรือไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนย่อมไม่อาจกระทาํไดโ้ดยถูกตอ้ง ด้วยเหตุนี�  กฎหมายแพ่งของนานา
ประเทศ จึงไดก้าํหนดหลกัการวา่ดว้ยความความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนใน
ลกัษณะที!ยดืหยุน่และมอบให้เป็นหนา้ที!ของศาลที!จะใชดุ้ลพินิจวา่การใดขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่ 
        2.3.3  แนวความคิดเกี!ยวกบัหลกันิตินโยบาย  

นิตินโยบาย137 (Legal Policy) หากแปลตามตวัแลว้หมายความวา่ นโยบายทางกฎหมาย 
แต่หากพิเคราะห์ตามเนื�อความแลว้หมายถึงบรรดานโยบายที!เกี!ยวกบักระบวนการในการบญัญติั
กฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย รวมไปถึงการพฒันากฎหมาย ซึ! งจะเกี!ยวกบักิจกรรมของรัฐ ทั�งที!
เกี!ยวกบัอาํนาจอธิปไตยทั�ง 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายนิติบญัญติัมีอาํนาจในการจดัทาํกฎหมาย ฝ่ายบริหารนาํ
นโยบายไปปฏิบติัตามกฎหมาย และฝ่ายตุลาการบงัคบัให้กฎหมายมีความศกัด̀ิสิทธ̀ิโดยหากบุคคล
ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 

คาํว่า นิตินโยบาย แมจ้ะไม่ปรากฏในบทบญัญติักฎหมายฉบบัใดเหมือนบทบญัญติัใน
หมวดอื!นๆ แต่หากพิจารณาบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัต่างๆ ได้มี
บทบญัญติัหมวดหนึ! ง คือ แนวนโยบายแห่งรัฐเอาไวเ้สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ!งในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน หมวด 5 ได้บัญญัติว่าด้วย “แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” 

                                                           

 135 แหล่งเดิม. 
 136 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม (น.145). เล่มเดิม.  

137
 จาก นิตินโยบายภายใต้บทบัญญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี : 

การจัดตั-งคณะกรรมการนิตินโยบายแห่งชาติ, (น. 73-76)โดย ศิริโชค ธเนศราภา, 2544. 
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บทบญัญติัดงักล่าว อาจกล่าวไวว้า่เป็นแม่บทที!สาํคญัยิ!งของ “นิตินโยบาย” ซึ! งเป็นแนวนโยบายของ
รัฐอยา่งกวา้งๆ เป็นแนวทางในการร่างนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางบริหารราชการแผน่ดิน
ของรัฐบาล หรือแมก้ระทั!งบทบญัญติัในหมวด 1 บททั!วไป ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบบันั�น เช่น 

“มาตรา 1  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ!งอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได ้
 มาตรา 2  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 
 มาตรา 3  อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข

ทรงใชอ้าํนาจนั�นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล...” 
บทบญัญติัรัฐธรรมนูญนี�  มีสถานะเป็นนิตินโยบายทั�งสิ�น โดยเฉพาะการบญัญตัิถึง

รูปแบบของรัฐ วา่ประเทศไทยเป็นรัฐเดี!ยวเป็นราชอาณาจกัร (Kingdom) มีรูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซึ! งผูป้กครองหรือคณะบุคคลคณะหนึ!ง
คณะใดจะออกกฎหมายมาเปลี!ยนแปลงหรือจะใช้กาํลงัเปลี!ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้ผิด
แปลกไปจากนี� ย่อมกระทาํมิได้ หรือในกรณีของบทบญัญติัมาตรา 3 บญัญติัถึงที!มาของอาํนาจ
อธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ตามนิติ
โบราณราชประเพณี ปวงชนชาวไทยต่างพร้อมกนัทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาํนาจอธิปไตยให้
พระมหากษตัริยอ์นัเป็นการถวายความจงรักภกัดี พระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจอธิปไตยผ่านรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล บริหารราชการแผ่นดินเพื!อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกร รูปแบบของ 
นิตินโยบายของรัฐจึงปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั 

นิตินโยบายไม่เพียงแต่มีความหมายในเชิงนโยบายหรือแนวทางในการดาํเนินนโยบาย
ทางด้านกฎหมายของรัฐเท่านั�น แต่ยงัมีความหมายไปถึงแนวนโยบายทั!วๆ ไปของรัฐที!ยึดถือ
หลกัการในการปกครองโดยอาศยักฎหมายเป็นใหญ่ หรือหลกันิติรัฐ (Legal State) โดยอาศยัหลกั
นิติธรรม (The Rule of Law) และหลกักระบวนการแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) อีกดว้ย 
หลกัการดงักล่าวนี� เป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที!ถือว่ารัฐสภาเป็นที!มาของ
สรรพอาํนาจทั�งอาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจบริหาร อาํนาจตุลาการ ต่างมีที!มาจากอาํนาจตามกฎหมาย
ที!บญัญติัหรือตราขึ�นโดยรัฐสภาทั�งสิ�น 

ระบอบประชาธิปไตยนั� น ถือว่าหัวใจสําคัญคือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที!ถือว่าเป็นปราการสําคญัด่านสุดทา้ยที!เป็นหลกัประกนัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนดงักล่าว จึงมีคาํกล่าวอยูเ่สมอวา่กระบวนการยุติธรรมเป็นเนื�อหนงัมงัสาของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรมที!กล่าวถึงนี� จึงมีความสําคญัยิ!งอีก
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ประการหนึ! ง ในฐานะที!รัฐหนึ! งๆ จะตอ้งมีนิตินโยบายในด้านนี� อย่างชัดเจนตั�งแต่กระบวนการ
กาํหนดนโยบาย ทั�งนี� เป็นนโยบายทั!วไปและนิตินโยบายที!เป็นนิตินโยบายแห่งชาติ มาจนถึง
กระบวนการนิติบญัญติั กระบวนการบญัญติักฎหมาย กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายในขั�นตอน
ต่างๆ กระบวนการพฒันากฎหมายที!กฎหมายจะตอ้งมีการเปลี!ยนแปลง และพฒันาไปให้ทนักบั
สภาพสังคมที!เปลี!ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา (Social change is law change) กระบวนการต่างๆ ในเชิง
นิตินโยบายที!กล่าวถึงนี� ยงัรวมไปถึงการศึกษาวิจยัเพื!อหาแนวทางที!ดีที!สุด ในการดาํเนินนโยบาย
ดงักล่าวของรัฐอีกดว้ย 

นิตินโยบายตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
1. แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ 
แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ138นั�น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2550 ฉบับปัจจุบัน บทบัญญัติเกี!ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้บัญญัติไวใ้นหมวด 5 มีชื!อว่า 
“แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” แนวคิดในการบญัญติัทาํนองนี� ไม่ใช่ของใหม่ เพราะรัฐธรรมนูญ
เคยบญัญติัหมวดนี� ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 เป็นฉบบัแรก 
นอกจากนั�นในฉบบัต่อมาก็มีบญัญติัไวคื้อ รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ!มเติม พ.ศ. 2495 
ฉบบั พ.ศ. 2511 ฉบบั พ.ศ. 2517 ฉบบั พ.ศ. 2521 ฉบบั พ.ศ. 2534 และฉบบั พ.ศ. 2540 เพียงแต่
ในรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ นั�นเรียกวา่ “แนวนโยบายแห่งรัฐ” ดงัที!ปรากฏครั� งแรกในรัฐธรรมนูญ
ฉบบั พ.ศ. 2492 และเรียกเช่นนั�นเรื!อยมาจนกระทั!งเปลี!ยนเป็น “แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” ใน
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 ซึ! งเนื�อหาในบทบญัญติัยงัไดบ้ญัญติัหลกัการใหม่ๆ ไวอี้กหลายส่วน
ดว้ยกนั139 

แนวคิดในการบญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐ ไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2492 เป็นฉบบั
แรกนั�น สภาร่างรัฐธรรมนูญซึ! งทาํหน้าที!ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวประสงค์จะให้เรื! องนี�
เป็นไปตามหลกัการที!ว่า ในขณะที!รัฐธรรมนูญกาํหนดบทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพและหน้าที!ของ
ชนชาวไทย ในส่วนของรัฐเองควรต้องมีหน้าที!จะต้องปฏิบติัต่อประชาชนเป็นการตอบแทนด้วย 
หนา้ที!ของรัฐแสดงออกในรูปของแนวนโยบายกวา้งๆ วา่รัฐตอ้งปฏิบติัหรือพึงปฏิบติัอยา่งไรบา้งใน
เรื!องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร การต่างประเทศ หรือในเรื!องอื!นๆ ส่วนอีกประการหนึ! งคือ 
คณะรัฐบาลที!ผลดัเปลี!ยนหมุนเวยีนกนัเขา้มาบริหารราชการแผน่ดิน โดยพรรคการเมืองต่างๆ ต่างก็

                                                           

138
  แหล่งเดิม (น. 42-43). 

139 จาก รายงานแสดงผลการดาํเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื-นฐานแห่งรัฐ  
รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย ปีที& 1 (20 พฤศจิกายน 2540-20 พฤศจิกายน 2541) (น.9), โดย สาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. 
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มีนโยบายของตนเอง ซึ! งถูกเสนอออกมาในรูปแบบของนโยบายพรรคการเมืองที!ใชใ้นการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั�ง หรือเมื!อเขา้มาเป็นรัฐบาลแล้วจะมีการยกร่างนโยบายของรัฐบาลและแถลงต่อ
รัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน แต่นโยบายเหล่านี� ไม่คงทนถาวร เพราะเมื!อมีการ
เปลี!ยนแปลงรัฐบาลก็ย่อมจะมีการเปลี!ยนแปลงนโยบายตามไปดว้ย จึงมีนโยบายกลางของรัฐอนั
คงที!ถาวร ไม่ว่าผูใ้ดเขา้มาเป็นคณะรัฐบาลก็ตอ้งปฏิบติัตาม โดยถือเสมือนวา่เป็นเจตจาํนงร่วมกนั
ของชนในชาตินโยบายกลางเช่นนี� เองที!รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2492 เรียกวา่ “แนวนโยบายแห่งรัฐ” 
และเปลี!ยนมาเรียกวา่ “แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” ในปัจจุบนั140 

แนวนโยบายแห่งรัฐ หมายถึง แนวนโยบายหลกัของรัฐหรือของประเทศ (State Policy) 
ไม่ใช่แนวนโยบายคณะใดคณะหนึ! ง (Government Policy) แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี!ยนไป
ตามนโยบายของพรรคการเมืองที!ผลดัเปลี!ยนหมุนเวียนกนัเขา้มาบริหารประเทศ กล่าวกนัวา่ เมื!อ
ครั� งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2492 แนวนโยบายแห่งรัฐเปรียบเสมือนวตัถุประสงคแ์ละ
นโยบายในการจดัตั�งบริษทัหรือองค์กร ส่วนนโยบายรัฐบาลเปรียบเสมือนนโยบายของคณะผูบ้ริหาร
บริษทัแต่ละยุคเท่านั�น แนวนโยบายแห่งรัฐจึงเป็นหลกัการสําคญัของรัฐ (Directive Principles of 
State Policy) ในเรื!องใหญ่ๆ141  เช่น การศึกษา การทหาร แรงงาน การปกครอง การต่างประเทศ เพื!อที!จะ
เป็นแนวทางว่ารัฐบาลจะดาํเนินการในเรื!องนั�นไปในทิศทางใด ส่วนรายละเอียดในเรื!องนโยบาย
ของรัฐบาลที!จะไปขยายความต่อ รัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศจะมีบทบญัญติัเรื!องแนวนโยบาย
แห่งรัฐ เพียงแต่วา่บางประเทศอาจจะกาํหนดไวใ้นคาํปรารภบางประเทศกาํหนดไวใ้นหมวดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน มีเพียงไม่กี!ประเทศเท่านั�นที!แยกออกมาเป็นหมวดเฉพาะต่างหาก เป็น
หมวดเฉพาะเจาะจงที!เกี!ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ! งประเทศไทยก็บญัญติัไวเ้ป็นหมวดหนึ! ง
ต่างหาก และไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นแนวนโยบายแห่งรัฐตั�งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 
เป็นฉบบัแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ที!ไดเ้ปลี!ยนชื!อมาเป็น “แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” 

ดงันั�น เมื!อกาํหนดให้บทบญัญติัวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นหมวดหนึ!งต่างหากใน
รัฐธรรมนูญแลว้ ผูร่้างรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2492 เกรงว่าดว้ยการบญัญติัหมวดนี� เป็นเรื! องใหม่ 
ประชาชนอาจจะไม่เขา้ใจจนอาจนาํไปสู่การเรียกร้องในทางการเมืองหรือในทางคดี เพื!อที!จะบงัคบั
ใหรั้ฐตอ้งปฏิบติัตามแนวนโยบายทุกๆ เรื!องที!บญัญติัไว ้คณะผูย้กร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั�น จึงได้
บญัญติัไวด้้วยว่า “บทบญัญติัในหมวดนี� มีไวเ้พื!อเป็นแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย และการ
บริหารราชการตามนโยบายดั!งที!กาํหนดไว ้และไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ความดงักล่าว
หมายความว่ารัฐซึ! งไม่จาํกดัอยู่เฉพาะแต่คณะรัฐมนตรีเท่านั�น หากแต่รวมถึงรัฐสภาและองค์กร
                                                           

140 แหล่งเดิม. 
141 แหล่งเดิม (น.10). 
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ทั� งหลายของประเทศที!มีอํานาจหน้าที!ที! เกี!ยวข้องด้วย องค์กรเหล่านี� ต้องร่วมกันผลักดันให้
แนวนโยบายในหมวดนี� เป็นรูปธรรม แต่จะทาํทันทีทนัใดหรือเมื!อใดและโดยวิธีการอย่างใด
ยอ่มขึ�นอยูก่บัจงัหวะเวลาที!พร้อมที!เหมาะสมดว้ย รวมทั�งฐานะทางการเงินงบประมาณของประเทศ 
ความเร่งด่วนของปัญหา หรือผลเสียหายของนโยบายอย่างที!ใช้อยู่เกิดขึ� นต่อประเทศชาติและ
ประชาชน จาํเป็นที!จะตอ้งเร่งยกเลิกเปลี!ยนแปลงแกไ้ขนโยบายเช่นวา่นั�นโดยเร็ว 

นโยบายเหล่านี�บางอยา่งก็อยูใ่นอาํนาจของรัฐบาล หรือฝ่ายบริหารสามารถที!จะกระทาํ
ไดท้นัทีตามอาํนาจตามกฎหมายที!มีอยู ่แต่นโยบายบางอยา่งรัฐบาลจะตอ้งขออาํนาจจากฝ่ายนิติบญัญติั 
โดยการเสนอร่างกฎหมายเขา้ขออนุมติัต่อรัฐสภาเสียก่อนหรือนโยบายบางอย่างรัฐบาลตอ้งขอ
ความเห็นชอบต่อรัฐสภา เช่น การทาํสนธิสัญญากบัต่างประเทศที!รัฐจะต้องเขา้ไปผูกพนั แม้มี
กฎหมายใหอ้าํนาจอยูแ่ลว้ แต่ก็จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบต่อรัฐสภาดว้ย หรือในกรณีที!ไม่สามารถ
ขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาได้ทนัเพราะเป็นเรื!องเร่งด่วน หากเนิ!นช้าไปรัฐหรือประเทศจะตอ้ง
ไดรั้บความเสียหายรัฐบาลอาจดาํเนินการไปก่อน แต่ทนัทีที!สามารถขอความเห็นชอบไดก้็ตอ้งนาํ
เรื!องนั�นใหรั้ฐสภาใหส้ัตยาบนัได ้เช่น การออกพระราชกาํหนดเร่งด่วน การประกาศสงคราม ดงันั�น 
นบัตั�งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นตน้มา เมื!อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั� งใดก็จะบญัญติัแนวนโยบายแห่งรัฐ
ในทาํนองเดียวกนัไวด้ว้ยเสมอ ความแตกต่างจะอยู่ที!ว่าควรจะเพิ!มแนวนโยบายเรื!องใดเป็นพิเศษ 
หรือนโยบายแห่งรัฐในขอ้ใดลา้สมยั หรือไม่มีความจาํเป็นก็อาจจะตดัออกไปได ้ในบทบญัญติัว่า
ด้วยแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั จึงมีบทบญัญติัใหม่ๆ ที!ทนัสมยั
เกิดขึ�นมากมาย 

2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐกบันโยบายของรัฐบาล 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ถือว่ารัฐสภาเป็นที!มาของสรรพ

อาํนาจ การทาํงานของรัฐบาลจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐสภาตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อาํนาจดงักล่าวนี� เป็นอาํนาจของรัฐสภาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ในขณะที!รัฐบาลทาํการบริหารราชการแผน่ดินนั�น จาํเป็นตอ้งมีนโยบายเป็นกรอบกาํหนด
แนวทางในการทาํงาน และเป็นเครื! องมือที!จะชี� ว่าภายในวาระที!ดาํรงตาํแหน่งรัฐบาลจะทาํอะไร 
อย่างไร แลว้แถลงนโยบายดงักล่าวนั�นให้รัฐสภาทราบเพื!อที!จะให้เจา้หน้าที!ของรัฐในทุกระดบัได้
เตรียมแผนปฏิบติัการรองรับและเตรียมที!จะสนองนโยบาย โดยมีงบประมาณ มีการออกกฎหมาย 
ตลอดจนกฎระเบียบที!จาํเป็นเพื!อใหน้โยบายดงักล่าวมีผลในทางปฏิบติัชดัเจนเป็นรูปธรรม ประการ
สําคญัคือรัฐสภาจะไดท้ราบว่ากรอบนโยบายของรัฐบาลในเรื!องต่างๆ ที!แถลงต่อรัฐสภานั�นมีเรื!อง
ใดบ้างที!จะต้องมาขอความร่วมมือจากรัฐสภา ทั� งในการออกกฎหมายใหม่และการอนุมัติ
งบประมาณต่างๆ รัฐสภาสามารถใชก้รอบนโยบายนั�นกาํกบัดูแลและควบคุมการทาํงานของรัฐบาล
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ได้ว่าเป็นไปตามที!รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาหรือไม่เพียงใด ในขณะที!ในบางประเทศ เช่น สหราช
อาณาจกัร สมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธที! 2 จะเป็นฝ่ายทรงแถลงนโยบายเสียเองหรือที!เรียกว่า 
Queen Speech142  วา่ในแต่ละปีรัฐบาลของพระองคจ์ะทาํสิ!งใดบา้งในรอบปี ในบางประเทศเมื!อรัฐบาล
แถลงนโยบายแล้วรัฐสภาสามารถลงมติได้ตั�งแต่วาระเริ!มต้นว่าสมควรให้รัฐบาลชุดนี� เข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือไม่ สําหรับประเทศไทยเคยใช้บทบญัญติัดงักล่าวนี� ในรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 
2517 แต่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัเพียงแต่ให้รัฐบาลที!จะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้ง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อน โดยไม่ตอ้งมีการลงมติไวว้างใจแต่อยา่งใด 

นโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดมีที!มาจากนโยบายของพรรคการเมืองที!เป็นฝ่ายจดัตั� ง
รัฐบาล ไม่วา่จะเป็นนโยบายที!ปรากฏในการจดทะเบียนจดัตั�งพรรคการเมือง หรือนโยบายที!ใชใ้น
การหาเสียงเลือกตั�งแต่ละครั� งก็ตาม ในการยกร่างก็ตอ้งให้สอดคล้องกบักรอบนโยบายใหญ่ของ
ประเทศที!มีอยู่ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐตามบทบญัญติั
รัฐธรรมนูญ รวมไปถึงบทบญัญติักฎหมาย ในประเทศไทยการยกร่างนโยบายของรัฐบาลอาจจะมี
ปัญหาบา้ง เพราะวา่ตลอดระยะเวลาที!ผา่นมานั�น ประเทศไทยจดัตั�งรัฐบาลผสมหลายพรรค ดงันั�น
จึงตอ้งผสมผสานนโยบายของทุกพรรคการเมืองให้กลมกลืนกนั ขณะเดียวกนัตอ้งคาํนึงถึงความ
เร่งด่วนของปัญหาภายใตร้ะยะเวลาและขอ้จาํกดัอยา่งอื!นบางประการ เมื!อมีการเปลี!ยนรัฐบาลทุก
รัฐบาลจึงตอ้งยึดกรอบกวา้งๆ จากแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐดงักล่าว ซึ! งในทางกฎหมายนั�นจะมี
สถานะเป็น “นิตินโยบายแห่งชาติ” ดว้ย 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในอดีต แมจ้ะมีบทบญัญติัเกี!ยวกบัแนวนโยบายแห่งรัฐไว้
เป็นหมวดหนึ! ง เพื!อเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน แต่ในความเป็นจริงความสัมพนัธ์ระหว ่างแนวนโยบายแห่งรัฐตามบทบญัญติั
รัฐธรรมนูญกบัการตรากฎหมายของรัฐสภา และการกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลยงัไม่ชดัเจนนกั เพราะยงัขาดการอา้งอิงหรือเทา้ความถึงซึ! งกนัและกนั มาตรา 75 
ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั บญัญติัว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที!จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องชี� แจงต่อรัฐสภาให้ชัดเจนว่าจะดาํเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื!อ
บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทาํรายงานแสดงผลการ
ดาํเนินการ รวมทั�งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ! งครั� ง แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ
ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือที!เรียกวา่แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักบันโยบายของรัฐบาลอยา่งชดัแจง้ 

 
                                                           

142 จาก CHALERM 2000 21st Century (น. 69), โดย เฉลิม  อยูบ่าํรุง. 
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3.  หลกัการในปัจจุบนั 
“แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” ที!มีคาํว่า “พื�นฐาน” เขา้มาดว้ยนั�น แสดงให้เห็นว่า

นโยบายแห่งรัฐที!ปรากฏในหมวดนี� เป็นเพียงพื�นฐานหรือมาตรฐานขั�นตํ!าเท่านั�น รัฐอาจกาํหนด
เพิ!มเติมขึ�นเองให้มีมาตรฐานขั�นสูงนอกเหนือจากนี� อีกก็ได ้ทั�งนี� ยงัคงหลกัการเดิมที!ว่าบทบญัญติั
ในหมวดนี� มีไวเ้ป็นแนวทางสําหรับตรากฎหมาย และการกาํหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผน่ดิน 

เนื�อหาในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีการ
กาํหนดหลกัการเพื!อยนืยนัความสาํคญัของหมวด 5 โดยบญัญติัหลกัการสามเรื!อง ดงันี�  

3.1 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเขา้บริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ตอ้งชี�แจงต่อรัฐสภาให้ชดัแจง้ดว้ยวา่จะดาํเนินการใดเพื!อเขา้บริหารราชการแผน่ดิน ให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐตามที!บญัญัติไวใ้นหมวด 5 นี�  อนัเป็นการยืนยนัถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐกบันโยบายของคณะรัฐมนตรีดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 

3.2 คณะรัฐมนตรีต้องจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินการ รวมทั�งปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารราชการแผน่ดิน ตามแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ต่อรัฐสภาปีละ
หนึ!งครั� ง 

3.3 ผูมี้สิทธิเลือกตั�งไม่น้อยกว่าห้าหมื!นคนมีสิทธิเขา้ชื!อร้องขอต่อรัฐสภาเพื!อให้
รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามที!กาํหนดไวใ้นหมวดวา่ดว้ยแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐดงักล่าวได ้
โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการเขา้ชื!อรวมทั�งการตรวจสอบให้เป็นไปตามที!กฎหมายบญัญติัหลกัการ
สามประการดงักล่าวนี�  ทาํให้บทบญัญติัในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐมีความ
แข็งแกร่ง และมีความสําคญัโดดเด่นขึ�นมามากกว่าเดิมทนัที อย่างน้อยที!สุดในการจดัทาํนโยบาย
ของพรรคการเมืองต่างๆ การจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนพฒันา
อื!นๆ ของประเทศ การจดัทาํนโยบายของคณะรัฐมนตรีที!จะแถลงต่อรัฐสภา การที!รัฐบาลจะ
เตรียมการเพื!อที!จะเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ต่อรัฐสภา การที!รัฐสภาจะพิจารณาร่างพระราชบญัญติั
ในเรื!องใดที!จะเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา การที!ประชาชนตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาล และ
การที!รัฐสภาจะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยการตั�งกระทู ้ถามหรือเปิด
อภิปรายทั!วไปเพื!อลงมติไม่ไว้วางใจ ล้วนแต่จะต้องคํานึงถึงบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วย
แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐทั�งสิ�น 

นิตินโยบายภายใตแ้นวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 นอกจากการยกบทบัญญัติในหมวด 1 บททั!วไปแล้ว ในส่วนต่อมาก็คือ
บทบัญญัติเฉพาะที!เป็นแม่บทของการดําเนินนิตินโยบายของรัฐบาลที!จะต้องปฏิบติัและเป็น
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บทบญัญัติที! รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบันบัญญัติไวเ้ป็น “แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ” ซึ! งได้แก่       
นิตินโยบายภายใตแ้นวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
2550 โดยเฉพาะในส่วนที!บญัญติัเป็นแนวทางเกี!ยวกบัการดาํเนินการด้านนิตินโยบาย และการ
บริหารกระบวนการยติุธรรม  

บทบัญญัติเกี!ยวกับนิตินโยบายที! รัฐจะต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ นโยบายเกี!ยวกับ
กฎหมาย กระบวนการยติุธรรมของรัฐ และการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม รัฐไม่เพียงแต่จะมี
หน้าที!ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างธรรมดาเท่านั�น รัฐยงัจะตอ้งมีหน้าที!ดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จดัระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพ และอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกนั รวมทั�งจดั
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื!นให้มีประสิทธิภาพเพื!อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน การที!รัฐจะดาํเนินนโยบายที!บญัญติัไวเ้ป็นแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม บงัเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารราชการแผน่ดินตามรัฐธรรมนูญ รัฐจะตอ้งมีการจดั
ระเบียบกฎหมาย  
 
2.4  การจัดตั�งและยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย 

ววิฒันาการของพรรคการเมืองในประเทศไทยเป็นไปอยา่งเชื!องชา้และไม่เขา้รูปเขา้รอย 
อนัมีสาเหตุเนื!องมาจากการมีชนชั�นชาวนาเป็นจาํนวนมาก ชนชั�นขา้ราชการจาํนวนน้อยและ
ระบบเศรษฐกิจ ที!ถูกครอบงาํโดยคนที!มีเชื�อชาติจีนและฝรั!ง ภายหลงัสงครามโลกครั� งที! 2 
สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศไดเ้ปลี!ยนไปส่งผลกระทบไปถึงเงื!อนไขภายในประเทศและเป็น
อุปสรรคต อการก่อตั�งพรรคการเมือง โดยอาจแบ่งช่วงของการจดัตั� งและยุบพรรคการเมืองใน
ประเทศไทยไดด้งันี�  

2.4.1  ก่อนพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 
1.  การจดัตั�งพรรคการเมือง  
เมื!อวนัที! 3 สิงหาคม พ.ศ. 2488  ขณะที!นายควง อภยัวงศ  ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ได มีการสั!งให้ ยุบเลิกคณะราษฎรที!นายควง อภยัวงศ  นายกรัฐมนตรีสังกดัอยู ่เนื!องจากเห็นวา่หาก
ประเทศไทยจะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนั�นจะเป็นการไม่ถูกตอ้งตามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย และผ ูนาํฝ ายพลเรือนต างยึดแนวทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การเลือกตั�งจึง
เป็นสิ!งจาํเป็น การขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นฐานทางการเมืองที!สําคญั
ของผูน้าํฝ่ายพลเรือน ดงันั�นการเลือกตั�งในช่วงที!ฝ่ายพลเรือนมีอาํนาจโดยฝ่ายทหารไม่มีส่วน
เกี!ยวขอ้ง การเลือกตั�งถือได วา่เป็นการเลือกรัฐบาลสภาสูงเป็นสภาที!ไม มีอาํนาจ สภาผูแ้ทนราษฎรมี
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บทบาทสําคญัในการกาํหนดผู ที!จะเป็นรัฐบาล เนื!องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม 
พุทธศกัราช 2475 ที!ใช บงัคบัอย ูนั�น มีขอ้ความจาํกดับางประการในการดาํเนินการปกครองให เป็น
ประชาธิปไตยยิ!งขึ� น ผู ้นําฝ่ายพลเรือนจึงได ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2489 ขึ�นประกาศใช้ บงัคบัและในหมวด 2 เรื!องสิทธิและหน้าที!ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 14 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพยสิ์น การพดู การเขียน 
การพิมพ์  การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั�งสมาคม การตั�งคณะพรรค
การเมือง การอาชีพ ทั�งนี�ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย” 

ผลของการประกาศใช รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 ซึ! งบญัญติั
ให เสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�น เพื!อขยายการมีส วนร วมทางการเมืองของประชาชนได มี
การรวมตัวกันตั� งพรรคการเมืองขึ� นหลายพรรค เช่น พรรคก าวหน า พรรคสหชีพ พรรคแนว
รัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปัตย ์ พรรคประชาชน พรรคกสิกร (มีนโยบายส งเสริมอาชีพของกสิกร
ทั!วไป) พรรคธรรมาธิปัตย  พรรคสังคมประชาธิปไตย และพรรคกสิกรรมกร 

ต่อมา เ มื!อว ันที!  29  มิ ถุนายน พ.ศ .  2494  ได เ กิดกบฎแมนฮัตตัน  กองทัพบก 
กองทพัอากาศ และตาํรวจทาํการปราบปรามกองทพัเรืออย างรุนแรง ทั�งสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎร 
และวฒิุสมาชิกได กล าวโจมตีการปราบปรามของรัฐบาลอย างรุนแรง จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ
คณะรัฐประหารได ทาํการยดึอาํนาจตวัเองเพื!อล มรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 และสภานิติบญัญติัเสียเมื!อ
วนัที! 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 โดยนาํเอารัฐธรรมนูญฉบบัป พุทธศกัราช 2475 มาใช้พร อมทั�งมี
การแก ไขบางตอนแล วประกาศใช เป นรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร ห้ามชุมนุมทางการเมืองอยา่งสิ�นเชิง
เป็นผลให้เกิดการเลิกพรรคการเมืองไปโดยปริยาย เพราะไม มีกฎหมายพรรคการเมือง การจดัตั�ง
พรรคการเมืองจึงทาํไม่ได ้ เพื!อให้รัฐบาลของตนมั!นคงโดยสมาชิกที!มาจากการแต่งตั�งทาํให้สมาชิก
สภาผู แทนราษฎรที!มาจากการเลือกตั� งจากประชาชนมีความสําคัญลดลงอย่างมาก พรรค
ประชาธิปัตย ์ประกาศถอนตวัทางการเมืองโดยไม่ยอมส่งผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั�ง ยกเวน้ผูส้มคัรจะ
สมคัรเป็นการส่วนตวั  

2.  การยบุพรรคการเมือง  
ดงัที!ได กล าวมาข างต น จะเห็นได ว าพรรคการเมืองในช่วงก อนที!จะมีการประกาศใช้

พระราชบญัญตัิพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 นั�นเกิดจากการรวมกลุ มของบุคคลที!มีแนวคิดทาง
การเมืองอย่างเดียวกนั โดยมุ งหวงัที!จะเข ามาเป นรัฐบาลเพื!อบริหารประเทศไปตามแนวคิดของตน 
โดยยงัไม มีการให ความรู แก ประชาชนเกี!ยวกบัความสําคญัของการมีพรรคการเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ดงันั�นการมีอยู ของพรรคการเมืองจึงขึ�นอยู่กบัผูม้ีอาํนาจบริหารประเทศ
ในขณะนั�น ว่าเห็นความสําคญัของการมีพรรคการเมืองมากน้อยเพียงใด เป็นที!น่าสังเกตวา่พรรค
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การเมืองในช่วงนี� ยงัคงมีความอ่อนแอ ไม สามารถทาํให ประชาชนเห็นความสําคญัของพรรค
การเมืองได  ดงันั�นเมื!อมีการปฏิวติัและยกเลิกรัฐธรรมนูญจึงมีผลทาํให้พรรคการเมืองในขณะนั�น
ตอ้งสิ�นสภาพของความเป็นพรรคการเมืองลงในทนัที  

2.4.2  ในช่วงการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ถึงพระราชบญัญติัพรรค
การเมือง พ.ศ. 2524  

1.  การจดัตั�งพรรคการเมือง  
1. 1 พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498   

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498  เป นกฎหมายพรรคการเมืองฉบบัแรกของ
ประเทศไทย โดยอาศยับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2475 แก ไขเพิ!มเติม 
พ.ศ. 2495 มาตรา 26 ที!บญัญติัว า “บุคคลย อมมีเสรีภาพบริบูรณ ในการจดัตั�งพรรคการเมือง ทั�งนี�
ภายใต บงัคบัแห่งกฎหมาย” เพื!อใหก้ารจดัตั�งพรรคการเมืองเป็นไปอยา่งมีระเบียบเรียบร้อย และให้
ความมั!นใจแก่ผูที้!ใชเ้สรีภาพในการตั�งพรรคการเมือง โดยมิตอ้งหวาดเกรงวา่จะมีการนาํกฎหมายวา่
ดว้ยสมาคมมาใชบ้งัคบักบัพรรคการเมือง โดยมีสาระสาํคญัดงันี�   

การจดัตั�งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ.  2498 ไดบ้งัคบัให ้
พรรคการเมืองต องจดทะเบียนเสียก อนจึงจะถือว าพรรคการเมืองได เกิดขึ�น หรือกล่าวอีกนยัหนึ! ง 
คือเมื!อสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทยรับจดทะเบียนพรรคการเมืองแลว้พรรคการเมืองจึงจะ
เกิดขึ�น การที!กาํหนดให จดทะเบียนก อนจึงจะถือว าเป นพรรคการเมืองนั�น เป็นแนวความคิดของ 
นกักฎหมายแบบ Positivist ซึ! งเห็นว านิติบุคคลเป นเรื!องของการสมมุติโดยอาศยักฎหมายและการ
กาํหนดให พรรคการเมืองจดทะเบียนต อปลดักระทรวงมหาดไทย ก็เพื!อให้เจา้หน้าที!ตรวจสอบ
นโยบายของพรรคการเมือง ข อบงัคบัของพรรคการเมือง เพื!อไม่ให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
อนัเกี!ยวกบัความสงบเรียบร อยของประชาชน และเพื!อที!จะแยกพรรคการเมืองออกจากสมาคมโดย
ให ใช กฎหมายต างประเภทกนั  

จาํนวนบุคคลที!จะจดัตั�งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 
กาํหนดไว  2 ประการ คือ ประการแรกตอ้งเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั�งสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎรตั�งแต่ 500 
คนขึ�นไป หรือประการที!สองตอ้งเป็นสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎรตั�งแต่  10 คนขึ�นไป การที!กาํหนดไว 
เช่นนี�  ก็เพื!อจะให้ เสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองเป็นไปอย่างกวา้งขวางขวางตามแบบอย่าง       
พรรคการเมืองในต่างประเทศ โดยมีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนโดยทั!วไปมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ภายหลงัจากที!พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 มีผลใช้บงัคบัถึงวนัเลือกตั�ง 
คือวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2500 มีพรรคการเมืองจดัตั�งขึ�นรวม 23 พรรค มีพรรคการเมืองที!สําคญั
เช่น พรรคเสรีมงัคศิลามีนโยบายพรรคอยา่งเดียวกบันโยบายที!จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใช้ในการ
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บริหารประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายทางการเมืองแบบเสรีนิยม และพรรคชาติ
ประชาธิปไตยมีนโยบายทางการเมืองอยา่งเป็นกลาง  

1.2  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 
พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ได กล่าวถึงการจดัตั�งพรรคการเมืองไว ใน

มาตรา 7 โดยกาํหนดให้ บุคคลผูซึ้! งมีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู ้แสดงการฝักใฝ่ ในระบอบการปกครอง
อื!น ซึ! งเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไม เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช และมีอายุไม่ต ํ!ากวา่ 
20 ปีบริบูรณ์ ตั�งแต่ 15 คนขึ�นไป และมีความประสงค์ ที!จะดาํเนินการกิจการในทางการเมือง อาจ
รวมกนัเป็นคณะผูเ้ริ!มจดัตั�งพรรคการเมือง มีแนวนโยบายไม ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เพื!อออกหนงัสือเชิญชวนผูอื้!นซึ! งมีคุณสมบติั หรือไม มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว เขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตน เมื!อมีจาํนวนผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกรวมกบั
จาํนวนผู ้เริ!มจดัตั�งพรรคการเมืองแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 500 คน ย อมตั�งพรรคการเมืองได โดยจดทะเบียน
พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนที!กระทรวงมหาดไทย พร้อมดว้ยสําเนาหนงัสือเชิญชวนบุคคลเขา้
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองจาํนวน 3 ฉบบั การทาํหนงัสือแจง้นายทะเบียนนี�  คณะผู ้เริ!มตั�งพรรค
การเมืองจะมอบใหผู้เ้ริ!มจดัตั�งพรรคการเมืองคนใดคนหนึ!งทาํการแทนก็ได   

เมื!อนายทะเบียนได รับแจง้และรับหลกัฐานต่างๆ ดงักล่าวจากคณะผูเ้ริ! มจดัตั�งพรรค
การเมืองแล ว นายทะเบียนจะออกใบรับหนงัสือแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองให้ ไว เป็นหลกัฐาน 
จากนั�นนายทะเบียนจะพิจารณาวา่หนงัสือเชิญชวนนั�นมีรายการครบถว้น ไม ขดัต่อกฎหมาย ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และผู ้ลงลายมือชื!อทุกคนมีคุณสมบติัครบถว้นทั�งไม 
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เมื!อคาํร้องดงักล่าวมี
คุณสมบติัครบถว้นตามหลกัแห่งกฎหมายนี�  นายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั�ง
พรรคการเมืองให้ภายใน 15 วนันับแต่ วนัที!นายทะเบียนได รับแจ ง เมื!อคณะผู ้เริ! มจัดตั� งพรรค
การเมืองได รับหนงัสือรับรองการแจง้จากนายทะเบียนแล ว มีสิทธิโฆษณาเชิญชวนบุคคลเขา้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองและดาํเนินการก่อตั�งพรรคการเมืองได้ หนังสือรับรองการจดัตั� งพรรค
การเมืองมีอายกุารใชเ้วลาเป็น 1 ป   

หากหนงัสือเชิญชวนบุคคลเข าเป นสมาชิกพรรคการเมืองรายใดบกพร อง ไม่วา่จะเป็น
เพราะขดัต อกฎหมายความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือผู ลงลายมือชื!อขาด
คุณสมบติัหรือมีลกัษณะต องห ามตามมาตรา 7 อย างใดอย างหนึ!ง นายทะเบียนจะสั!งไม รับแจ งโดย
นายทะเบียนจะแจง้เป นหนงัสือพร อมทั�งเหตุผลให ทราบภายใน 15 วนั นบัแต วนัที!ได รับแจ ง แต ถ า
หนงัสือเชิญชวนบุคคลเขา้เป็นสมาชิกรายใดไม ครบถ วน เช น ใช ข อความคลุมเครือไม ชดัเจน หรือ
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บกพร องประการอื!นซึ! งอาจแกไ้ขให ถูกต องได  นายทะเบียนก็จะออกหนงัสือแจ งให ทาํการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งภายใน 7 วนั นบัแต วนัที!ไดรั้บแจง้และให ดาํเนินการแก ไขจากนายทะเบียน 

เมื!อคณะผูเ้ริ!มจดัตั�งพรรคการเมืองได ทาํการแก ไขรายการที!บกพร่องให้ถูกตอ้งแลว้ นาย
ทะเบียนจะออกหนงัสือรับแจง้ให้ และแจง้เป็นหนงัสือไปยงัคณะผู ้เริ!มจดัตั�งพรรคการเมืองภายใน 
15 วนั นับแต่วนัที!ได แก ไข แต่ถ้าคณะผู ้เริ! มจดัตั�งพรรคการเมืองไม ดาํเนินการแก ไข หรือแก ไข
แลว้แต่ ยงัไม ถูกตอ้งภายใน 7 วนั นายทะเบียนจะสั!งไม รับแจ ง ซึ! งกรณีนี�กฎหมายให้สิทธิคณะผูเ้ริ!ม
จดัตั�งพรรคการเมืองยื!นคาํร้องขอเพื!อให ้ศาลฎีกาวนิิจฉยัวา่ การไม รับรองการแจง้นั�นเป็นไปโดยไม่
ชอบพร อมทั�งขอให ้ศาลสั!งใหรั้บแจง้ดว้ย โดยใหย้ื!นคาํร้องต่อศาลแพ่งภายใน 10 วนั นบัแต่วนัที!ได 
รับหนงัสือไม รับรองการแจง้จากนายทะเบียน เมื!อศาลแพ่งไดรั้บคาํร้องขอแล ว ศาลจะดาํเนินการ
พิจารณาโดยเร็วและจะส่งสํานวนพร้อมความเห็นมายงัศาลฎีกา เพื!อให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หากศาล
ฎีกามีคาํสั!งให้ นายทะเบียนพรรครับแจ ง นายทะเบียนพรรคจะตอ้งรับแจง้และออกหนงัสือรับรอง
การแจ้งการจดัตั� งพรรคการเมืองตามคาํสั!งของศาลฎีกา ซึ! งคาํสั!งของศาลฎีกานี� ไม่ว่าจะสั!งให้       
นายทะเบียนพรรครับแจง้หรือไม ก็ตามถือเป็นที!สุดเสมอ  

1.3 พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517  
พระราชบญัญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ได มีบทบัญญัติเกี!ยวกับการจดัตั� งพรรค

การเมืองไวใ้นมาตรา 7 บญัญติัวา่ ให้ผูมี้สัญชาติไทยและมีอายุไม่ตํ!ากว่า 20 ป บริบูรณ์ และไม เป็น
ภิกษุ สามเณร หรือนักบวช มีจาํนวนตั�งแต่ 15 คนขึ� นไป อาจรวมกนัเป็นคณะผูเ้ริ! มจดัตั�งพรรค
การเมืองซึ! งมีนโยบายไม ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หรือวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที!บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญ เพื!อดาํเนินการออก
หนงัสือเชิญชวนผูอื้!นใหส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก เมื!อมีจาํนวนผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกรวมกนักบัจาํนวน
ผูเ้ริ! มจดัตั� งพรรคการเมืองแล้วไม่น้อยกว่าหนึ! งพนัคน ย อมตั�งพรรคการเมืองได โดยจดทะเบียน  
พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนที!กระทรวงมหาดไทย ผูที้!จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไดต้อ้งเป็นผู ้
มีคุณสมบติัและไม่ มีลกัษณะตอ้งหา้ม เช่นเดียวกบัผู ้ริเริ!มจดัตั�งพรรคการเมือง 

ดงันี�จะเห็นไดว้า่ ขั�นตอนในการจดัตั�งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2517 นั�นไม่แตกต่างกบัการจดัตั�งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 
แต่อยา่งใด สิ!งที!แตกต่างกนัมีเพียงจาํนวนผู ้สมคัรเขา้เป็นสมาชิกร่วมกนักบัจาํนวนผู ้เริ!มจดัตั�งพรรค
การเมืองซึ! งตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 บญัญติัให้ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500 คน 
แต่ พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ได บญัญติัจาํนวนให้ เพิ!มขึ�นโดยตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่พนั
คน ซึ! งถึงแม ้จะเพิ!มขึ�นไม่ มากนกั แต่ ก็แสดงให้ เห็นวา่พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 มี
หลกัการที!มุ่ งให ้การจดทะเบียนพรรคการเมืองทาํไดย้ากกวา่เดิม และเป็นการจาํกดัสิทธิเสรีภาพทาง

DPU



79 

การเมืองของประชาชนมากขึ�นด วย 
1.4  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ได ้บญัญตัิสาระสําคญัในการจดัตั�งพรรค
การเมืองไว ้ในลกัษณะคล้ายคลึงกบัพระราชบญัญตัิพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 แต่ มีบางส่วนที!
แตกต่างกนั กล่าวคือการจดัตั�งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มาตรา 
7 จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซึ! งมีที!อยู่ ในแต่ ละภาคไม่น้อยกว่าภาคละ 5 จงัหวดั และมีจาํนวน
สมาชิกจงัหวดัละไม่น้อยกว่า 50 คน รวมกันไม่ น้อยกว่า 5,000 คน จึงสามารถจดัตั� งเป็นพรรค
การเมืองได ้  

นอกจากนี� รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 94 (3) ได้
กาํหนดให ้ผู ้มีสิทธิรับเลือกตั�งต ้องเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองที!ส่ งสมาชิกเข าสมคัรรับเลือกตั�งทั!วไป
ทั�งหมดไม่น ้อยกว ากึ!งหนึ!งของจาํนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรทั�งหมดที!จะพึงมีในการเลือกตั�งครั� ง
นั�น และในการเลือกตั�งที!พรรคการเมืองดงักล่ าวส งสมาชิกเข าสมคัรรับเลือกตั�งพรรคการเมือง 
ตอ้งส งสมาชิกเข าสมคัรรับเลือกตั�งเป นคณะให ครบจาํนวนสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎรที!จะถึงมีได ใน
เขตเลือกตั�งและจะส งได คณะเดียวในเขตเลือกตั�งหนึ!งเขต  

2.  การยบุพรรคการเมือง  
2.1 พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 

การยุบพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 นั�น กาํหนดไว ้ 2 
กรณีคือ 

กรณีแรกเป็นการเลิกพรรคการเมืองตามที!กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัว่าดว้ยวิธีการจดัการ
พรรคการเมือง  

กรณีที!สองเป็นกรณีที!ศาลซึ!งมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งสั!งเพิกถอนการจดทะเบียน
ตามคาํขอของพนกังานอยัการเนื!องจากพรรคการเมืองได กระทาํการดงัต่อไปนี�   

กระทาํการฝ าฝ นบทบญัญติั มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2475 แก ไขเพิ!มเติม พ.ศ. 2495 กล าวคือ กระทาํการเป นปฏิป กษ ต อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย  
หรือรัฐธรรมนูญ  

(1) กระทาํการฝ าฝ นกฎหมายอนัเกี!ยวกบัความสงบเรียบร อย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน  

(2) ละเว นไม จดทะเบียนให ถูกต องตามพระราชบญัญติันี�   
(3) กระทาํการฝ าฝ นมาตรา 11 ได แก  การดาํเนินกิจการอย างอื!นนอกจากกิจการของ

พรรคการเมือง หรือรับดาํเนินกิจการอื!นใดอนัไม่ใช เพื!อให เป นไปตามกาํหนดนโยบายของพรรค
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การเมือง หรือรับเงินค าบาํรุงหรือค าธรรมเนียมจากสมาชิกเกินกว าที!กฎหมายอนุญาต  
2.2  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 

พระราชบญัญติัการเมือง พ.ศ. 2511 มาตรา 29 ได บญัญติัถึงเหตุที!พรรคการเมืองตอ้งเลิก
ไปเพิ!มเติมจากพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 คือ จาํนวนสมาชิกลดนอ้ย 500 คน หรือไม 
มีสมาชิกของพรรคการเมืองได รับเลือกตั�งเป นสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎรในการเลือกตั�งทั!วไปสองครั� ง
ติดต อกนั จากบทบญัญติัดงักล าวจะเห็นได ว าพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ.  2511 มีวตัถุประสงค 
ที!จะลดจาํนวนพรรคการเมืองประเภทพรรคเล็ก โดยให คงเหลือไว เฉพาะพรรคใหญ ซึ! งมีบทบาท
ในทางการเมืองเท านั�น  

2.3  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 
  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 มาตรา 34 บญัญติัให พรรคการเมืองเลิกกนั 
ในกรณีต อไปนี�   

 (1) มีเหตุต องเลิกตามข อบงัคบัของพรรคการเมือง 
 (2) มีจาํนวนสมาชิกลดน อยลงตํ!ากว า 1,000 คน 
 (3) มีคาํสั!งศาลยบุเลิกพรรคการเมือง 
 การที!ศาลจะมีคาํสั!งยุบเลิกพรรคการเมืองได นั�น ต องปรากฏว าพรรคการเมืองนั�นได 
กระทาํการอย างใดอย างหนึ!ง ดงันี�  
 (1) กระทาํการอนัอาจเป นปฏิป กษ ต อวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที!
บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญ 
 (2) กระทาํการอนัอาจเป นภยัต อเศรษฐกิจแห งชาติหรือความมั!นคงของประเทศ 
 (3) กระทาํการฝ าฝ นมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 ในเรื!องเกี!ยวกบัการริบทรัพย สิน หรือ
ประโยชน อื!นใด และรับคนต างด าวเข าเป นสมาชิกหรือดาํรงตาํแหน งในพรรคการเมือง  

เมื!อมีการยุบพรรคการเมืองแล ว หัวหน าพรรคในขณะนั�นต องแจ งต อนายทะเบียน 
พรรคการเมืองภายใน 7 วนันบัแต วนัที!พรรคการเมืองถูกยุบ และนายทะเบียนจะประกาศเพิกถอน
การจดทะเบียนพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา ซึ! งพระราชบญัญติัพรรคการเมืองฉบบัต อมา คือ 
พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ได มีบทบญัญติัในส วนของการยุบพรรคการเมืองซึ! งมี
สาระสําคญัเช่นเดียวกบัพระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ.2517 แต มีการเพิ!มเงื!อนไขในการยุบ
พรรคก า ร เ มื อง เพิ! ม ขึ� น  ใ นกรณี ข อง ก า รไ ม  ส  ง หรือส  ง ส มา ชิ ก เข  า รับก า ร เ ลื อก ตั� ง เ ป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในการเลือกตั�งทั!วไปไม ถึงกึ!งหนึ!งของจาํนวนสมาชิกสภาผ ูแทนราษฎรที!
จะพึงมีได  และในกรณีของการยุบพรรคการเมืองอนัเนื!องมาจากมีคาํสั!งศาลสั!งให ยุบพรรคนั�น 
พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ได บญัญติัให นายทะเบียนแจ งอธิบดีกรมอยัการพร้อม
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ดว้ยหลกัฐาน หากอธิบดีสอบสวนแล วเห็นว ามีการกระทาํความผิดจริงให อธิบดีอยัการยื!นคาํร องต่อ
ศาลแพ งๆ จะตอ้งพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ และส งสํานวนพร อมทั�งความเห็นไปยงัศาลฎีกาให วินิจฉยั
ชี�ขาด หากศาลฎีกามีคาํสั!งให ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนจะต องทาํหนา้ที!ประกาศคาํสั!งยุบเลิก
พรรคในราชกิจจานุเบกษา  

2.4  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524   
พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 มีผลบงัคบัใช ้เรื!อยมาจนกระทั!งเกิดการ

ปฏิวติัรัฐประหารขึ�นในวนัที! 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
หรือ รสช. ซึ! งมีผลใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 ถูกยกเลิก และได มีการ
ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 แทน  

การปฏิว ัติครั� งนี� ไม มีการสั!งให้ยุบพรรคการเมืองแต่อย่างใด แต่ได มีการแก ไข
พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 โดยได มีการกาํหนดคุณสมบติัของวุฒิสมาชิกเพิ!มเติม 
กล่าวคือวุฒิสมาชิกจะตอ้งไม เป็นสมาชิก หรือเจา้หน้าที! หรือที!ปรึกษาของพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ! ง ไม เป็นสมาชิกสภาท้องถิ!น หรือผู ้บริหารท้องถิ!นซึ! งได รับการเลือกตั� ง 
นอกจากนี� แลว้ยงัมีการเพิ!มเติมบทบญัญตัิในส่วนของการรวมพรรคการเมือง เพื!อให้ การรวม
พรรคการเมืองเป็นไปอยา่งเปผน้เอกภาพมากขึ�น  

ภายหลงัจากที!จอมพลสฤษด̀ิ ธนะรัชต  ได ถึงแก อสัญกรรมเมื!อปี พ.ศ. 2506 จอมพล
ถนอม กิตติขจร ก็ได สืบทอดอาํนาจต่อ แต่ เนื!องจากความขดัแยง้ภายในคณะรัฐบาล และการกดดนั
ของกลุ่มพลงัประชาธิปไตยทาํใหรั้ฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ยอมที!จะคืนสิทธิทางการเมือง
ใหแ้ก ประชาชน โดยได ประกาศใหมี้การใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2511 ซึ! งใน 
มาตรา 37 ได บญัญติัรับรองเกี!ยวกบัเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมืองความวา่  

 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ ในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง เพื!อดาํเนินกิจการ
ในทางการเมืองโดยวถีิทางประชาธิปไตย และไม่ขดัต่อระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี�   

การจดัตั�งและดาํเนินการของพรรคการเมือง ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่
ดว้ยพรรคการเมือง”  

เพื!อให้การดาํเนินการทางการเมืองเป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 
2511 มาตรา 37 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร จึงได ประกาศใช้ พระราชบญัญติัพรรคการเมือง 
พุทธศกัราช 2511 มีบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที! 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้มีการจดัตั�งพรรค
การเมืองได  ซึ! งก่อนที!จะมีการเลือกตั�งได มีพรรคการเมืองมาขอจดทะเบียนทั�งหมดจาํนวน 13 พรรค 
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 2.4.3  ในช่วงการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2541  

1.  การจดัตั�งพรรคการเมือง 
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีหลกัการสําคญัในการจดัตั�ง

พรรคการเมืองไว ในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 47 และมาตรา 328 ทั�งสองมาตราเป็น
บทบญัญติัที!เกี!ยวขอ้งโดยตรงในการจดัตั�ง การจดัองค์กร การดาํเนินการ สมาชิกภาพ และอาํนาจ
หนา้ที!ของพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดงันี�   

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั� งเป็นพรรคการเมืองเพื!อสร้าง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และเพื!อดาํเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั�น ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ตามที!บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญนี�   

การจดัองคก์รภายใน การดาํเนินกิจการ และขอ้บงัคบัของพรรคการเมืองตอ้งสอดคล อง
กบัหลกัการพื�นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข
ตามที!บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญนี�   

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ! งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรค 
การเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจาํนวนที!กาํหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
พรรคการเมือง เห็นวา่มติหรือขอ้บงัคบัในเรื!องใดของพรรคการเมืองที!ตนเป็นสมาชิกอยูน่ั�นขดัต่อ
สถานะและการปฏิบติัหนา้ที!ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี�  หรือขดัหรือแยง้กบั
หลกัการพื�นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี
สิทธิร้องขอให ้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยั  

ในกรณีที!ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวขดัหรือแยง้กบัหลกัการ
พื�นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขให มติหรือ
ขอ้บงัคบันั�น เป็นอนัยกเลิกไป  

มาตรา 328 นอกจากที!มีบญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญนี�  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยพรรคการเมืองอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี�   

(1) การจดัตั�งพรรคการเมืองอย่างน้อยให้กระทาํได ้โดยบุคคลตั�งแต่สิบห้าคนขึ�นไป 
และการจดแจง้ตั�งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง  

(2) การเลิกพรรคการเมือง ทั�งนี� โดยมิให้นาํเอาเหตุที!พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมคัร
รับเลือกตั�ง หรือเหตุที!ไม มีสมาชิกของพรรคการเมืองที!ได รับเลือกตั�งมาเป็นเหตุให้ตอ้งเลิกหรือยุบ
พรรคการเมือง 
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(3) การดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง และการจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของ
พรรคการเมือง  

(4) การสนบัสนุนการจดัตั�งและพฒันาสาขาพรรคโดยรัฐ  
(5) การสนบัสนุนทางการเงิน หรือประโยชน อย่างอื!นแก พรรคการเมืองโดยรัฐ การ

จาํกดัวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั�ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรค
การเมือง  

(6) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมทั�งการตรวจสอบและการ
เปิดเผยที!มาของรายได  และการใชจ่้ายของพรรคการเมือง 

(7) การจดัทาํบญัชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง บญัชีแสดงทรัพยสิ์น
และหนี� สินของพรรคการเมืองตอ้งแสดงโดยเปิดเผย ระบุที!มาของรายได และการใช้จ่ายประจาํปี 
ของพรรคการเมืองในทุกรอบปี ปฏิทิน เพื!อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั�งเพื!อตรวจสอบและ
ประกาศใหส้าธารณชนทราบ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ได บัญญัติ
สาระสาํคญัในการจดัตั�งพรรคการเมืองไว ดงันี�   

การรวมตวักนัเพื!อจดัตั�งพรรคการเมืองนั�น มาตรา 8 ไดบ้ญัญติัให้ผูมี้สัญชาติไทยโดย
การเกิดมีอายุไม่ต ํ! ากว่ายี! สิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั� งตาม
รัฐธรรมนูญมีจาํนวนรวมกนัตั�งแต่สิบห้าคนขึ�นไปสามารถรวมกนัจดัตั�งพรรคการเมืองได  โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื!อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื!อดาํเนินกิจการในทาง
การเมืองให้เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 นอกจากนี�พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ยงัได 
กาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งมีนโยบายและขอ้บงัคบัพรรคที!ไม ก่อให้ เกิดความแตกแยกในเรื!อง 
เชื�อชาติหรือศาสนาระหวา่งชนในชาติ ไม่เป็นภยัต่อความมั!นคงของรัฐ และไม ขดัต่อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  

หลงัจากที!ได มีการยื!นเรื!องการขอจดัตั�งพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
แลว้ นายทะเบียนจะทาํการตรวจสอบคาํขอว่าถูกตอ้งและครบถว้นตามที!กฎหมายกาํหนดหรือไม  
หากเห็นวา่ถูกตอ้งและครบถว้น นายทะเบียนจะรับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมือง แต่หากนายทะเบียน
ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ คุณสมบติัหรือจาํนวนของผูจ้ดัตั�งพรรคการเมืองหรือนโยบายและขอ้บงัคบั
พรรคการเมืองหรือคุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือชื!อพรรคการเมือง หรือ
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ภาพเครื!องหมายพรรคการเมืองไม เป็นไปตามที!กฎหมายกาํหนดไว  นายทะเบียนจะสั!งไม รับจดแจง้
การจดัตั�งพรรคการเมืองโดยจะแจง้เป็นหนงัสือพร อมทั�งเหตุผลให้ผูข้อจดัตั�งพรรคการเมืองทราบ
ภายในสามสิบวนันับแต่ วนัที!นายทะเบียนไดรั้บคาํขอจดัตั�งพรรคการเมือง หากผูข้อจดัตั�งพรรค
การเมืองไม่เห็นดว้ยกบัคาํสั!งไม รับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองของนายทะเบียน มีสิทธิยื!นคาํ
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื!อใหว้นิิจฉยัชี�ขาดภายในสามสิบวนันบัแต่ วนัที!ได รับหนงัสือแจง้คาํสั!งไม 
รับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน  

2.  การยบุพรรคการเมือง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 

บญัญติัใหพ้รรคการเมืองเลิกหรือยบุดว้ยเหตุใดเหตุหนึ!ง ดงัต่อไปนี�   
(1) มีเหตุตอ้งเลิกตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง 
(2) มีจาํนวนสมาชิกเหลือไม ถึงสิบหา้คน 
(3) มีการยบุพรรคการเมืองไปรวมกบัพรรคการเมืองอื!น 
(4) มีคาํสั!งศาลรัฐธรรมนูญยบุพรรคการเมือง 
(5) ไม่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35143 หรือมาตรา 62  
เมื!อมีเหตุที!ตอ้งเลิกหรือยุบพรรคการเมืองนอกจากกรณีที!ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั!งยุบ

พรรคการเมืองปรากฏขึ�น นายทะเบียนจะยื!นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัที!ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื!อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดงักล่าวเกิดขึ�นกับ
พรรคการเมืองตามคาํร้องของนายทะเบียน ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั!งใหย้บุพรรคการเมืองนั�น  

กรณีการยุบพรรคการเมืองเนื!องจากมีคาํสั!งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองนั� น 
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 66 บญัญตัิถึง
สาเหตุที!พรรคการเมืองอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั!งยุบพรรคการเมืองหากมีการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ!ง 
ดงัต่อไปนี�   

(1) กระทาํการลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื!อให้ได มาซึ! งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ! งมิได 
เป็นไปตามวถีิทางที!บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญ  

(2) กระทาํการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

                                                           

 143 การยบุพรรคการเมืองอนัมีเหตุมาจากพรรคการเมืองไม่ยื!นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ประกอบดว้ย            
9 พรรค ไดแ้ก่ พรรคแนวร่วมเกษตรกร พรรคพลงัสามคัคี พรรคพิทกัษไ์ทย พรรคนิติมหาชน พรรคพฒันาสงัคม 
พรรคเอกภาพ พรรคสงัคมไทย พรรคสงัคมใหม่ และพรรคไทยมหารัฐ 
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พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(3) กระทาํการอนัอาจเป็นภยัต่อความมั!นคงของรัฐหรือขดัต่อกฎหมายหรือความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(4) กระทาํการฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ!ง มาตรา 52 หรือมาตรา 53 

 การยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุตามมาตรา 66 นี�  นายทะเบียนจะเป็นผูแ้จง้ต่ออยัการ
สูงสุดพร้อมดว้ยหลกัฐาน ถ าอยัการสูงสุดเห็นสมควรให้ยื!นคาํร้องเพื!อให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั!ง
ยุบพรรคการเมืองดงักล่าว แต่หากอยัการเห็นว่าไม่ควรยื!นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายทะเบียน
อาจตั�งคณะทาํงานขึ� นคณะหนึ! งโดยมีผูแ้ทนจากนายทะเบียนและผูแ้ทนจากอยัการสูงสุด เพื!อ
ดาํเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานแลว้ส่งให้อยัการสูงสุดเพื!อยื!นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 
แต่หากคณะทาํงานดงักล่าวไม อาจหาขอ้ยุติเกี!ยวกบัการยื!นคาํร้องได  นายทะเบียนมีอาํนาจที!จะยื!น
คาํร้องดว้ยตนเองได   
 ดังนี� แม้จะเห็นได ว่าในการขอจัดตั� งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ได บญัญติัถึงจาํนวนผูที้!จะขอจดัตั�งพรรคการเมืองไว  
เพียง 15 คน ซึ! งเป็นจาํนวนนอ้ยกวา่ที!พระราชบญัญติัพรรคการเมืองฉบบัก่อนหนา้นี�กาํหนดไว  ซึ! ง
แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองที!มีมากขึ�นกว่าเดิมก็ตาม แต่มีขอ้น่าสังเกตบาง
ประการในส่วนของการเลิกพรรคการเมืองที!อาจเป็นการจาํกดัเสรีภาพที!รัฐธรรมนูญให้การรับรอง
ไว  เช่น การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองเนื!องจากไม ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กาํหนดให้พรรคการเมือง
ตอ้งดาํเนินการให้มีสมาชิกตั�งแต่ห้าพนัคนขึ�นไป อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซึ! งมีที!อยู่ใน 
แต่ละภาคตามบญัชีรายชื!อภาคและจงัหวดัที!นายทะเบียนประกาศกาํหนดและมีสาขาพรรคการเมือง
อยา่งนอ้ยภาคละหนึ!งสาขา ภายในหนึ!งร้อยแปดสิบวนันบัแต่ วนัที!นายทะเบียนรับจดแจง้การจดัตั�ง
พรรคการเมืองก็ดี ,การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื!นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง
ภายในกาํหนดเวลาตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 ก็ดี และการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื!นรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรค
การเมืองตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ก็ดี 
ซึ! งหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ที!มุ่งหมาย
ใหก้ารจดัตั�งพรรคการเมืองเป็นไปอยา่งเสรีแล ว เห็นได ว าการบญัญติัให้พรรคการเมืองเลิกหรือยุบ
กนัดว้ยเหตุดงักล่าวเป็นการจาํกดัเสรีภาพการจดัตั�งพรรคการเมืองที!รัฐธรรมนูญรับรองไว 144  
                                                           

144 จาก อาํนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยบุพรรคการเมือง โดย ดร. ปัญญา อุดชาชน และ 
รศ. ม.ร.ว. วฒิุเลิศ  เทวกลุ, 2547.  
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บทที� 3 

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัตั�งและยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย       

และต่างประเทศ 

 
หลกันิติรัฐเป็นหลกัพื�นฐานของการรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

จากการกระทาํของรัฐ โดยอา้งถึงหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของฝ่ายปกครองและ
ในขณะเดียวกันเป็นหลักที/จาํกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เช่นเดียวกัน โดยอ้างถึง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การที/ฝ่ายนิติบญัญติัตรากฎหมายหรือให้อาํนาจแก่ฝ่าย
บริหารจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตอ้งไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ถา้บทกฎหมายดงักล่าวขดั
ต่อรัฐธรรมนูญแลว้ ถือวา่บทกฎหมายดงักล่าวใชบ้งัคบักบัประชาชนไม่ได้1 

 
3.1 กฎหมายเกี�ยวกบัการจัดตั�งและยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับหลกัความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล รัฐจึงตอ้งให้
ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การที/รัฐจะใชอ้าํนาจแทรกแซงหรือจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จะทาํไดเ้มื/อมีกฎหมายซึ/งผา่นความเห็นชอบจากตวัแทนประชาชนตาม
หลกัความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้ จึงมีการนาํหลกัการแบ่งแยก
อาํนาจมาใช ้เพื/อความมุ่งหมายให้อาํนาจแต่ละอาํนาจควบคุมตรวจสอบซึ/ งกนัและกนั เพื/อให้สิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชนไดรั้บความคุม้ครอง นอกจากนี� ยงัใชห้ลกัการกาํหนดให้ระบุบทบญัญติัที/
ให้อาํนาจในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพ หลักการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน
สาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได ้และหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิโดยองคก์รตุลาการที/เชื/อ
วา่เป็นองค์กรที/มีความเป็นกลางเขา้ควบคุมตรวจสอบการกระทาํของรัฐที/ถูกโตแ้ยง้วา่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ จึงถือเป็นหลกัการสําคญัพื�นฐาน
ของหลักนิติรัฐ เพราะถือว่าศักดิ8 ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และเป็น
รากฐานที/สาํคญัของรัฐเสรีประชาธิปไตย 

 

                                                           

1 จาก “สิทธิขั�นพื�นฐานทางสงัคม,” โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2544, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 9, น. 35. 
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3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
รัฐธรรมนูญกบัพรรคการเมืองเป็นสิ/งที/มีอยู่ควบคู่กนัโดยตลอด ทั�งนี�  เนื/องจากพรรค

การเมืองเป็นผลมาจากการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีไดด้ว้ย
การรับรองของรัฐธรรมนูญ จึงถือไดว้า่รัฐธรรมนูญเป็นที/มาของสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การก่อตั�งพรรคการเมือง แต่อยา่งไรก็ตาม กรณีประเทศไทยนบัแต่การเปลี/ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข เมื/อวนัที/ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั มีรัฐธรรมนูญ จาํนวน 17 ฉบบั โดยแต่ละ
ฉบบัไดบ้ญัญติัเกี/ยวกบัพรรคการเมืองไว ้ในรัฐธรรมนูญฉบบัแรกๆ จะไม่มีบทบญัญติัวา่ดว้ยพรรค
การเมือง ทั�งนี�  เนื/องจากการพฒันาการเมืองไทยไดรั้บการพฒันาไม่ต่อเนื/องเท่าที/ควร 
 รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ/ งกําหนดรูปแบบและ
หลกัการปกครอง ตลอดจนวิธีการดาํเนินการปกครองไวอ้ย่างเป็นระเบียบ รวมทั�งกาํหนดหน้าที/
ของประชาชนที/พึงกระทาํต่อรัฐ กบัการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ/ งรัฐจะละเมิดมิได้
ไวด้ว้ย2 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดงักล่าว หมายความวา่ บทบญัญติัใดของกฎหมาย 
กฎ หรือขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติันั�นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้การที/รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดมีสาเหตุอยู ่3 ประการ คือ3 
 1.  รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract)  ที/เกิดจากเจตจาํนงของคน
ทุกคนร่วมตกลงกนัตามอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

2.  รัฐธรรมนูญมีกระบวนการตราที/มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกระบวนการตรา
กฎหมายอื/นๆ โดยประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัทาํรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือโดยทางออ้ม 
 3.  รัฐธรรมนูญไดส้ถาปนาการก่อตั�งองค์กรทางการเมือง และแบ่งแยกระหวา่งอาํนาจ
สูงสุด และอาํนาจอื/น 
 สาํหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทย จาํนวน 18 ฉบบัประกอบดว้ย ดงันี�  
 1.  พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชั/วคราว พุทธศกัราช 2475 
 2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 
 3.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั/วคราว) พุทธศกัราช 2490 
 5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 
 6.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 แกไ้ขเพิ/มเติม พุทธศกัราช 2495 
                                                           

2 จาก วิวฒันาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย (น. 1), โดย กระมล ทองธรรมชาติ, 2524.  
3 จาก กฎหมายมหาชน เล่ม 3 : ที!มาและนิติวิธี (น.18-19), โดย บวรศกัดิ8  อุวรรณโณ, 2538.  
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 7.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2502 
 8.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2511 
 9.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2515 
 10.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 
 11.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2519 
 12.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2520 
 13.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 
 14.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2534 
 15.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 
 16.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
 17.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั/วคราว) พุทธศกัราช 2549  
 18.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
 รัฐธรรมนูญในจาํนวน 18 ฉบบัดงักล่าว มีรัฐธรรมนูญที/ไดบ้ญัญติัเกี/ยวกบัสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยในการจดัตั�งพรรคการเมือง จาํนวน 9 ฉบบั คือ 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 มาตรา 14  บญัญติัวา่ “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน ทรัพยสิ์น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั�งสมาคม การตั�งคณะพรรคการเมือง การอาชีพ ทั�งนี�
ภายใตบ้งัคบัแห่งบทกฎหมาย” 
 2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 มาตรา 39 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกนัเป็นพรรคการเมืองเพื/อดาํเนินการในทางการเมืองโดย
วิถีทางประชาธิปไตย และไม่ขดัต่อระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี� ” วรรคสอง บญัญติัว่า 
“บทบญัญติัแห่งกฎหมายที/เกี/ยวกบัสมาคมจะนาํมาใชบ้งัคบัแก่พรรคการเมืองมิได”้ 
 3.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 แก้ไขเพิ/มเติม พุทธศกัราช 
2495 มาตรา 26 บญัญติัว่า “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในทรัพยสิ์น การพูด การเขียน การพิมพ ์
การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั�งสมาคม การตั�งพรรคการเมือง ทั�งนี�  ภายใต้
บงัคบัแห่งบทกฎหมาย”  
 4.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2511 มาตรา 37 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกนัเป็นพรรคการเมือง เพื/อดาํเนินกิจการในทางการเมือง 
โดยวิถีทางประชาธิปไตย และไม่ขดัต่อระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี� ” และวรรคสอง 
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บญัญติัว่า “การจดัตั� งและการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองย่อมเป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมือง” 
 5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 มาตรา 45 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกนัเป็นพรรคการเมือง เพื/อดาํเนินกิจการในทางการเมือง 
ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี� ” และวรรคสอง บญัญติั
วา่ “การจดัตั�งและการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่า
ดว้ยพรรคการเมือง” และวรรคทา้ย บญัญติัวา่ “พรรคการเมืองตอ้งแสดงที/มาของรายไดแ้ละการใช้
จ่ายโดยเปิดเผย” 
 6.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 มาตรา 38 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกนัเป็นพรรคการเมือง เพื/อดาํเนินกิจการในทางการเมือง 
ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี� ” และวรรคสอง บญัญติั
วา่ “การรวมกนั การจดัตั�ง การดาํเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมือง ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายว่าดว้ยพรรคการเมือง” และวรรคทา้ย บญัญติัว่า “พรรคการเมืองตอ้งแสดงที/มาของ
รายไดแ้ละการใชจ่้ายโดยเปิดเผย” 

7.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 มาตรา 41 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกนัเป็นพรรคการเมือง เพื/อดาํเนินกิจการในทางการเมือง 
ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ที/บญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญนี�” และวรรคสอง บญัญติัวา่ “การรวมกนั การจดัตั�ง การดาํเนินกิจการ และการเลิกของ
พรรคการเมือง ย่อมเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง” และวรรคท้าย 
บญัญติัวา่ “พรรคการเมืองตอ้งจดัทาํบญัชีแสดงทรัพยสิ์นและหนี� สิน และตอ้งแสดงโดยเปิดเผยซึ/ ง
ที/มาของรายไดแ้ละการใชจ่้าย ทั�งนี�ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 

8.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 47 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั�งเป็นพรรคการเมืองเพื/อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื/อดาํเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั�น ตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
นี� ” วรรคสอง บญัญติัวา่ “การจดัองคก์รภายใน การดาํเนินกิจการ และขอ้บงัคบัของพรรคการเมือง 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัพื�นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข” วรรคสาม บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ/ งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจาํนวนที/กาํหนดในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง ซึ/ งเห็นวา่มติหรือขอ้บงัคบัในเรื/องใดของพรรคการเมือง
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ที/ตนเป็นสมาชิกอยู่นั�นจะขดัต่อสถานะ และการปฏิบติัหน้าที/ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี�  หรือขดัหรือแยง้กบัหลกัการพื�นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย” และวรรคทา้ย 
บญัญติัว่า “ในกรณีที/ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวขดัหรือแยง้กบัหลกัการ
พื�นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ให้มติหรือ
ขอ้บงัคบันั�นเป็นอนัยกเลิกไป” 

9.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65 วรรคแรก บญัญติัวา่ 
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั�งพรรคการเมืองเพื/อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนและเพื/อดาํเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั�นตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
นี� ” วรรคสอง บญัญติัวา่ “การจดัองคก์รภายใน การดาํเนินกิจการ และขอ้บงัคบัของพรรคการเมือง 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัพื�นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข” วรรคสาม บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรซึ/ งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที/ก ําหนดใน
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ/ งเห็นว่ามติหรือขอ้บงัคบัในเรื/องใด
ของพรรคการเมืองที/ ตนเป็นสมาชิกอยู่นั� น  จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที/ ของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี�  หรือขดัหรือแยง้กบัหลกัการพื�นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวนิิจฉยั” วรรคสี/  บญัญติัวา่ “ในกรณีที/ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่มติหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว 
ขดัหรือแยง้กบัหลกัพื�นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ใหม้ติหรือขอ้บงัคบันั�นเป็นอนัยกเลิกไป 

1)  การจดัตั�งและยบุพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที/ส่งผลต่อการพฒันาพรรคการเมืองไทย การจดัตั�งและ
ยบุพรรคการเมืองในประเทศไทย ยอ่มมีความเชื/อมโยงและเกี/ยวพนักบัรัฐธรรมนูญ ภายหลงัจากที/
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข หรือ คปค. ได ทาํ
การปฏิวติัและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ได มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ/ งได บญัญติัรับรองเสรีภาพในการรวมตวักนั
จดัตั�งพรรคการเมือง และการจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองไว   
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(1) การจดัตั�งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
ในการจัดตั� งพรรคการเมืองตามแนวความคิดของกฎหมายมหาชนนั� น4 สิทธิตาม

กฎหมายมหาชนหมายความว่า ฝ่ายหนึ/ งมีสิทธิที/จะกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ/ ง อีกฝ่ายหนึ/ งมี
หนา้ที/ ซึ/ งฝ่ายที/มีสิทธิคือประชาชนในรัฐ ส่วนฝ่ายที/มีหนา้ที/อนัเป็นหนา้ที/เฉพาะเจาะจงคือรัฐ และ
เมื/อกล่าวถึงเสรีภาพก็ยอ่มหมายถึงบุคคลมีเสรีภาพที/จะกระทาํการใดๆ ก็ได ้โดยรัฐมีหนา้ที/เป็นการ
ทั/วไปที/จะไม่ขดัขวางการใช้เสรีภาพเช่นวา่นั�นของประชาชน แมบุ้คคลจะมีสิทธิและเสรีภาพ แต่
อาจจะมีการตรากฎหมายมาจาํกดัขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพนั�นได ้แต่ทั�งนี�  กฎหมายดงักล่าว
จะต้องตราขึ� นตามเงื/อนไขที/กําหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ อนัเป็นกฎหมายที/รับรองและคุ้มครอง
เสรีภาพของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั�งพรรคการเมือง เป็นสิทธิในทางการเมืองถา้เป็น
รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ/ งโดยสภาพสิทธิและเสรีภาพในการรวมตวักนั
จดัตั� งพรรคการเมืองนั�น ไม่ใช่สิทธิตามธรรมชาติ แต่เป็นสิทธิที/รัฐมอบให้แก่พลเมืองของตน 
เพราะฉะนั�นสิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั�งพรรคการเมืองจึงเป็นสิทธิทางการเมืองที/จาํกดั
เฉพาะพลเมืองของแต่ละรัฐนั�น ซึ/ งเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานโดยหลกัการทั/วไปสิทธิขั�นพื�นฐานไม่ควร
จะถูกจาํกดัสิทธิ แต่ในความเป็นจริงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนยอ่มถูกจาํกดัไดด้ว้ยเหตุผลบาง
ประการ และเหตุผลสําคญัที/มีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ เพื/อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ฉะนั�นสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทจึงสามารถจาํกดัได ้ยกเวน้สิทธิและเสรีภาพซึ/ งโดย
สภาพไม่สามารถจาํกดัได ้คือ เสรีภาพในทางความคิดหรือเสรีภาพในการนบัถือศาสนา  

ในรัฐธรรมนูญไดจ้าํแนกสิทธิและเสรีภาพออกเป็นสองประเภท โดยใชเ้กณฑ์การจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพไดห้รือไม่เป็นตวักาํหนด ซึ/ งสิทธิและเสรีภาพประการแรกเรียกวา่ สิทธิเสรีภาพ
สัมพนัธ์ หมายถึง สิทธิเสรีภาพประเภทที/รัฐธรรมนูญยอมให้ตรากฎหมายจาํกดัขอบเขตได ้เช่น 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทรัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพของบุคคลในร่างกาย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในชีวิต เป็นต้น ส่วนสิทธิเสรีภาพประการที/สองเรียกว่า สิทธิเสรีภาพสัมบูรณ์ หมายถึง สิทธิ
เสรีภาพนั�นๆ รัฐธรรมนูญไม่ยินยอมให้มีการตรากฎหมายจาํกดัขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพ เช่น 
เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
 เมื/อพิจารณาถึงเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมือง จะพบวา่อาจเกิดขึ�นไดใ้นสองกรณี 
กล่าวคือ กรณีแรก มีบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ส่วนกรณีที/สอง ไม่มีบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการจดัตั�งพรรค

                                                           

4 จาก เสรีภาพในการจัดตั)งและดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง (น. 16), โดย วลัลียา ไชยศิริ, 2547. 
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การเมืองไว้5 สําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีบทบญัญติัรับรอง
เสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ/ งอยู่ในบทบญัญติัมาตรา 65 และมี
บทบญัญติัในการจาํกดัขอบเขตสิทธิเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อยู่
ในบทบญัญติัมาตรา 68 ดงันั�น สิทธิเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมือง จึงเป็นสิทธิเสรีภาพแบบ
สัมพนัธ์ 
 (2)  การยบุพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพมีสองวิธี กล่าวคือ วิธีแรก เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
โดยรัฐธรรมนูญ วิธีที/สอง เป็นการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65 ให้เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั�งพรรคการเมือง 
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 68 จาํกดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าว 
คือหากใชสิ้ทธิและเสรีภาพเพื/อลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีประมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข หรือเพื/อให้ได้มาซึ/ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ/ งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ หากพรรคการเมืองใดกระทาํการดงักล่าวศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยสั/งการให้พรรคการเมืองเลิกระทาํการนั�น และศาลรัฐธรรมนูญจะสั/งยุบพรรคการเมือง
ดงักล่าว กรณีเช่นนี� ถือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัเงื/อนไข
การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไวใ้นรัฐธรรมนูญ เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพโดยผูมี้อาํนาจในการ
จดัทาํรัฐธรรมนูญ ซึ/ งรัฐธรรมนูญนั�นการที/จะแกไ้ขเพิ/มเติมทาํไดย้าก หมายความวา่ ถา้รัฐธรรมนูญ
ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้หรือเงื/อนไขที/สามารถตรากฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
เพียง 2 ประการ ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวก็จะถูกจาํกดัไวเ้พียง 2 ประการเท่านั�น แต่ถา้การจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพเป็นไปโดยกฎหมายแลว้ สามารถแก้ไขเพิ/มเติมได้ง่ายกว่าการแก้ไขเพิ/มเติมรัฐธรรมนูญ 
ดงันั�น เดิมกฎหมายอาจจะบญัญติัขอ้ยกเวน้หรือเงื/อนไขที/สามารถจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไวเ้พียง 2 
ประการ แต่ภายหลงัอาจจะมีการแกไ้ขเพิ/มเติมกฎหมายเพื/อเพิ/มขอ้ยกเวน้หรือเงื/อนไขเป็น 4 หรือ 5 
ประการก็ได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงไดบ้ญัญติั
ขอ้ยกเวน้หรือเงื/อนไขในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทั�งนี� เพื/อให้สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมีความสถาพรและย ั/งยนืไม่ถูกจดัไดโ้ดยง่าย6 

ในหลกัการของต่างประเทศเกี/ยวกบั “การยุบพรรคการเมือง” นั�น เป็นกรณีที/พรรค
การเมืองได้ดํา เ นินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบ

                                                           

5 แหล่งเดิม. 
6 จาก “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในระบบกฎหมายไทย,” โดย สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ 2554, จุลนิติ, 8(5), น. 

8. 
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ประชาธิปไตยหรือหลกัการพื�นฐานของรัฐธรรมนูญ ซึ/ งในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 68 และมาตรา 237 นั�น ไดข้ยายแนวความคิดดงักล่าวโดยนาํหลกัการ
ยุบพรรคการเมืองมาเกี/ยวโยงกับการแก้ไขปัญหาเรื/องการทุจริตการเลือกตั�งด้วย โดยที/มาของ
หลกัการในเรื/องนี� มีพื�นฐานมาจากหลกัการลงโทษผูซึ้/ งมีอาํนาจกระทาํการแทนของนิติบุคคล ซึ/ ง
เป็นหลกัการตามกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ “บุคคลใดก็ตามที/เป็นผูมี้อาํนาจทาํการแทนนิติบุคคล
ในขณะนั�นก็ตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าตนไม่ไดมี้ส่วนเกี/ยวขอ้งกบัการที/นิติบุคคลไดก้ระทาํความผิด แต่
ถา้พิสูจน์ไม่ได้กรรมการก็ตอ้งรับผิดร่วมกบันิติบุคคลในความผิดนั�น” นาํมาปรับใช้กบัเรื/ องของ
พรรคการเมือง7   

ระบบกฎหมายไทยนั� น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั� งในปัจจุบันมีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ/ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการเลือกตั�งสมาชิกสภา
ทอ้งถิ/นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ/น พ.ศ. 2545 อยา่งไรก็ดี ในการศึกษาครั� งนี� จะขอกล่าวถึงการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั�งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ/ งไดก้าํหนดเหตุแห่งการ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งไวใ้นมาตรา 68 และมาตรา 237 

มาตรา 68  เป็นกรณีที/บุคคลใดใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื/อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือเพื/อให้ไดม้าซึ/ งอาํนาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ/ งมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี�  โดยเฉพาะ
ถา้เป็นการกระทาํของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอาํนาจสั/งยบุพรรคการเมืองนั�นได ้และเมื/อ
ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคการเมืองแลว้ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของหวัหนา้พรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที/ถูกยบุในขณะที/กระทาํความผดิเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที/ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาํสั/งดงักล่าว วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่8 เมื/อพิจารณาจากหลกัการที/ว่า
สิทธิเลือกตั�งเป็นการแสดงเจตจาํนงทางการเมืองตามหลกัประชาธิปไตย การที/บุคคลใดใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพในลกัษณะเป็นการทาํลายหรือเป็นปฏิปักษก์บัหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็
มีความสมเหตุสมผลในการที/จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของบุคคลผูก้ระทาํการดงักล่าว แต่การเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั�งนั�น ควรเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษอาญา หมายความว่าโดยหลกัแล้วระบบ

                                                           

7  จาก “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในระบบกฎหมายไทย,” โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2554, จุลนิติ, 8(5), น. 
18. 

8 จาก “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในระบบกฎหมายไทย,” โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554, จุลนิติ, 8(5), น. 
27. 
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กฎหมายควรกาํหนดให้การกระทาํในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดอาญาก่อน เมื/อได้ความว่า
กระทาํความผิดและลงโทษอาญาแล้ว จึงเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของบุคคลนั�น นอกจากนี� ไม่ควร
ลงโทษผูที้/ไม่ได้มีส่วนร่วมกระทาํความผิด ด้วยเหตุนี�  ในแง่ของกระบวนในการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั�งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 68 วรรคสี/  นั�น ถือว่ามีปัญหาในเชิงหลกัการเกี/ยวกบั
การลงโทษ เพราะวา่เป็นการลงโทษบุคคลซึ/งไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํผดิโดยตรง 

 มาตรา 237  เป็นเรื/องที/ผูส้มคัรรับเลือกตั�งผูใ้ดกระทาํการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผูอื้/น
กระทําการอัน เ ป็นการฝ่า ฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเ ลือกตั� ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซึ/ งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั�ง มีผลทาํให้การเลือกตั�งไม่ไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที/ยงธรรม ให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั�งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั� ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ/ งสมาชิกวุฒิสภา และถา้ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื/อไดว้่า
หวัหนา้พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ้ดมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย 
หรือทราบถึงการกระทาํนั�นแลว้มิไดย้บัย ั�งหรือแกไ้ขเพื/อให้การเลือกตั�งเป็นไปโดยสุจริตและเที/ยง
ธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั�นกระทาํการเพื/อให้ได้มาซึ/ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดย
วธีิการซึ/ งมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี�  และในกรณีที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/ง
ให้ยุบพรรคการเมืองนั�น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดงักล่าวมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที/มีคาํสั/งใหย้บุพรรคการเมือง วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่9 กรณีนี�กฎหมายไปลงโทษบุคคลซึ/ งไม่ไดพ้ิสูจน์วา่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาํ
ผิด เช่น กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ/งกระทาํความผิดจริงตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ/ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
แต่กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื/นที/ไม่รู้เห็นด้วยต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองเมื/อศาล
รัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบพรรคการเมืองนั�น หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองอาจจะไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งในฝ่ายบริหารก็ได้ อาจเป็นเพียงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ธรรมดาหรือเป็นเพียงผูที้/ทาํหนา้ที/ในพรรคการเมืองก็ได ้การที/มาตรา 237 วรรคสอง บญัญติัให้เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั� งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรค
การเมืองที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบพรรคการเมือง ส่งผลเสียต่อการพฒันาประชาธิปไตยที/
สาํคญัสามประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นการบญัญติักฎหมายให้องคก์รของรัฐลงโทษบุคคลที/
ไม่ได้กระทาํความผิด ซึ/ งถือว่าขดักับหลกัการพื�นฐานทางกฎหมาย ประการที/สอง การบญัญติั
                                                           

9 แหล่งเดิม (น.28-29). 
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กฎหมายลกัษณะนี� เป็นการทาํลายระบบพรรคการเมืองและการจดัโครงสร้างในทางการเมืองที/
ตรงไปตรงมาในระบอบประชาธิปไตย เป็นการส่งเสริมให้บุคคลซึ/ งไม่ไดมี้อาํนาจที/แทจ้ริงเขา้มา
เป็นหัวหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (Nominee) เพื/อป้องกนัปัญหาการ
ถูกยุบพรรคการเมือง บุคคลที/มีบทบาทสําคญัในพรรคการเมืองจะไดไ้ม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�ง 
ทาํให้ระบบพรรคการเมืองมีความอ่อนแอไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการจดัตั�งพรรคการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ประการที/สาม เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรที/มีอาํนาจวินิจฉัย คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั� ง และศาลรัฐธรรมนูญเข้ามายุ่งเกี/ยวกับความเป็นการเมืองได้มาก 
เนื/องจากกฎหมายเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจในการตีความไดม้ากเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสให้
องคก์รที/มีอาํนาจวินิจฉัยสามารถเปลี/ยนแปลงขั�วอาํนาจในทางการเมืองผ่านขอ้อา้งในการใชแ้ละ
ตีความกฎหมาย ซึ/ งขดักบัหลกัการในระบอบประชาธิปไตยที/วา่การเปลี/ยนแปลงทางการเมืองตอ้ง
มาจากการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนผา่นการเลือกตั�ง 

การดาํเนินการในรูปแบบของพรรคการเมืองนั�นไม่ใช่มีองค์ประกอบการเป็นพรรค
การเมืองเฉพาะหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเท่านั�น แต่ยงัมีเรื/องของ
อุดมการณ์ของพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองดว้ย ดงันั�น บทลงโทษในเรื/องการยุบ
พรรคการเมืองก็ดี การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งก็ดี หรือบทลงโทษในเรื/องการตดัสิทธิทางการเมืองก็ดี 
ควรจะมุ่งพิจารณาไปที/บุคคลซึ/งเป็นผูก้ระทาํความผดิโดยตรง เวน้แต่การกระทาํความผิดนั�นเป็นผล
มาจากนโยบายหรือมติของพรรคการเมืองไปขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญหรือขดัต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเหตุให้ตอ้งยุบพรรคการเมืองรวมถึงให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั� งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะนั� นได้ เพราะ
นโยบายของพรรคการเมืองเปรียบเสมือนกับการกระทําของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะนั�นดว้ย  

ในต่างประเทศกระบวนการและองค์กรที/จะใช้อาํนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งนั�น ส่วน
ใหญ่จะกาํหนดให ้“ศาล” เป็นองคก์รที/มีอาํนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�ง
จะเชื/อมโยงกบัการกระทาํความผิดอาญา โดยถือว่าการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งเป็นโทษอุปกรณ์ 
หมายความวา่ จะตอ้งมีการกระทาํซึ/ งเป็นความผดิอาญาก่อนเมื/อศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เช่น 
ลงโทษจาํคุก เป็นตน้ บุคคลนั�นจึงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งควบคู่กนัไป จึงมีความแตกต่างกนักบั
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในประเทศไทยที/กฎหมายกาํหนดให ้“คณะกรรมการการเลือกตั�ง (กกต.)” 
ซึ/ งเป็นองค์กรที/ใช้อาํนาจในทางบริหารมีอาํนาจวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั�งก่อนประกาศผล
การเลือกตั�งได้ และให้คาํวินิจฉัยนั�นเป็นที/สุด.. และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งในบางกรณีไม่ได้
เชื/อมโยงกบัการกระทาํผิดในทางอาญา เช่น กรณีพรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
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สนับสนุนของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที/นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 82 จะถือวา่เป็นการ
ลงโทษที/เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ นอกจากนี�  ในระบบกฎหมายไทยยงัให้อาํนาจศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งอีกดว้ย 

จากบทบญัญติัมาตรา 68 และมาตรา 237 มีข อสังเกตไดว้ า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั/ง
ยุบพรรคการเมืองได เพียงกรณีเดียวคือ พรรคการเมืองกระทาํการเพื/อล มล างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี�  หรือเพื/อให ได มาซึ/ งอาํนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึ/ งไม ได เป นไปตามวถีิทางที/บญัญติัไว ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
68 และในมาตรา 237  ได บญัญติัในลกัษณะที/เป นข อสันนิษฐานเด็ดขาดว า ในกรณีที/มีการกระทาํ
ตามมาตรา 68 แล วปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื/อได ว าหัวหน าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผ ูใดมีส วนรู เห็นหรือปล อยปละเลยหรือทราบถึงการกระทาํนั�น แล วไม ได ยบัย ั�ง
หรือแก ไขเพื/อให การเลือกตั�งเป นไปโดยสุจริตและเที/ยงธรรม ให ถือว าพรรคการเมืองนั�นกระทาํ
การเพื/อใหไ้ด มาซึ/ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ/ งมิได เป นไปตามวิถีทางที/บญัญติัไว 
ในรัฐธรรมนูญนี�ตามมาตรา 68 จึงจะเป็นเหตุใหศ้าลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให ้ยบุพรรคการเมืองนั�นได ้  
 3.1.2  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

เมื/อไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ต่อมาได มี
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีผลเป็นการ
ยกเลิกพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ทาํให้กฎเกณฑ 
เกี/ยวกบัการจดัตั�งและการยุบหรือเลิกพรรคการเมืองตอ้งเป็นไปตามที/พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 ไดน้าํหลกัการของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541 มาใช้ โดยกฎหมายมีความมุ่งหมายเพื/อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิรูปทางการเมือง
ตามที/รัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้เพื/อใหเ้ป็นไปตามหลกัความโปร่งใส และหลกัตรวจสอบได ้ 

พรรคการเมืองถือเป็นสถาบนัที/สําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ/ งตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบติัแก่พรรคการเมืองที/ได้รับการจดแจง้การจดัตั�งในเรื/องต่างๆ ได้แก่ การจดัตั�งพรรค
การเมือง การดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง การสนบัสนุนพรรคการเมือง การเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง การรวมพรรคการเมือง และบทกาํหนดโทษต่างๆ โดยที/กฎหมายได้กาํหนดให้พรรค
การเมืองทุกพรรคจะต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนิน
กิจการให้เป็นไปตามนโยบายและขอ้บงัคบัของพรรคการเมือง ซึ/ งการดาํเนินกิจการของพรรค
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การเมืองมีรายละเอียดและขั�นตอนที/จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามที/กฎหมายไดก้าํหนดไว ้หากพรรค
การเมืองใดละเลยไม่ปฏิบติัตามอาจจะตอ้งถูกดาํเนินคดีหรืออาจจะตอ้งถูกยบุพรรคการเมืองได ้

สาระสําคญัของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
มี 5 ประการ ดงันี� 10 

1.  หลกัความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง เพื/อส่งเสริมให้สมาชิกพรรค
การเมืองมีสิทธิในการบริหารพรรคการเมืองมากขึ�น 

2.  หลกัความโปร่งใสและตรวจสอบไดก้บัการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง เพื/อ
ควบคุมการรับบริจาค การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง และการดาํเนินงานทางการเงินของพรรค
การเมือง  

3.  หลกัการสนบัสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ โดยใหเ้งินสนบัสนุนเพิ/มขึ�น 
4.  หลกัความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื/อให้คณะกรรมการ

บริหารพรรคตอ้งรับผดิในการบริหารงานของพรรคทุกๆ ดา้น 
5.  หลกัการเลิกและยบุพรรคการเมือง 
สาระสําคญัของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

5 ประการนี�  พรรคการเมืองทุกพรรคจะตอ้งปฏิบติัตาม หากไม่กระทาํตามที/กฎหมายกาํหนดจะมี
ความผดิ เช่น โทษทางอาญา หรือ โทษทางปกครอง เป็นตน้ ทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของ
พรรคการเมือง เพราะความไม่พร้อมในการดาํเนินงานของพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรค
การเมืองที/เพิ/งเริ/มดาํเนินงานทางการเมือง หรือแมแ้ต่พรรคการเมืองที/ดาํเนินงานมาระยะหนึ/ งก็
ประสบปัญหาเช่นกนั 

1) การจดัตั� งพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 

การจดัตั�งพรรคการเมืองจะตอ้งมีผูจ้ดัตั�งจาํนวน 15 คนขึ�นไป มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
หรือผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ/ งไดส้ัญชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี อายุไม่ต ํ/ากว่า 
18  ปีบริบูรณ์ และไม่มีลกัษณะที/ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั�งตามรัฐธรรมนูญ 

ในการจดัตั�งพรรคการเมือง ใหผู้จ้ดัตั�งพรรคการเมืองจดัใหมี้การประชุมเพื/อกาํหนดนโยบาย
พรรคการเมือง กําหนดข้อบงัคับพรรคการเมือง และเลือกตั�งคณะกรรมการการบริหารพรรค
การเมือง 

                                                           

10 จาก “มีอะไรใหม่ใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2550,” โดย กฤช  เอื�อวงศ,์ 2551, วารสารพรรค
การเมืองสัมพันธ์, 13(1), น.16. 
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พรรคการเมืองตอ้งมีนโยบายและขอ้บงัคบัที/ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื/องเชื�อชาติ
และศาสนาโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญและไม่เป็นภยั
ต่อความมั/นคงของรัฐ 

ขอ้บงัคบัพรรคการเมืองจะตอ้งประกอบดว้ย11 
1.  ชื/อและชื/อยอ่ของพรรคการเมือง 
2.  ภาพเครื/องหมายพรรคการเมือง 
3.  ที/ตั�งสาํนกังานใหญ่ของพรรคการเมือง 
4.  การเลือกตั�ง การดาํรงตาํแหน่ง การสิ�นสุด และการออกจากตาํแหน่ง ตลอดจนอาํนาจ

หนา้ที/ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมือง คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รอง
เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื/น 

5.  แผนและกาํหนดเวลาในการจดัตั�งสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนอาํนาจหน้าที/ของ
สาขาพรรคการเมือง การเลือกตั�ง การดาํรงตาํแหน่ง การสิ�นสุด และการออกจากตาํแหน่งของ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง และอาํนาจหนา้ที/ของกรรมการสาขาพรรคการเมือง 

6.  การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
7.  สิทธิและหนา้ที/ของสมาชิก 
8.  ความรับผดิชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก 
9.  การรับเขา้เป็นสมาชิกและการใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก 
10.  วินยัและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา

พรรคการเมือง 
11.  หลกัเกณฑ์และวิธีเลือกสมาชิกเพื/อส่งเขา้สมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั�งและแบบสัดส่วน 
12.  การบริหารการเงิน ทรัพยสิ์น และการจดัทาํบญัชีของพรรคการเมือง และสาขา

พรรคการเมือง 
13.  รายไดข้องพรรคการเมือง การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงพรรคการเมือง การ

บริจาคแก่พรรคการเมือง 
14.  การใหค้วามรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั/วไป 
15.  การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 

                                                           

11 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550,  มาตรา  10. 
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เมื/อดาํเนินการต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ผูที้/ไดรั้บเลือกตั�งเป็นหวัหนา้พรรคการเมือง จะตอ้งยื/น
คาํขอจดัตั�งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองพร้อมกบันโยบายพรรคการเมือง 
ขอ้บงัคบัพรรคการเมือง บญัชีแสดงทรัพยสิ์นและหนี� สินของพรรคการเมือง และสําเนารายงานการ
ประชุมของผูจ้ดัตั�งพรรคการเมือง 

คาํขอจดัตั�งพรรคการเมืองนั�น ตอ้งเป็นไปตามแบบที/นายทะเบียนพรรคการเมืองกาํหนด 
ซึ/ งอย่างน้อยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี�  1. ชื/อพรรคการเมือง 2. ภาพเครื/องหมายพรรคการเมือง 3. 
ที/ตั�งสาํนกังานใหญ่ของพรรคการเมือง 4. ชื/อ อาชีพ ที/อยู ่และลายมือชื/อของผูจ้ดัตั�งพรรคการเมือง 
และ5. ชื/อ อาชีพ ที/อยู ่และลายมือชื/อของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

เมื/อไดรั้บคาํขอจดัตั�งพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบในเรื/อง
ดงัต่อไปนี�  

1.  ผูจ้ดัตั�งพรรคการเมืองเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 8 และ
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 คน 

2.  นโยบายและข้อบงัคบัพรรคการเมืองไม่ขดักับมาตรา 10 คือไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในเรื/องเชื�อชาติและศาสนาของชนในชาติ 

3.  เอกสารขอจดัตั�งพรรคการเมืองมีรายการครบถว้น 
4.  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีคุณสมบติัครบถว้น 
5.  ชื/อพรรคการเมืองและเครื/องหมายพรรคการเมืองไม่ซํ� าหรือพอ้ง หรือคลา้ยคลึงกบั

ชื/อพรรคการเมือง หรือภาพเครื/องหมายของผูจ้ดัตั�งพรรคการเมืองอื/นที/ไดย้ื/นขอไว ้หรือของพรรค
การเมืองอื/นที/นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรั้บจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองไวก่้อนแลว้ 

หากนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบแลว้เห็นว่า ถูกตอ้งครบถ้วน นายทะเบียน
พรรคการเมืองจะรับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองและแจง้เป็นหนงัสือให้ผูจ้ดัตั�งพรรคการเมือง
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที/ไดรั้บคาํขอจดัตั�งพรรคการเมือง พรรคการเมืองที/ไดรั้บการจด
แจง้การจดัตั�งแลว้จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในทางตรงกนัขา้มถา้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ
แล้วเห็นว่า คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือชื/อพรรคการเมืองหรือภาพ
เครื/องหมายของพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามที/ไดก้าํหนดไว ้นายทะเบียนจะสั/งไม่รับจดแจง้การ
จดัตั�งพรรคการเมือง และแจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั�งเหตุผลให้ผูข้อจดัตั�งพรรคการเมืองทราบภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที/นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรั้บคาํร้องขอจดัตั�งพรรคการเมือง 

สมาชิกของพรรคการเมือง จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี�  
1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2.  มีอายไุม่ต ํ/ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ (ผูจ้ะเป็นกรรมการบริหารพรรคตอ้งมีอาย ุ20 ปี) 
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3.  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั�งตามรัฐธรรมนูญ 
สําหรับผูที้/เป็นสมาชิกของพรรคอยู่แลว้ จะพน้จากความเป็นสมาชิกเมื/อ ตาย ลาออก 

ขาดคุณสมบติัขา้งตน้ พรรคมีมติใหอ้อกตามขอ้บงัคบัของพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที/ผูน้ั�น
เป็นสมาชิกเลิกหรือยุบไป ภายในหนึ/ งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที/นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจด
แจง้การจดัตั�งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตอ้งดาํเนินการให้มีสมาชิกตั�งแต่ 5,000 คนขึ�นไป ซึ/ งอยา่ง
นอ้ยตอ้งประกอบดว้ย สมาชิกซึ/ งมีอยูใ่นแต่ละภาคและจงัหวดัที/นายทะเบียนประกาศกาํหนด และมี
สาขาพรรคการเมืองอยา่งนอ้ยภาคละหนึ/งสาขา  

2)  การเลิกพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ.  2550 
 การเลิกพรรคการเมืองนั�น พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ไดแ้บ่งเหตุการเลิกพรรคการเมืองออกเป็น 3 แบบ กล่าวคือ การสิ�นสภาพพรรคการเมือง 
การเลิกพรรคการเมือง และการยบุพรรคการเมือง 
 (1)  พรรคการเมืองยอ่มสิ�นสภาพดว้ยเหตุดงัต่อไปนี� 12 

ก.  ไม่สามารถดาํเนินการตามมาตรา 26  
ข.  ไม่ส่งผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในการเลือกตั�งทั/วไปสอง

ครั� งติดต่อกนัหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกนั แลว้แต่ระยะเวลาใดยาวกวา่กนั  
ค.  มีจาํนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงหา้พนัคนติดต่อกนัหนึ/งปี  
ง.  ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดําเนินกิจกรรมใดทาง

การเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกนัหนึ/ งปี โดยมิไดมี้เหตุอนัสมควรอนัจะอา้งได้ตามกฎหมาย เมื/อ
ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือเมื/อมีผูม้ายื/นคาํร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามี
เหตุตามมาตรานี� ใหน้ายทะเบียนพรรคการเมืองดาํเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

(2)  พรรคการเมืองยอ่มเลิกดว้ยเหตุดงันี� 13  
ก.  เลิกตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง เวน้แต่เป็นกรณีที/มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร ใหด้าํเนินการยบุพรรคการเมืองตามมาตรา 93 วรรคหนึ/ง  
ข.  มีการควบรวมพรรคการเมือง เมื/อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองให้นาย

ทะเบียนพรรคการเมืองดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง ถา้มีเหตุดงักล่าวจริง ให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั�งสั/งเลิกพรรคการเมืองนั�น 

 
                                                           

12 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 91 
13 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 92 
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 (3)  การยบุพรรคการเมืองมีเหตุดงันี�   
ก.  พรรคการเมืองใดมีเหตุตอ้งเลิกตามขอ้บงัคบัพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนั�นยงั

มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู ่หรือในกรณีที/พรรคการเมืองไม่รายงานการดาํเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง หรือในกรณีที/พรรคการเมืองไม่รายงานการ
ใช้จ่ายเงินสนบัสนุนจากรัฐให้เป็นไปตามมาตรา 8214 เมื/อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า
พรรคการเมืองใดมีเหตุดงักล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั�งยื/นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที/ปรากฏแก่นายทะเบียนพรรค
การเมือง และเมื/อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีเหตุดงักล่าวเกิดขึ�นกบัพรรคการเมืองตาม
คาํร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคการเมืองนั�น ในกรณีที/ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบพรรคการเมืองใดแลว้ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคาํสั/งยุบพรรค
การเมืองนั�นในราชกิจจานุเบกษา 

ข.  พรรคการเมืองใดกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ/งดงัต่อไปนี� 15  
1.  กระทาํการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื/อให้ได้มาซึ/ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ/ งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ หรือกระทาํการตามที/รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการ
กระทาํเพื/อใหไ้ดม้าซึ/ งอาํนาจโดยวธีิการดงักล่าว 

2.  กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึ/ งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั�ง ซึ/ งมีผลทาํใหก้ารเลือกตั�งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที/ยงธรรม 

3 .   ก ระ ทําก า รอัน เ ป็ นป ฏิ ปัก ษ์ ต่อก ารปก ค รอง ระ บ อบ ประ ชา ธิ ปไ ตยอัน มี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

4.  กระทาํการอนัอาจเป็นภยัต่อความมั/นคงของรัฐทั�งภายในและภายนอกราชอาณาจกัร
หรือขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

5.  กระทาํการฝ่าฝืนมาตรา 21 วรรคหนึ/ ง มาตรา 43 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 104 และกรณีที/พรรคการเมืองตอ้งยุบเพราะเหตุอนัเนื/องมาจากการฝ่าฝืนมาตรา 42 วรรค
สอง หรือมาตรา 82 หรือตอ้งยุบตามมาตรา 94 ผูซึ้/ งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองที/ถูกยุบไปจะจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจดัตั� งพรรคการเมืองขึ� นใหม่อีกไม่ได้ ทั� งนี�  ภายใน
                                                           

14 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 93 
15 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550, มาตรา 94 
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กาํหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที/พรรคการเมืองนั�นตอ้งยุบไปและถา้มีหลกัฐานอนัควรเชื/อไดว้า่หวัหนา้
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ้ดมีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย 
หรือทราบถึงการกระทาํดงักล่าวแลว้มิไดย้บัย ั�ง หรือแกไ้ขการกระทาํดงักล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั/งเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั�น มี
กาํหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที/มีคาํสั/งใหย้บุพรรคการเมือง  

จากที/กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มีความเขม้งวดมากขึ�น เช่น การบงัคบัในเรื/องจาํนวนสมาชิกและสาขาพรรค
การเมืองโดยพรรคการเมืองต้องดาํเนินการตามกาํหนดระยะเวลาตามที/กฎหมายกาํหนด หรือ
รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองประจาํปี หรือรายงานการใชจ่้ายเงินสนบัสนุนของรัฐ
ของพรรคการเมืองประจาํปี หรือการไม่จดัใหมี้การประชุมใหญ่ เป็นตน้        
 
3.2  การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42  

แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

ในการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองนั�น คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
อาํนาจหนา้ที/ในการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ขอ้บงัคบัพรรคการเมือง และมติที/ประชุมใหญ่
ของพรรคการเมือง  

หัวหน้าพรรคการเมืองมีอาํนาจหน้าที/  เป็นผูแ้ทนของพรรคการเมืองในกิจการอัน
เกี/ยวกบับุคคลภายนอก หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการบริหารคน
หนึ/ งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้ เช่น เป็นผู ้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี/ยวกับ
บุคคลภายนอก, จดัทาํทะเบียนสมาชิกใหต้รงตามความเป็นจริง เก็บรักษาไว ้ณ ที/ตั�งสํานกังานใหญ่
ของพรรคการเมือง และพร้อมที/จะให้นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือผูซึ้/ งนายทะเบียนพรรค
การเมืองมอบหมายตรวจสอบได,้ แจง้จาํนวนสมาชิกที/เพิ/มขึ�นหรือลดลงในรอบปีปฏิทินที/ผ่านมา
พร้อมด้วยรายชื/อ อาชีพ และที/อยู่ของสมาชิกดังกล่าวตามวิธีที/นายทะเบียนพรรคการเมือง
กาํหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี� ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองมีหนา้ที/จดัทาํรายงานดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที/ผา่นมาให้
ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามวิธีการที/นายทะเบียนพรรคการเมืองกาํหนด และแจง้ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื/อประกาศให้สาธารณะชนทราบ เวน้แต่
พรรคการเมืองที/จดัตั�งขึ�นยงัไม่ถึงเกา้สิบวนันบัจนถึงวนัสิ�นปีปฏิทิน เป็นตน้ ทั�งนี�  มีขอ้บญัญติัห้าม
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ไม่ให้พรรคการเมืองช่วยเหลือหรือสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่วา่โดยตรง
หรือทางออ้ม 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัไวว้่า
เมื/อนายทะเบียนรับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองแลว้16 การดาํเนินกิจการดงัต่อไปนี�พรรคการเมือง
ตอ้งกระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง17   

1.  การเปลี/ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง 
2.  การเปลี/ยนแปลงขอ้บงัคบัพรรคการเมือง 
3.  การเลือกตั�งหวัหนา้พรรคการเมือง รองหวัหนา้พรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  

รองเลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษก
พรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื/นๆของพรรคการเมือง 

4.  การเลือกตั� งคณะกรรมการคัดเลือกผู ้สมัครรับเลือกตั� งของพรรคการเมือง 
คณะกรรมการ นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
การเมือง 

5.  รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองที/ไดด้าํเนินการไปในรอบปีที/ผา่นมา  
6.  แผนการดาํเนินการสาํหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได ้การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทางการเมือง และการพฒันาบุคลากรทางการเมือง 
7.  การแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและการรับรองงบการเงินประจาํปีของพรรคการเมือง 
8.  กิจการที/เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค

การเมือง ไม่นอ้ยกวา่สี/สาขาหรือตวัแทนสมาชิกจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยคน 
9.  กิจการอื/นตามที/กาํหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั�ง 

 10.  กิจการอื/นตามที/กาํหนดในขอ้บงัคบัพรรคการเมือง 
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองนั� น มีวตัถุประสงค์เพื/อติดตามการ

ประเมินผลการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองวา่ไดมี้บทบาท สนบัสนุน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเผยแพร่ความ รู้ เ กี/ ยวกับการเ มือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขใหแ้ก่ประชาชนมากนอ้ยแค่ไหน เพียงใด ให้พรรคการเมืองที/จดัตั�ง
พรรคเกินกว่าเก้าสิบวนัจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยกาํหนดให้เป็น
หนา้ที/ของหวัหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ที/จดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบ
ปีปฏิทินที/ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที/ทะเบียนกาํหนด และจดัส่งให้นาย
                                                           

16 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  มาตรา 12 
17 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 28. 
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ทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในวนัที/ 31 มีนาคมของทุกปี เพื/อประกาศให้สาธารณชนทราบ18 
กฎหมายไม่ไดก้าํหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนา้ที/เตือนหวัหนา้พรรคการเมืองให้จดัส่ง
รายงานการดาํเนินกิจการ หากพรรคการเมืองไม่ปฏิบติัตามคาํสั/งหรือคาํเตือนของนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอาํนาจสั/งให้หัวหน้าพรรค
การเมืองรายงานภายในระยะเวลาที/กาํหนด ถา้พน้กาํหนดระยะเวลาแล้วยงัมิไดร้ายงานโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ถือวา่มีเหตุใหย้บุพรรคการเมืองดงักล่าวได ้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั�งจะดาํเนินการยื/นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วนัที/ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื/อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้เห็นวา่มี
เหตุดงักล่าวเกิดขึ�นกบัพรรคการเมืองตามคาํร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
จะสั/งให้ยุบพรรคการเมืองนั�น19 ทั�งนี�  พรรคการเมืองที/จดัตั�งขึ�นยงัไม่ถึงเกา้สิบวนันบัจนถึงสิ�นปี
ปฏิทิน จะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งดาํเนินการดงักล่าว 

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองที/พรรคการเมืองตอ้งทาํจะเป็นไปตาม
วิธีการที/นายทะเบียนพรรคการเมืองกาํหนดโดยนายทะเบียนพรรคการเมือง และไดก้าํหนดแบบ 
ท.พ. 8 เนื�อหาหวัขอ้มีดงัต่อไปนี�   

1. การดาํเนินกิจการเพื/อใหเ้ป็นไปตามนโยบายพรรค  
2. การประชุมต่างๆ ตามขอ้บงัคบัพรรค  
3. การดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบญัญติัของกฎหมาย  
4. การใหค้วามรู้ในทางการเมืองและเรื/องอื/นๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั/วไป  
5. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที/รายงาน  
6. ทรัพยสิ์นและหนี� สินของพรรค  
7. การดาํเนินกิจการอื/นๆ ของพรรค จะประกอบไปด้วยการดาํเนินกิจกรรมทาง

การเมืองของพรรคการเมือง ซึ/ งมีลกัษณะมุ่งเน้นกิจกรรมที/เกี/ยวขอ้งกบัการเลือกตั�งโดยตรง เช่น 
การคดัเลือกผูส้มคัร การรณรงค์หาเสียง ตลอดจนการจดัสรรบุคคลเขา้รับตาํแหน่งต่างๆ ภายใน
พรรคหรือรัฐบาล การดําเนินกิจกรรมในส่วนที/เกี/ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง (Political education) อนัเป็นกิจกรรมที/พรรคการเมืองควร
จดัใหมี้ขึ�นตลอดเวลา แมไ้ม่ใช่ช่วงเวลาที/มีการเลือกตั�งและถือเป็นหวัใจสําคญัที/สุดของการดาํเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 

                                                           

18 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 
19 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 
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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองมีศกัดิ8 เป็นกฎหมายชนิดหนึ/ ง เพราะอาศยัอาํนาจ
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในการออกขอ้บงัคบั 
วธีิการ ขั�นตอน และบทลงโทษ อีกทั�งตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที/ในตรวจสอบรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง กล่าวคือ นายทะเบียนทาํงานอยู่ภายใตค้ณะกรรมการการเลือกตั�ง จากที/กล่าวมาขา้งตน้
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกประกาศ เรื/ องวิธีการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง เพื/อกาํหนดวิธีการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองไว ้ โดยอาศยัอาํนาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั�ง ครั� งที/ 95/2550 เมื/อวนัที/ 6 พฤศจิกายน 2550  
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองจะกาํหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจดัทาํรายงานการดาํเนิน
กิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที/ผา่นมาให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง เวน้แต่พรรคการเมือง
ที/นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองไวใ้นทะเบียนพรรคการเมืองยงัไม่
ถึงเกา้สิบวนันบัจนถึงวนัสิ�นปีปฏิทินนั�น รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง อย่างน้อย
ตอ้งมีรายการตามที/กาํหนดไวใ้นแบบรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามแบบ ท.พ. 8 
และกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที/ของหวัหนา้พรรคการเมืองในการจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื/อประกาศให้สาธารณชน
ทราบต่อไป20 

 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดหนา้ที/
สําคญัดงักล่าวโดยบญัญติัให้ขอ้บงัคบัพรรคการเมืองตอ้งมีรายการเกี/ยวกบัการให้ความรู้ทางการ
เมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั/วไป ซึ/ งผลของการฝ่าฝืนไม่มีรายการดังกล่าวจะทาํให้พรรค
การเมืองไม่ไดรั้บการจดัตั�งจากนายทะเบียน21 และยงักาํหนดให้การจดัทาํแผนการดาํเนินการใน
ส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง และการพฒันาบุคลากรทาง
การเมืองตอ้งกระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง22 นอกจากนี� การใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองยงัไดก้าํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งใช้จ่ายเงินเพื/อดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมืองในการให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อนัถือเป็นบทบญัญติัที/บงัคบั

                                                           

20 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื/องวธีิการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 ฉบบัลงวนัที/ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

21  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 10 (14), มาตรา 13 
วรรคแรก (3) และมาตรา 14. 

22 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 28 (6). 
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พรรคการเมืองให้ต้องดําเนินกิจกรรมที/ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในระดับหนึ/ ง23 
นอกจากนี�การดาํเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที/สําคญัอีกประการหนึ/งคือ การนาํเสนอนโยบาย
พรรคให้ประชาชนพิจารณา พรรคการเมืองต้องพยายามเสนอนโยบายที/ เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย เป็นนโยบายที/มีที/มาจากเจตนารมณ์ร่วมกนัของสมาชิกพรรคการเมืองอยา่งแทจ้ริง24 
ประการสาํคญัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัไดมี้บทบญัญติัที/กาํหนดให้
ที/ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเลือกตั�งคณะบุคคลเขา้ทาํหนา้ที/เป็นคณะกรรมการนโยบายพรรค
การเมือง25 เพื/อดาํเนินการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมือง และกาํหนดให้พรรคการเมืองที/
มุ่งหวงัจะเขา้ไปเป็นรัฐบาลตอ้งให้ความสําคญักบันโยบายพรรคที/ตอ้งสามารถนาํไปแถลงเป็น
นโยบายต่อรัฐสภาและทาํแผนการบริหารราชการแผน่ดินให้คลอบคุลมและสอดคลอ้งกบันโยบาย
พื�นฐานแห่งรัฐ26 โดยตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้มีความชดัเจนวา่จะดาํเนินการใดในระยะเวลา
ใด รวมทั�งแสดงรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบติัราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการ
แผน่ดินใหเ้ป็นไปตามที/กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 5 
ทั� งแปดด้าน27 กล่าวคือ พรรคการเมืองต้องใช้แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐตามที/บญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นกรอบในการจดัทาํนโยบายพรรคมากกวา่
การกําหนดนโยบายพรรคตามความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มบุคคลโดยไม่คาํนึงถึงบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกนัสมาชิกพรรคต้องมีหน้าที/ในการร่วมตรวจสอบตั�งแต่ขั�นตอนการ
กาํหนดนโยบายพรรค28 จนกระทั/งเขา้สู่กระบวนการในการบริหารประเทศเพื/อให้พรรคการเมืองมี
ความตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ที/ใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง29 

                                                           

23 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 87 (5). 
24 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 9 ,มาตรา 12 และ

มาตรา 13 (2) 
25 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  มาตรา 28 (4). 
26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 75, มาตรา 76, มาตรา 176 และมาตรา 

178. 
27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 77 ถึงมาตรา 87 โดยเฉพาะส่วนของ

แนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาตรา 87 (5) ไดก้าํหนดใหรั้ฐตอ้งส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่
ประชาชนเกี/ยวกบัการพฒันาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข... 

28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 28 (1) ไดก้าํหนดใหก้ารดาํเนินการ
เปลี/ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองกระทาํโดยที/ประชุมใหญข่องพรรคการเมือง 

29 จาก หลกัประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย (น. 105-107),  
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 ผลของการที/พรรคการเมืองไม่ดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 42 ซึ/ งเป็นเหตุของการ
ยุบพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ/ ง
มาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 เป็นบทบญัญติัวา่ดว้ยผลของการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย 
ไม่ได้ให้อาํนาจศาลรัฐธรรมนูญที/จะสั/งเป็นอย่างอื/น เมื/อกรณีมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ� นกับพรรค
การเมืองใด ศาลรัฐธรรมนูญจะสั/งให้ผูซึ้/ งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที/
ถูกยุบไป จดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมี
ส่วนร่วมในการจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่อีกไม่ได้ ภายในกาํหนดห้าปีนับแต่วนัที/
พรรคการเมืองนั�นตอ้งยบุ  

ผลจากของการไม่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 กล่าวคือ  

ประการแรก ให้ยุบพรรคการเมืองนั�นตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 

ประการที/สอง ห้ามไม่ให้ผูซึ้/ งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที/
ถูกยุบไปขอจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่ หรือเขา้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หรือมีส่วนร่วมในการจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่อีก ภายในกาํหนดห้าปีนบัแต่วนัที/
พรรคการเมืองถูกยุบตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 97 

ประการที/สาม หัวหน้าพรรคการเมืองตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ/ งแสนบาท และ
ตอ้งชาํระค่าปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ/งพนับาทตลอดเวลาที/ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง เป็นบทกาํหนด
โทษทางปกครองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 
124 

ประการที/สี/  สมาชิกของพรรคการเมืองที/ถูกยบุไปซึ/ งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้ง
เขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื/น ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/ง มิฉะนั�น
จะถือว่าสิ�นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 106 (8) 

ทรัพยสิ์นที/เหลืออยู่หลงัการชาํระบญัชี เมื/อไดห้ักหนี� สินและค่าใชจ่้ายแลว้ ให้โอนแก่
องคก์ารสาธารณกุศลตามที/ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัพรรคการเมือง ถา้ในขอ้บงัคบัพรรคการเมืองไม่ได้
ระบุไว ้ให้ทรัพยสิ์นที/เหลือนั�นตกเป็นของกองทุนเพื/อพฒันาการเมืองตามมาตรา 96 วรรคสาม 

                                                                                                                                                                      

โดย วรานนท ์ วเิศษศิริ, 2551. 
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(จากบทบญัญติัมาตรา 96 วรรคสาม ไม่ไดร้ะบุวา่ ใหย้กเวน้พรรคการเมืองที/ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากกองทุนเพื/อการพฒันาพรรคการเมือง ซึ/ งอาจเกิดปัญหาเรื/องความชอบธรรมได)้ 

ขอ้สังเกต การยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุที/ไม่ยื/นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองภายในกาํหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา 42 วรรคสอง ไม่ส่งผลให้
กรรมการบริหารพรรคการเมืองตอ้งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งแต่อยา่งใด 

การที/พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 
กาํหนดใหพ้รรคการเมืองมีการบริหารงานภายในพรรคการเมือง โดยมีหนา้ที/ในการดาํเนินงานของ
พรรคการเมืองเหมือนกนัทุกพรรค ทาํให้ในทางปฏิบติัการดาํเนินงานดงักล่าวของพรรคการเมือง
ประสบปัญหา เพราะมาตรา 42 กาํหนดขึ�นมาไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานและพฒันาการของ
พรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดที/เข้มงวดเป็นการควบคุมพรรคการเมืองเกินความจาํเป็น จึง
ก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อการดาํเนินงานในการปฏิบติัตามกฎหมาย30 หากพรรคการเมืองที/เพิ/งเริ/มจดัตั�ง
เกินเกา้สิบวนั เพิ/งเริ/มดาํเนินการจดัหาสมาชิก จะตอ้งมีการดาํเนินงานตามที/กฎหมายกาํหนด และ
ในการจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการนั�น จะตอ้งกระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ตามาตรา 28 อีกทั�งตอ้งมี
องค์ประชุมตามที/กฎหมายกาํหนดไวใ้นมาตรา 29 ซึ/ งองค์ประชุมของที/ประชุมใหญ่ให้เป็นไป
ตามที/กาํหนดในข้อบงัคบัพรรคการเมืองซึ/ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค
การเมืองไม่น้อยกว่ากึ/ งหนึ/ งของจาํนวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั�งหมด ผูแ้ทนของสาขา
พรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ/ งหนึ/ งของจาํนวนสาขาพรรคการเมือง และตวัแทนสมาชิก ทั� งนี� มี
จาํนวนรวมกนัทั�งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน ดงันั�น หากพรรคการเมืองที/จดัตั� งขึ� นใหม่ยงัไม่
สามารถหาจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสาขาได้ไม่ครบตามกฎหมาย แต่มาตรา 42 บงัคบัให้พรรค
การเมืองตอ้งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง จึงทาํให้เกิดปัญหาในการปฏิบติัตาม แต่
อาจไม่เกิดปัญหากบัพรรคการเมืองที/จดัตั�งมานานหรือมีขนาดใหญ่ การที/กฎหมายกาํหนดเช่นนี� จึง
ไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน เพราะพรรคการเมืองที/เพิ/งเริ/มจดัตั�งหรือพรรคการเมืองที/มีขนาด
เล็กไม่สามารถดาํเนินงานหาสมาชิกให้เป็นไปตามองคป์ระชุมได ้ทาํให้พรรคการเมืองไม่สามารถ
ดาํเนินงานตามที/ประชุมใหญ่ได้31 

การยุบพรรคการเมืองดว้ยเหตุกรณีไม่ยื/นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง
ภายในกาํหนดระยะเวลานั�น มีผลคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญไว ้ดงันี�  

1.  แนวคําวินิจฉัยที/ เกี/ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองตามตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  
                                                           

30 จาก ปัญหากฎหมายการจัดองค์การพรรคการเมืองไทย (น.192), โดย นพวรรณ นิโรจน์, 2553. 
31 แหล่งเดิม. (น.193). 

DPU



109 

1)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 32/254432 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/งยุบ

พรรคนิติมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคนิติมหาชน ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากพรรคนิติมหาชนไม่ดาํเนินการให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ซึ/ ง

บญัญติัว่า "ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี

ปฏิทินที/ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามวิธีการที/นายทะเบียนกาํหนด และแจง้ให้นาย

ทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื/อประกาศให้สาธารณชนทราบ เวน้แต่พรรค

การเมืองที/จดัตั�งขึ�นยงัไม่ถึงเก้าสิบวนันับจนถึงวนัสิ�นปีปฏิทิน" และโดยที/มาตรา 65 วรรคหนึ/ ง 

บญัญติัว่า "พรรคการเมืองย่อมเลิกหรือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ/ งดงัต่อไปนี� ... (5) ไม่ดาํเนินการให้

เป็นไปตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 35 หรือมาตรา 62" และวรรคสอง บญัญติัวา่ "เมื/อ

ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า พรรคการเมืองใดมีเหตุตามที/ระบุไวใ้น (1) (2) (3) หรือ (5) ให้นาย

ทะเบียนยื/นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที/ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื/อ

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดงักล่าวเกิดขึ�นกบัพรรคการเมืองตามคาํร้องของนาย

ทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั/งให้ยุบพรรคการเมืองนั�น" ปรากฏว่า เมื/อพน้กาํหนดเวลาเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2544 แล้ว พรรคนิติมหาชนรับว่า ไม่ได้ดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35  เนื/องจากไม่เขา้ใจแบบฟอร์ม

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง (แบบ ท.พ. 8) เจ้าหน้าที/พรรคจึงจดัส่งล่าช้ากว่า

กาํหนด กรณีจึงมีเหตุที/จะสั/งยุบพรรคนิติมหาชนได้ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

ดงักล่าว มาตรา 65 วรรคหนึ/ง (5) แมว้า่การดาํเนินกิจการทางการเมืองของพรรคจะใชจ่้ายจากทุน

ทรัพยที์/พรรคจดัหามาเอง มิไดใ้ชจ่้ายจากเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื/อการพฒันาพรรคการเมืองก็

ตาม ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง สั/งใหย้บุพรรคนิติมหาชน  

2)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 51/254433 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/งยุบ

พรรคพัฒนาสังคม ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคพัฒนาสังคม ตามพระราชบัญญัติประกอบ

                                                           

32 ศร. ที/ 32 / 2544 ลงวนัที/ 9 ตุลาคม 2544 (รจ. ล. 119 ต. 46ก (21 พฤษภาคม 2545) น.109-150) 
33 ศร. ที/ 51 / 2544 ลงวนัที/ ลงวนัที/ 27 ธนัวาคม 2544 [รจ. ล. 119 ต. 70ก (24 กรกฎาคม 2545) น. 87– 168] น. 90 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากเห็นว่าพรรคพฒันา

สังคมจดัส่งเรื/ องทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ไม่ใช่หนังสือส่งรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมือง พรรคพฒันาสังคมจึงไม่ไดย้ื/นแบบรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

(แบบ ท.พ. 8) ภายในกาํหนดเวลาตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 มาตรา 35 

3)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 1/254534 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/งยุบ

พรรคถิ/นไทย ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคถิ/นไทย ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากเห็นวา่เอกสารที/พรรคถิ/นไทยยื/นเป็นเพียง

กิจการตามปกติที/พรรคการเมืองทุกพรรคมีหนา้ที/ตอ้งปฏิบติัตามที/กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยพรรคการเมืองบญัญติัไว ้อีกทั�งไม่ไดแ้สดงขอ้มูลรายละเอียดตามหวัขอ้ที/ปรากฏในแบบ ท.พ. 8 

จึงไม่ใช่รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามวิธีการที/นายทะเบียนพรรคการเมือง

กาํหนด แมต่้อมาพรรคถิ/นไทยจะยื/นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองถูกตอ้งตามแบบ 

ท.พ. 8 ก็ตาม แต่เป็นการยื/นเกินระยะเวลาที/กฎหมายกาํหนด  

4)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 2/254535 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/ง

ยบุพรรคเอกภาพ ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคเอกภาพ ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากเห็นว่าคาํชี� แจงของหัวหน้าพรรค

เอกภาพที/อา้งว่าติดภารกิจในต่างจงัหวดั และระหว่างที/หัวหน้าพรรคไม่อยู่ไม่มีผูมี้อาํนาจลงนาม

ในรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค รวมทั�งรายงานการใช้จ่ายเงินสนบัสนุนของพรรคการเมือง 

เพราะรองหัวหน้าพรรคซึ/ งมีอยู่คนเดียวได้ยื/นใบลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคและ

กรรมการบริหารพรรค ตั�งแต่วนัที/ 14 มีนาคม 2544 นั�น ไม่มีเหตุผลพอที/จะรับฟังไดเ้พราะหวัหนา้

พรรคสามารถมอบหมายเป็นหนงัสือให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ/งหรือหลายคนทาํการ

แทนไดต้ามนยัมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2541 และปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่  ณ  วนัที/ 31 มีนาคม 2544 คณะกรรมการบริหารพรรคเอกภาพ 

                                                           

34 ศร. ที/  1/2545 ลงวนัที/ 10 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กนัยายน 2545) น.1 – 158] น. 9 
35 ศร. ที 2/2545 ลงวนัที/ 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต. 90ก (16 กนัยายน 2545) น. 159-226] 
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มีจาํนวน 6 คน เมื/อมาตรา 35 และมาตรา 62 ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541  

5)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 5/254536 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/ง

ยุบพรรคสังคมไทย ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคสังคมไทยตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เน◌ื◌่องจากเห็นวา่คาํชี� แจงของ

หัวหน้าพรรคสังคมไทยที/อา้งวา่เมื/อนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ตอบรับการเปลี/ยนแปลง

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ตนจึงยงัไม่เป็นหวัหน้าพรรคสังคมไทยโดยสมบูรณ์ และไม่อยู่

ในฐานะที/จะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

มาตรา 35 ไดน้ั�น ไม่อาจรับฟังได ้เพราะขอ้บงัคบัพรรคสังคมไทย พ.ศ. 2542 ขอ้ 29 วรรคหนึ/ง (10) 

และวรรคห้า  กําหนดว่า เ มื/ อตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามให้คณะ

กรรมการบริหารพรรคที/พน้จากตาํแหน่งอยูใ่นตาํแหน่งเพื/อปฏิบติัหนา้ที/ต่อไป จนกวา่นายทะเบียน

พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี/ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และขอ้เท็จจริงก็

ปรากฏว่านายมงคล บานเย็น ได้ลงชื/อในหนังสือที/มีถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื/อวนัที/ 15 

พฤศจิกายน 2543 และวนัที/ 13 มีนาคม 2544 ในฐานะผูรั้กษาการในตาํแหน่งดงักล่าว ซึ/ งถือวา่เป็น

การปฏิบติัหนา้ที/ในตาํแหน่งหวัหนา้พรรคสังคมไทยแลว้ 

6)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 52/254537 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั/งยุบ

พรรควิถีไทย ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรควิถีไทยตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากเห็นว่าหัวหน้าพรรคมีหน้าที/ตอ้งจดัทาํ

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคในรอบปีให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามวิธีการที/นายทะเบียน

พรรคการเมืองกาํหนดและแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคม เพื/อ

ประกาศให้สาธารณชนทราบ ทั�งความปรากฏวา่ สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งมีหนงัสือ ที/ 

ลต (ทบพ.) 0401/ว 304 ลงวนัที/ 11 มีนาคม 2545 แจง้ใหพ้รรควถีิไทยรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคในรอบปี 2544 ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบในกาํหนดเวลา แต่เมื/อจดัส่งให้พรรค

วิถีไทยแลว้ ไดรั้บเอกสารดงักล่าวคืน เพราะไปรษณียไ์ม่สามารถนาํจ่ายไดเ้นื/องจากพรรควิถีไทย

                                                           

36 ศร. ที/ 5/2545 ลงวนัที/  31 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 111ก (5 พฤศจิกายน 2545) น. 184-240] น.185 - 187 
37ศร. ที/ 52/2545 ลงวนัที/  24 กนัยายน 2545 [รจ. ล. 120 ต. 70ก (21 กรกฎาคม 2546) น. 63 - 118] 

DPU



112 

ยา้ยไปแลว้ไม่ทราบที/อยู่ใหม่ เมื/อครบกาํหนดสิ�นเดือนมีนาคม หัวหน้าพรรควิถีไทยไม่ไดจ้ดัทาํ

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคในรอบปีที/ผา่นมาให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามวิธีการที/นาย

ทะเบียนพรรคการเมืองกาํหนด โดยแจง้ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื/อประกาศให้สาธารณชน

ทราบ จึงถือได้ว่าหัวหน้าพรรควิถีไทยไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35  

7)  คาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที/ 63/254538 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้

สั/งยุบพรรคไทยมหารัฐ ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคไทยมหารัฐตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง เนื/องจากเห็นวา่พรรคไทยมหารัฐ

จดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัแลว้ จึงมีหนา้ที/ตอ้งจดัทาํรายงานการ

ดาํเนินกิจการของพรรคในรอบปี และแจง้ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคม 

เมื/อพรรคไทยมหารัฐจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเสร็จสมบูรณ์ และยื/นต่อ

นายทะเบียนเมื/อวนัที/ 29 พฤษภาคม 2544 จึงเกินเวลาที/พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 กาํหนด  

2.  แนวคาํวินิจฉัยที/ เกี/ยวข้องการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

1)  คาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ 2/255339 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีคําสั/งยุบพรรคอธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั/งให้ยุบพรรคอธิปไตยตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 42 

วรรคสอง และใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะจดแจง้การจดัตั�งพรรคการเมือง

ขึ�นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจดัตั� งพรรค

การเมืองขึ� นใหม่อีกไม่ได้ ภายในกาํหนดห้าปีนบัแต่วนัที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั /งให้ย ุบพรรค

การเมืองตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97 

เนื/องจากพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรค

หนึ/ ง บญัญติัให้หัวหน้าพรรคการเมืองตอ้งจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองใน

                                                           

38 ศร. ที/ 63/2545 ลงวนัที/  24 ธนัวาคม 2545 [รจ. ล. 120 ต. 97ก (6 ตุลาคม 2546) น. 1- 96] 
39  ศร. ที/ 2 / 2553 ลงวนัที/  17 กมุภาพนัธ ์2553 [รจ. ล. 127 ต. 50ก (18 สิงหาคม 2553) น. 30- 31] 
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รอบปีปฏิทินที/ผา่นมาใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงตามวธีิการที/นายทะเบียนกาํหนด และแจง้ให้นาย

ทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื/อประกาศให้สาธารณชนทราบ เวน้

แต่พรรคการเมืองที/จดัตั�งยงัไม่ถึงเกา้สิบวนัจนถึงวนัสิ�นปีปฏิทิน การรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองที/ไดด้าํเนินการไปในรอบปีที/ผา่นมาดงักล่าว พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคสอง (5) บญัญติัให้กระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ของ

พรรคการเมือง มาตรา 42 วรรคสอง บญัญติัว่า เมื/อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ/ งแล้ว

หากพรรคการเมืองใดยงัไม่ไดร้ายงาน ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสั/งให้หวัหนา้พรรคการเมืองรายงาน

ภายในระยะเวลาที/กาํหนด ถา้พน้กาํหนดระยะเวลาแลว้ยงัมิไดร้ายงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั�งดาํเนินการเพื/อให้มีการยุบพรรค

การเมืองนั�น และมาตรา 93 วรรคหนึ/ ง บญัญติัว่า “....ในกรณีที/พรรคการเมืองใดไม่ดาํเนินการให้

เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง... ให้ยุบพรรคการเมืองนั�น” และวรรคสองบญัญติัวา่ “เมื/อปรากฏ

ต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ/ ง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั�งยื/นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที/ความปรากฏต่อ

นายทะเบียน เมื/อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุดงักล่าวเกิดขึ�นกบัพรรคการเมืองตามคาํ

ร้องของนายทะเบียน ใหศ้าลรัฐธรรมนูญสั/งใหย้บุพรรคการเมืองนั�น” รายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองหากไม่ได้จัดทําโดยที/ประชุมใหญ่ของพรรคอธิปไตย ถือว่าไม่เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคสอง (5) และไม่

ถูกตอ้งตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื/อง วีธีการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 ลงวนัที/ 11 ธนัวาคม  2550  

2)  คาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ 3/255340 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีคาํสั/งยบุพรรคกฤษไทยมั/นคง ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบพรรคกฤษไทยมั/นคงตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 42 

และใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองจะจดแจง้การจดัตั�งพรรค

การเมืองขึ�นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจง้ การจดัตั�ง

                                                           

40  ศร. 3 / 2553 ลงวนัที/  17 กมุภาพนัธ ์2553 [รจ. ล. 127 ต. 50ก (18 สิงหาคม 2553) น. 65- 108] น. 72. 
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พรรคการเมืองขึ�นใหม่อีกไม่ได ้ภายในกาํหนดห้าปีนบัแต่วนัที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบพรรค

การเมืองผูถู้กร้อง ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 97 เนื/องจากรายงานดงักล่าวไม่ไดก้ระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ซึ/ งไม่

เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรค

สอง (5) และไม่ถูกตอ้งตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื/ อง วิธีการรายงานการดาํเนิน

กิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ลงวนัที/  11  ธนัวาคม  2550 นายทะเบียนจึงไดอ้าศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง แจง้ให้

พรรคกฤษไทยมั/นคงจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ. 2550 ให้ถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริงและให้เป็นไปตามมาตรา 28 วรรคสอง (5) แลว้แจง้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ภายในวนัที/ 31 กรกฎาคม 2551 ซึ/ งหวัหนา้พรรคการเมืองไม่ไดด้าํเนินการแต่อยา่งใด นายทะเบียน

พรรคการเมืองจึงมีหนงัสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองชี�แจงภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที/ไดรั้บหนงัสือ 

และเมื/อสิ�นสุดระยะเวลาที/กาํหนดตามมาตรา 42 วรรคสอง ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมืองมิได้

ดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 42 วรรคสอง ประกอบมาตรา 28 วรรคสอง (5) กรณีพรรคกฤษไทยมั/นคงมีการแจง้การ

เปลี/ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว อีกทั�งการลาออกจาก

สมาชิกของกรรมการบริหารพรรค ทั�ง 13 คน ทาํให้ไม่มีกรรมการบริหารพรรคที/จะดาํเนินการให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 นั�น ถือ

เป็นการเปลี/ยนแปลงรายการตามมาตรา 12 วรรคสอง (5) ที/จดแจง้ไวก้บันายทะเบียนพรรคการเมือง 

ซึ/ งหวัหนา้พรรคการเมืองตอ้งแจง้การเปลี/ยนแปลงนั�นเป็นหนงัสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที/ไดมี้การเปลี/ยนแปลง และการเปลี/ยนแปลงดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื/อ

ไดรั้บแจง้การตอบรับการเปลี/ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 41 วรรคสอง แลว้ 

ดงันั�น เมื/อนายทะเบียนยงัไม่ไดต้อบรับการเปลี/ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั�ง 13 คน 

ตอ้งถือวา่ยงัคงมีหวัหนา้พรรคการเมืองที/สามารถดาํเนินการให้การจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการ

ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที/ผ่านมาเป็นไปโดยถูกตอ้งตามที/กฎหมายบญัญติัและเสนอต่อ

นายทะเบียนพรรคการเมืองได ้ 
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3)  คาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที/ 4-5/255341 เรื/อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีคาํสั/งยุบพรรคพลงัเกษตรกร ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาํสั/งให้ยุบพรรคการเมืองตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 42 

วรรคสอง และมาตรา 82 และให้ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะจดแจง้การจดัตั�ง

พรรคการเมืองขึ�นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจง้การ

จดัตั�งพรรคการเมืองขึ�นใหม่อีกไม่ได ้ภายในกาํหนดห้าปีนบัแต่วนัที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั/งให้ยุบ

พรรคการเมืองผูถู้กร้อง ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 97 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของหวัหนา้พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ผูถู้กร้องมีกาํหนดเวลาห้าปีนบัแต่วนัที/มีคาํสั/งให้ยุบพรรคการเมืองผูถู้กร้อง ตามพระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 98 เนื/องจากรายงานการดาํเนิน

กิจการในรอบปี พ.ศ. 2550 ไม่ไดก้ระทาํโดยที/ประชุมใหญ่ของพรรคพลงัเกษตรกร ซึ/ งไม่เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคสอง (5) 

และไม่ถูกตอ้งตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื/อง วิธีการรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ลงวนัที/ 11 ธนัวาคม 2550  

 
3.3  การจัดตั�งและยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศ 

 ในการปกครองตามแบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองถือเป็นสิ/งสาํคญัสําหรับการปกครอง
ประเทศเพื/อใหเ้กิดความเสมอภาคของประชาชนและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคการเมืองเป็นองคก์รที/นาํเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชนเขา้
ไปบริหารประเทศ รัฐจาํเป็นตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนพรรคการเมืองในทางกฎหมาย เพื/อให้พรรค
การเมืองมีการจดัตั�งเป็นองคก์ร มีบทบาทในสภาและนอกสภาในฐานะที/จะตอ้งช่วยสร้างเจตจาํนง
ทางการเมืองขึ� นตามที/รัฐธรรมนูญกาํหนด ซึ/ งการพิจารณาบทบญัญติัต่างๆ ที/เกี/ยวกบัพรรค
การเมืองนั�น จาํเป็นที/จะตอ้งศึกษากบักฎหมายของต่างประเทศ ผูเ้ขียนจึงเลือกหยิบยกประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสเปน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ/ งประเทศดงักล่าวได้
วางหลกัเกณฑ์เกี/ยวกบัพรรคการเมือง ในเรื/องของการส่งเสริมความเป็นพรรคการเมืองจนพฒันา

                                                           

41 ศร. ที/ 4-5 / 2553 ลงวนัที/  31 มีนาคม 2553 [รจ. ล. 127 ต. 64ก (19 ตุลาคม 2553) น. 17- 77] น. 24-25. 
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กา้วหนา้จวบจนปัจจุบนั อีกทั�งกฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทยไดน้าํกฎหมายพรรคการเมือง
ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาศึกษาเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายพรรคการเมือง 
 3.3.1  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 ปัจจุบนัการเมืองของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใชร้ะบบพรรคในการดาํเนิน
กิจการทางการเมือง ภายหลงัจากที/ฮิตเลอร์ถูกกาํจดัหลงัพา่ยแพส้งครามโลกครั� งที/ 2 พรรคการเมือง
ไดเ้ริ/มพฒันาตนเองขึ�นและวางรากฐานการปกครองระบบรัฐสภา พรรคการเมืองแต่ละพรรคเป็น
พรรคการเมืองที/เก่าแก่ที/ผา่นเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย จนกระทั/งปี ค.ศ. 1949 ไดมี้การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญซึ/ งเรียกว่า กฎหมายพื�นฐานและมีการดาํเนินกิจการทางการเมือง และต่อมาในปี ค.ศ. 
1967 ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายพรรคการเมืองโดยกฎหมายทั�งสองฉบบั ไดบ้ญัญติัในเรื/องของ
การจดัองคก์ารของพรรคการเมือง 
 นบัตั�งแต่ที/รัฐธรรมนูญของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือกฎหมายพื�นฐาน 
(Grundgesetz) ไดมี้การบญัญติัเกี/ยวกบัเรื/องพรรคการเมืองไว ้เพื/อเป็นหลกัประกนัเสรีภาพในการ
จดัตั�งพรรคการเมือง ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มาส่งผลให้พรรคการเมืองไดมี้การรับรองสถานะความเป็น
พรรคการเมือง ดงัที/ปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา 2142 กล่าวคือ 

1.  พรรคการเมืองทั�งหลายจะมีบทบาทในการก่อตวัของเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชน พรรคการเมืองอาจก่อตั�งไดโ้ดยอิสระ การจดัองคก์ารภายในจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกั
ประชาธิปไตย พรรคตอ้งแสดงบญัชีหลกัฐานของแหล่งเงินทุนทั�งหลายของตน  

2.  พรรคการเมืองใดซึ/ งเห็นไดจ้ากเป้าหมายและพฤติกรรมของผูส้นบัสนุนว่ามุ่งจะ
บ่อนทาํลาย หรือทาํลายระบอบพื�นฐานของเสรีประชาธิปไตย หรือจะเป็นภยนัตรายต่อสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ถือไดว้่าขดัต่อรัฐธรรมนูญนี�  ศาลรัฐธรรมนูญของสหพนัธ์จะเป็นผูว้ินิจฉัยว่า
พรรคใดขดัต่อรัฐธรรมนูญ  

3.  รายละเอียดเกี/ยวกบัเรื/องนี� ใหบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายสหพนัธ์ 
การที/รัฐธรรมนูญบญัญติัเรื/องเหล่านี�ไว ้เพื/อเป็นหลกัประกนัเสรีภาพในการจดัตั�งพรรค

การเมืองวา่สถานภาพของความเป็นพรรคการเมืองนั�น จะมีการวางเงื/อนไขมาจาํกดัไม่ได ้ส่งผลให้
พรรคการเมืองในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั�น เป็นองค์การทางการเมืองที/เกิดขึ�นจาก
การมีส่วนร่วมในการก่อตั�งเจตจาํนงในทางการเมืองของประชาชนอย่างแทจ้ริง และเป็นองค์การ
ทางกฎหมายที/ไดรั้บการรับรองจากรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการก่อตั�งพรรค
การเมืองไดโ้ดยอิสระ การกาํหนดหรือบญัญติักฎเกณฑ์ใดๆ เพื/อให้การจดัตั�งพรรคการเมืองตอ้งมี
                                                           

42 จาก ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลกัการและแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ (น.256), โดย อมร 
รักษาสตัย,์ 2543. 
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การขออนุญาตต่อทางการก่อนจึงจะดาํเนินการเป็นพรรคการเมืองไดน้ั�น จะกระทาํไม่ได ้และกลุ่ม
การเมืองใดจะเป็นพรรคการเมืองนั�นตอ้งมีคุณสมบติัในแง่ของความสมํ/าเสมอ เพื/อไม่ให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางการเมืองเป็นการชั/วครั� งชั/วคราว เพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายพื�นฐานในเรื/อง
พรรคการเมืองตามมาตรา 2 (1) นั�น คือ การรวมกลุ่มของพลเมืองอย่างถาวรหรือระยะเวลานานๆ 
เพื/อเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตจาํนงทางการเมืองไม่วา่จะดาํเนินการในระดบัสหพนัธ์หรือใน
ระดบัมลรัฐ และประสงค์ที/จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์หรือสภาแห่งมล
รัฐ เมื/อพิจารณาถึงภาพรวมตามสภาพความเป็นจริงทั�งหมด โดยเฉพาะอยา่งยิ/ง ในแง่จาํนวนสมาชิก
และในแง่ของการปรากฏตวัของสาธารณชนแล้ว ชี� ชัดว่าการรวมกลุ่มนี�  มีความตั�งใจจริงในการ
ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายที/ไดว้างไว้43 

รัฐธรรมนูญไวมาร์ (Weimar Constitution) ไม่ได้กาํหนดเกี/ยวกบัการยุบเลิกพรรค
การเมืองไว ้ส่งผลให้รัฐจะยุบเลิกพรรคการเมืองไดก็้ต่อเมื/อพรรคการเมืองนั�นกระทาํผิดกฎหมาย
อาญาโดยการใชก้าํลงัเขา้ยดึอาํนาจรัฐเท่านั�น อนัเป็นช่องทางให้ระบอบเผด็จการซึ/ งแฝงตวัในคราบ
พรรคการเมืองใชก้ระบวนการตามรัฐธรรมนูญ คือ การเลือกตั�งเป็นทางผา่นเขา้สู่กลไกอาํนาจรัฐ44  
จากนั�นจึงใชอ้าํนาจรัฐทาํลายระบอบประชาธิปไตยโดยยบุเลิกพรรคการเมืองอื/นๆ และลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชน จนสถาปนาระบอบเผด็จการไดส้ําเร็จ ดงัเช่นพรรคนาซี (NSDAP – Nazi 
Party) ภายใตก้ารนาํของอด๊อฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เคยทาํสําเร็จมาแลว้ในช่วงก่อนสงครามโลก
ครั� งที/สอง45  รัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฉบบัปัจจุบนักาํหนดเหตุแห่งการยุบพรรค
การเมืองไวอ้ยา่งชดัแจง้ในมาตรา 21 (2)46 โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1)  เป็นปฏิปักษต่์อหลกัการพื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย 
หลักการพื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย (Die Freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung – Free Democratic Basic Order) ตามแนวบรรทดัฐานของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพนัธ์นั�น ไดแ้ก่ “หลกัการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที/รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ/ง สิทธิในชีวิตและการพฒันาตนเองอย่างเสรีของปัจเจกชน หลักอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ หลกัความรับผิดชอบของรัฐบาล หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของฝ่ายปกครอง หลกัความเป็นอิสระของตุลาการ และหลกัระบบหลายพรรคการเมือง (Multi-

                                                           

43 จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.147), โดย บุญศรี มีวงษอุ์โฆษ, 2551. 
44 จาก การเลือกตั)งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมนั (น.90), โดย บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, 2542. 
45 แหล่งเดิม. (น. 55 – 56). 
46 จาก แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี!ยวกับการยบุพรรคการเมือง (น.81-86), โดย ณรงคเ์ดช  สุรโฆษิต, 

2554. 

DPU



118 

party System) ซึ/ งพรรคการเมืองทั�งหลายต่างมีโอกาสในการแข่งขนัอยา่งเท่าเทียมรวมทั�งสิทธิที/จะ
จัดตั� งและแสดงออกซึ/ งการคัดค้านตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ” นี/ คือ “เนื� อหาที/ เป็นกฎเกณฑ์” 
(Normative order) ของรัฐประชาธิปไตย (Democracy) อนัเป็น “ระบบกฎหมายที/ปฏิเสธรัฐที/ใช้
ความรุนแรงหรือที/ใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ ยึดถือหลกันิติรัฐบนพื�นฐานของหลกัการกาํหนดชะตา
อนาคตของประชาชนดว้ยตนเอง (The Principle of Self-determination of the people) ดาํเนินการ
ตามหลักเสียงข้างมากอย่างเป็นประชาธิปไตย และคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาค” การ
ปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงไม่ไดห้มายถึงแต่เฉพาะ “กระบวนการ” (Process) หากแต่มี 
“เนื�อหาสาระ” (Substances) ที/เป็นองคป์ระกอบพื�นฐานอยูด่ว้ย และยิ/งไปกวา่นั�น โครงสร้างของรัฐ
และระบบกฎหมายที/ตั�งอยูบ่นหลกัการพื�นฐานเหล่านี�ไม่อาจแกไ้ขเปลี/ยนแปลงไดภ้ายใตก้รอบของ
รัฐธรรมนูญ ดงันั�น ความพยายามใดๆ ที/จะลม้ลา้งการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยลงทั�งหมด 
หรือทาํลายหลกัการพื�นฐานดงักล่าวแต่เพียงขอ้หนึ/งขอ้ใดยอ่มถือเป็นการกระทาํที/เป็นปฏิปักษแ์ละ
อาจถือเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองนั�นมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั/งยุบ
พรรคได ้

แมรั้ฐธรรมนูญ มาตรา 21 (1) จะกาํหนดให้โครงสร้างภายในของพรรคการเมืองตอ้ง
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย แต่ลําพงัเพียงการฝ่าฝืนไม่ได้จัดโครงสร้างภายในให้เป็น
ประชาธิปไตยแต่เพียงอยา่งเดียวยอ่มไม่เพียงพอที/จะถือเป็นเหตุใหย้บุพรรคการเมืองได ้

2)  เป็นภยัคุกคามการดาํรงอยูข่องสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
หลกัสหพนัธ์ (Bundesstaat - Federation) และหลกัสาธารณรัฐ (Republik - Republic) 

เป็นหลักการพื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยและเป็นหลักการพื�นฐานที/ไม่อาจมีการ
เปลี/ยนแปลงได้ แม้โดยการเสนอแก้ไขเพิ/มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจกระทาํได้ การจะยกเลิก
หลกัการดงักล่าวกระทาํไดเ้พียงวธีิการเดียวคือ ยกเลิกหรือลม้ลา้งรัฐธรรมนูญเดิมทั�งฉบบัและจดัทาํ
รัฐธรรมนูญใหม่ 

หลกัสหพนัธ์นั�น เบื�องตน้คือ ตอ้งมีรูปของรัฐเป็นแบบรัฐรวม โดยมีโครงสร้างของรัฐ
สองระดบัไดแ้ก่ สหพนัธ์และมลรัฐ มลรัฐต่างๆ ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย
ของสหพนัธ์ผ่านสภาที/ปรึกษาแห่งสหพนัธ์  (Bundesrat) ส่วนหลกัธารณรัฐนั�น คือ มีประมุขแห่ง
รัฐเป็นประธานาธิบดีที/ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ ไม่ไดสื้บทอดตาํแหน่งโดยสายโลหิตหรือตามความ
ประสงค์ของผู ้ดํารงตําแหน่ง  ณ  ขณะนั� น และต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน 
(Representative Democracy) มิใช่ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 
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3)  การประเมินเหตุยบุพรรคการเมืองตามขอ้ 1) และ 2) 
ในการวนิิจฉยัวา่พรรคการเมืองใดสมควรถูกประกาศให้มิชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและสั/ง

ยุบไปหรือไม่นั�น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์จะพิเคราะห์และประเมินเหตุยุบพรรคตามขอ้ 1) 
และขอ้ 2) จากอุดมการณ์และเป้าหมายของพรรค และที/สําคญัพฤติกรรมทั�งปวงของบรรดาสมาชิก
ทั�งหลายของพรรคการเมืองนั�นๆ ทาํให้พอที/จะประมวลหลกัเกณฑ์การประเมินเหตุยุบพรรคได้
ดงันี�  

ประการที/ 1 อุดมการณ์ของพรรคการเมืองขดัต่อหลกัการพื�นฐาน 
แม้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์เคยวินิจฉัยในคดียุบพรรค SBP ว่าการปฏิปักษ์ต่อ

หลกัการพื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยและการเป็นภยัคุกคามการดาํรงอยู่ของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี คือ “เงื/อนไขเบื�องตน้ (Prerequisite) ในการที/พรรคการเมืองหนึ/งๆ จะเขา้ร่วม
ในกระบวนการสร้างเจตจาํนงร่วมกันของปวงชน” แต่ลําพงัเพียงแค่พรรคการเมืองใดยึดถือ
อุดมการณ์ที/แตกต่างจากหลกัการพื�นฐานดงักล่าว ยงัไม่เพียงพอใหถื้อเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองนั�น 
ดงัเช่น ที/ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายไวใ้นคดียุบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (KommunistischePartei Deutschlands-The Communist Party of Germany) หรือพรรค 
KPD ซึ/ งตดัสินใน 5 ปี ต่อมาวา่ “แมพ้รรคการเมืองใดจะมีความเชื/อในทฤษฎีมาร์กซิสตแ์ละเลนิน
นิสต์ (Marxism and Leninism) ซึ/ งเป็นทฤษฎีที/ปฏิเสธระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนี�  แต่
ไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองนั�นเป็นพรรคที/มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตราบจนกระทั/งพรรค
การเมืองดงักล่าวลงมือใช้กาํลงัเขา้ต่อสู้ หรือกระทาํการอนัเป็นปฏิปักษต่์อระบอบการปกครองที/
เป็นอยู ่จึงจะถือวา่มิชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ” 

ประการที/ 2  เป้าหมายของพรรคการเมืองขดัต่อหลกัการพื�นฐาน 
การที/พรรคการเมืองมีเป้าหมายจะเปลี/ยนแปลงโครงสร้างของรัฐโดยการแกไ้ขเพิ/มเติม

บทบญัญติัรัฐธรรมนูญบางมาตราหรือแมแ้ต่หลายสิบมาตราเพียงเท่านี�  จะถือว่าพรรคการเมือง
ดังกล่าวมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ได้  มิเช่นนั� นแล้วมาตรการยุบพรรคการเมืองจะกลายเป็น
เครื/องมือในการปิดบงัครอบงาํความเห็นแยง้ที/มีเหตุผลและชอบธรรม (Legitimate dissent) ไป 
หากแต่เฉพาะพรรคการเมืองที/มีเป้าหมายจะเปลี/ยนแปลงโครงสร้างของรัฐถึงระดับหลักการ
พื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยและการดาํรงอยู่ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตามขอ้ 1) 
และขอ้ 2) เท่านั�น ที/อาจถือว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่า เป้าหมายดงักล่าวเป็น
เป้าหมายปัจจุบนั ระยะสั� น หรือระยะยาว หรือแมแ้ต่เป้าหมายดงักล่าวมีโอกาสที/จะเกิดขึ�นไดจ้ริง
หรือไม่ ก็ไม่สาํคญั 
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เป้าหมายที/ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์เคยวินิจฉยัวา่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลกัการพื�นฐาน
ของระบอบเสรีประชาธิปไตยนั�น ไดแ้ก่ การสร้างระบอบเผด็จการชนชั�นกรรมาชีพ (Dictatorship 
of the Proletariat) ซึ/ งจาํเป็นตอ้งลม้ลา้งระบอบเสรีประชาธิปไตยลงเสียก่อน การสถาปนาระบบ
พรรคการเมืองพรรคเดียว อนัจะเป็นการทาํลายระบบหลายพรรคการเมือง, หัวใจของระบอบเสรี
ประชาธิปไตย และนําไปสู่ระบอบเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์ หรือระบอบเผด็จการระบอบ
ฟาสซิสต์/นาซิสต์ (Fascism/Nazism) ในทา้ยที/สุด  นโยบายกดขี/, ประหัตประหารชาวยิว (Anti - 
Semitism) ซึ/ งเท่ากบัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั�งนี�  ไม่ว่าเป้าหมายดงักล่าวจะ
เปิดเผยปรากฏชัดในเอกสารทางการของพรรค หรือเป็นเป้าหมายลับลวงพรางที/จาํเป็นต้อง
พิเคราะห์พฤติการณ์ต่างๆ ของสมาชิกพรรคโดยละเอียดอีกชั�นหนึ/ง 

ประการที/ 3  ปัจจยัชี�ขาด: พฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมือง 
การพิจารณาว่า พรรคการเมืองใดยึดถืออุดมการณ์ที/เป็นปฏิปักษ์ต่อหลกัการพื�นฐาน

ของระบอบเสรีประชาธิปไตย หรือมีเป้าหมายที/จะล้มล้างหรือคุกคามหลกัการพื�นฐานดงักล่าว
ตลอดจนการดาํรงอยูข่องสหพนัธ์สาธารณรัฐหรือไม่ ตอ้งพิจารณาจากพยานหลกัฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ/งพฤติการณ์ของสมาชิกพรรคการเมือง และแมว้่าพรรคการเมืองจะยึดถืออุดมการณ์หรือมี
เป้าหมายดงักล่าวจริง แต่หากปราศจากการกระทาํของบรรดาสมาชิกทั�งหลายของพรรคการเมือง
เพื/อให้บรรลุซึ/ งอุดมการณ์หรือเป้าหมายนั�นๆ เสียแล้ว ย่อมไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า พรรคการเมือง
ดงักล่าวมิชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้

กฎหมายเกี/ยวกับการยุบพรรคการเมืองของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่ปรากฏ
กฎหมายเกี/ยวกบัการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่ยื/นรายงานการดาํเนินกิจการ ไม่มีขั�นตอนการ
ยบุพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่ยื/นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง และไม่มีบทลงโทษ
เพราะเหตุไม่ยื/นรายงานการดาํเนินกิจการ มีเพียงผลของการที/ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์
พิพากษาวา่ พรรคการเมืองมิชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและสั/งยุบพรรคการเมือง เพราะเหตุตามมาตรา 
21 (2) ดงันี�  

1.  สถานะ “พรรคการเมือง” สิ�นสุดลง 
สถานะความเป็น “พรรคการเมือง” ของพรรคย่อมสิ�นสุดลงโดยผลแห่งกฎหมาย 

(Gesetzeskraft/Ipso Jure – by statutory force) นบัแต่เวลาที/ศาลรัฐธรรมนูญประกาศวา่มิชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ พร้อมกบัการสั/งยุบพรรคการเมืองหรือส่วนหนึ/ งส่วนใดในพรรคการเมือง และการ
ห้ามการจัดตั� งหรือใช้องค์กรอื/นแทนที/พรรคหรือส่วนของพรรคที/ถูกยุบไป และโดยผลแห่ง         
คาํวินิจฉัยพรรคการเมืองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐอีกต่อไป ในกรณีที/
ศาลสั/งให้ริบทรัพยสิ์นของพรรคการเมืองนั�นดว้ย ทรัพยสิ์นดงักล่าวย่อมตกเป็นของรัฐบาลแห่ง
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สหพนัธ์ หรือหากพรรคการเมืองดงักล่าวดาํเนินการในเขตมลรัฐใดมลรัฐหนึ/ งแต่เพียงมลรัฐเดียว
ยอ่มตกเป็นของรัฐบาลแห่งมลรัฐนั�น โดยรัฐบาลที/เกี/ยวขอ้งตอ้งนาํทรัพยสิ์นที/ริบไดไ้ปใชเ้พื/อการ
สาธารณกุศล 

ในคดีพรรค SRP และ KPD ที/ศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่ามิชอบดว้ยรัฐธรรมนูญนั�น 
ศาลไดส้ั/งยุบพรรคการเมืองและสาขาของพรรคดงักล่าวทั�งหมด และให้ริบทรัพยสิ์นของพรรคตก
เป็นของรัฐบาลแห่งสหพนัธ์ 

2.  การหา้มไม่ใหมี้พรรคการเมืองอื/นแทนที/พรรคที/ถูกยบุไป 
กฎหมายกาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสั/งห้ามไม่ให้มีการจดัตั�งหรือใช้องค์กรอื/นแทนที/

พรรคการเมืองที/ถูกยุบไป โดยในการพิจารณาว่า พรรคการเมืองหรือองค์กรอื/นใดมีลกัษณะเป็น
องคก์รแทนที/ (Ersatz – Substitute Organization) หรือไม่นั�น โดยจะพิเคราะห์ไดจ้ากอุดมการณ์ 
เป้าหมาย และกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือองค์กรนั�นๆ และจากพฤติการณ์ต่างๆ ของสมาชิก 
หากองคก์รแทนที/เป็นพรรคการเมืองที/มีอยูแ่ลว้ก่อนวนัที/ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํวินิจฉยัยุบพรรค หรือ
เป็นพรรคการเมืองที/มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์หรือ
ในสภามลรัฐ กรณีดังกล่าวจะอยู่ในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ โดยนํา
กระบวนการยุบพรรคการเมืองในกรณีปกตินบัแต่ขั�นตอนการริเริ/มเสนอคาํร้องไปจนถึงขั�นตอน
การบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลม ซึ/ ง ที/ ผ่านมามี เพียงพรรคการเมืองเ ดียวคือ พรรค KPS 
(Kommunistische Partei Saar – Saarland Communist Party) ที/ถูกยุบตามกระบวนการนี�  เนื/องจาก
เป็นพรรคที/เขา้มาแทนที/พรรค KPD ซึ/ งถืออุดมการณ์ลทัธิคอมมิวนิสตเ์ช่นเดียวกนั แมว้า่  ณ ขณะ
เวลาที/ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรค KPD ไปนั�น ดินแดนมลรัฐ Saarland ที/พรรคดงักล่าวตั�งอยูย่งั
ไม่ไดถู้กผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ/งของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเลยก็ตาม 

อย่างไรก็ดี หากเป็นพรรคการเมืองอื/นนอกเหนือจากที/กล่าวมาขา้งตน้หรือเป็นองคก์ร
อื/นที/อยูภ่ายใตบ้ทนิยามคาํวา่ “สมาคม” ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคม อนัไดแ้ก่ (ก) พรรคการเมืองที/
จดัตั�งขึ�นภายหลงัวนัที/ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคตน้แบบดั�งเดิม (Original Party) และไม่ได้มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในสภา (ข) องคก์รอื/นๆ ที/ถือเป็น “สมาคม” ตามกฎหมายสมาคม และ (ค) 
พรรคการเมืองที/สูญเสียสถานะความเป็น “พรรคการเมือง” ไปแลว้ แต่ยงัมีลกัษณะตามขอ้ (ข) ก็จะ
นาํกฎหมายว่าด้วยสมาคมมาใช้บงัคบักบัการยุบพรรคการเมืองหรือองค์กรดงักล่าวโดยอนุโลม 
กรณีเช่นนี� เป็นอาํนาจหนา้ที/ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพนัธ์หรือมลรัฐ แลว้แต่
กรณี 
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3.  สมาชิกภาพของ ส.ส. และสมาชิกสภาทุกระดบัที/สังกดัพรรคการเมืองอาจสิ�นสุดลง 
 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ไดว้างบรรทดัฐานไวใ้นคดียบุพรรค SRP เมื/อปี ค.ศ. 1952 

วา่ เมื/อศาลประกาศความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองใดแลว้ พรรคการเมืองนั�นยอ่ม
สูญสิ�นอาํนาจรัฐในกลไกรัฐสภาที/พรรคไดรั้บมาจากประชาชน (Parliamentary Mandate) กล่าวคือ 
ส.ส. ที/สังกดัพรรคการเมืองนั�นทั�งในสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์และในสภาของมลรัฐตอ้งสิ�น
สมาชิกภาพ ส.ส. ตามไปด้วย โดยศาลอธิบายว่า “ลาํพงัเพียงแค่การยุบพรรค แต่อุดมการณ์ของ
พรรคยงัสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชนได ้ยอ่ม
มิใช่การบงัคบัตามคาํวนิิจฉยัของศาลอยา่งแทจ้ริง ดงันั�น จึงจาํเป็นตอ้งขจดัอุดมการณ์ดงักล่าว ออก
จากกระบวนการสร้างเจตจาํนงทางการเมือง” ซึ/ งณรงค์เดช สุรโฆษิต ไดก้ล่าวเพิ/มเติมไวว้า่ “ส.ส.
ของพรรคที/ถูกยบุไปจะอยูใ่นสถานะที/สามารถทาํงานต่อไปเพื/อทาํให้เป้าหมายอนัชั/วร้ายของพรรค
กลบักลายเป็นความจริงขึ�นมาได”้ นี/คือเหตุผลในเชิงสิทธิป้องกนัตนเองของระบอบประชาธิปไตย 
(Right to Democratic Self - defence) 

ส่วนขอ้โตแ้ยง้เกี/ยวกบัหลกัความเป็นผูแ้ทนของปวงชน (Repräsentation sprinzip – The 
Principle of Representation) ที/วา่ ส.ส. ไดรั้บเลือกตั�งมาจากประชาชนโดยตรง ยอ่มเป็นผูแ้ทนของ
ประชาชนทั�งปวง และไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของผูใ้ด  และเมื/อ ส.ส. ไดรั้บเลือกตั�งแลว้ ก็ย่อมเป็น
อิสระจากพรรคการเมืองที/ผูน้ั�นสังกดั กลบัไม่ไดรั้บการยอมรับจากศาล ดว้ยเหตุผลว่า หลกัการ
ดงักล่าวไม่รวมถึงผูแ้ทนที/มาจากพรรคการเมืองที/มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคการเมือง
ดงักล่าวไม่มีสิทธิที/จะส่งตวัแทนเขา้สู่การเลือกตั�งอยู่แล้วมาตั�งแต่ตน้ แมว้่าประชาชนจะเลือกตั�ง
บุคคลนั�นๆ ให้เป็น ส.ส. ก็ตาม แต่การให้ ส.ส. ดงักล่าวพน้สมาชิกภาพก็หาไดล้ะเมิดสิทธิเลือกตั�ง
ของประชาชนที/เลือกบุคคลผูน้ั�นแต่ประการใดไม่ เพราะแม้แต่ประชาชนเองก็ไม่อาจใช้สิทธิ
เสรีภาพซึ/ งรวมทั�งสิทธิเลือกตั�งในทางที/เป็นปฏิปักษต่์อหลกัการพื�นฐานของการปกครองระบอบ
เสรีประชาธิปไตยได้  ยิ/งไปกว่านั�น ถึงแมจ้ะไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายทั�งระดบัสหพนัธ์และ
ระดบัมลรัฐกาํหนดเหตุแห่งการสิ�นสมาชิกภาพด้วยเหตุขอ้นี� ไวเ้ป็นการเฉพาะก็ตาม แต่การสิ�น
สมาชิกภาพ ส.ส. เพราะเหตุที/พรรคการเมืองที/ผูน้ั�นสังกดัถูกประกาศว่าไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญก็
อนุมานไดโ้ดยตรงจากความในมาตรา 21 (2) ของรัฐธรรมนูญที/ให้อาํนาจศาลรัฐธรรมนูญประกาศ
ความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆ ได ้

แนวการวินิจฉัยการสิ�นสุดสถานภาพ ส.ส. ที/สังกัดพรรคการเมืองซึ/ งถูกยุบไปถูก
วพิากษว์จิารณ์อยา่งมาก ทั�งในแง่ที/กระทบต่อหลกัความเป็นผูแ้ทนของปวงชนและในแง่ที/ศาลสร้าง
หลกัเกณฑท์างกฎหมายอนัมีผลเป็นการลิดรอนสถานะผูแ้ทนของปวงชน โดยปราศจากบทบญัญติั
แห่งกฎหมายรองรับประกอบกบันักวิชาการส่วนหนึ/ งเห็นว่า การอา้งอิงบทบญัญติัมาตรา 21 (2) 
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ของกฎหมายพื�นฐานนั�นไม่ถูกตอ้ง เพราะแทที้/จริงควรจะเป็นมาตรา 18 เรื/องการเพิกถอนสิทธิขั�น
พื�นฐาน (Verwirkung von Grundrechten – Forfeiture of Basic Rights) ซึ/ งเป็นบทมาตราเฉพาะ  
ดงันั�น กฎหมายเลือกตั�งสหพนัธ์และกฎหมายเลือกตั�งยุโรปจึงได้บญัญติัไวอ้ย่างชัดเจนว่า การ
ประกาศความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและสั/งยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์
เป็นหนึ/งในเหตุที/ทาํใหส้มาชิกภาพของ ส.ส. แห่งสหพนัธ์ ทั�งที/มาจากการเลือกตั�งแบบแบ่งเขตและ
ที/มาจากแบบสัดส่วน และสมาชิกรัฐสภายุโรปที/มาจากเขตเลือกตั�งในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ/ งสังกัดพรรคการเมืองดงักล่าวสิ�นสุดลง แต่ทั�งนี�  จาํกัดไวแ้ต่เพียงเฉพาะ ส.ส. ผูซึ้/ งมี
สถานะสมาชิกพรรคการเมืองนั� นอยู่ระหว่างเวลาที/มีการเสนอคาํร้องให้ยุบพรรคไปยงัศาล
รัฐธรรมนูญจนถึงเวลาที/ศาลอ่านคาํพิพากษาใหย้บุพรรคเท่านั�น 

4.  บญัชีรายชื/อและสถานะผูส้มคัรเลือกตั�งของพรรคการเมืองยอ่มสิ�นสุดลง 
พรรคการเมืองใดถูกยุบพรรคไปโดยคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลว้ บญัชีรายชื/อ

ผูส้มคัรของพรรคการเมืองดงักล่าวย่อมสิ�นสภาพโดยปริยายทั�งระดบัสหพนัธ์และมลรัฐ สมาชิก
รัฐสภายุโรป และสมาชิกสภาท้องถิ/น  ดังนั�น แม้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภามลรัฐ 
สมาชิกรัฐสภายโุรป และสมาชิกสภาทอ้งถิ/นที/เคยสังกดัพรรคการเมืองนั�นจะไม่สิ�นสมาชิกภาพไป 
แต่เมื/อผูน้ั�นพน้จากตาํแหน่งจะไม่มีการเลื/อนบุคคลในบญัชีรายชื/อลาํดบัถดัไปขึ�นมาดาํรงตาํแหน่ง
แทน  

5.  การยบุพรรคไม่ไดมี้ผลเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของกรรมการและ
สมาชิกพรรคการเมือง 

ในคดียุบพรรค SRP ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักไวว้่า คาํวินิจฉัยของศาลย่อมมีผล
กระทบกระเทือนอาํนาจที/ผูแ้ทนไดรั้บมาจากประชาชน (Parliamentary Mandate) หรือสถานะของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ/ งสังกดัพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปเท่านั�น  ส่วนจะมีผลทางกฎหมายอื/น
เกิดขึ�นแก่บรรดากรรมการบริหารและสมาชิกพรรคการเมืองดงักล่าวหรือไม่ ย่อมเป็นหน้าที/ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที/จะไปกําหนด อีกทั� งย ังอธิบายเปรียบเทียบการเพิกถอนสิทธิขั� นพื�นฐาน 
(Verwirkung von Grundrechten–Forfeiture of Basic Rights) ของบุคคลที/ใชสิ้ทธิเสรีภาพของตน
เพื/อลม้ลา้งหลกัการพื�นฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตยตามมาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญและมาตรา 
39 ของกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ดว้ยวา่ กรณีดงักล่าวจะส่งผลให้ผูถู้กเพิกถอนสิทธิขั�น
พื�นฐานสูญเสียสิทธิเลือกตั�งและสิทธิที/จะลงสมัครรับเลือกตั�งตามไปด้วย  แต่สําหรับการสิ�น
สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยผลแห่งคาํวินิจฉัยของศาลที/สั/งยุบพรรคการเมืองนั�นหา
ไดมี้ผลเป็นการตดัสิทธิไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวลงสมคัรรับเลือกตั�งไดอี้กแต่อยา่งใดไม่  ดงันั�น จึงตอ้ง
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ถือวา่ การยุบพรรคมิไดมี้ผลเป็นการตดัสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของกรรมการและสมาชิกพรรค
การเมืองนั�น 

อยา่งไรก็ดี เมื/อพิจารณาบทบญัญติักฎหมายเลือกตั�งสหพนัธ์กลบัพบขอ้ยกเวน้หลกัการ
ขา้งตน้ กล่าวคือ บุคคลผูที้/เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในนามของพรรคหรือเป็นผูที้/มีชื/ออยูใ่น
บญัชีรายชื/อผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมืองที/ถูกยุบและตอ้งพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าวไปตามคาํตดัสินของคณะมนตรีอาวโุสประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์ ยอ่มไม่มีสิทธิ
ลงสมคัรเฉพาะในการเลือกตั� งซ่อมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตที/ว่างลงอันเป็นผล
สืบเนื/องจากการยบุพรรคการเมืองดงักล่าว 

นอกจากนั�น ยงัมีกรณีที/กรรมการหรือสมาชิกพรรคการเมืองดงักล่าวอาจถูกดาํเนินคดี
เพิกถอนสิทธิขั� นพื�นฐานซึ/ งรวมถึงสิทธิทางการเมืองได้ โดยต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาล
รัฐธรรมนูญหลงัจากที/ศาลสั/งยบุพรรคการเมืองนั�นแลว้ ในกรณีเช่นนี�  ศาลรัฐธรรมนูญจะพิเคราะห์
เฉพาะลกัษณะพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาํของกรรมการและสมาชิกพรรคผูถู้กฟ้อง
เป็นการเฉพาะราย เช่น การฟ้องเพิกถอนสิทธิขั�นพื�นฐานของรองประธานพรรคนาซี SRP ใน
ระหวา่งที/ศาลกาํลงัพิจารณาคดียบุพรรคซึ/งหลายปีต่อมา ศาลก็ไดต้ดัสินยกฟ้องเพราะพฤติการณ์ไม่
เพียงพอที/จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวยงัคงใช้สิทธิขั�นพื�นฐานในลักษณะที/เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญต่อไปอีกหลงัจากที/ศาลสั/งยบุพรรคดงักล่าวแลว้  เป็นตน้ 

6.  การหา้มไม่ใหด้าํเนินกิจกรรมใดๆ อนัเกี/ยวกบัพรรคการเมืองที/ถูกยบุไป 
เมื/อศาลรัฐธรรมนูญประกาศความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองใดแล้ว

นบัตั�งแต่ขณะเวลานั�นเป็นตน้ไป บุคคลใดๆ ที/ยงัคงขอ้งเกี/ยวกบัการดาํเนินการของพรรคการเมือง
นั�นต่อไป ไม่วา่จะในฐานะหวัหนา้สาย ผูส้นบัสนุนหรือสมาชิกพรรคย่อมมีความผิดตามกฎหมาย 
เวน้แต่ไดใ้ห้ความร่วมมือกบัทางการในการยบัย ั�งการดาํรงอยูต่่อไปของพรรคการเมือง เช่น มีการ
ดาํเนินคดีแก่ผูต้อ้งสงสัยวา่เป็นสมาชิกหรือเกี/ยวขอ้งกบักิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสตน์บัหมื/นคน 
หลงัจากศาลรัฐธรรมนูญสั/งยบุพรรค KPD ในปี ค.ศ. 1956 ยิ/งไปกวา่นั�น กฎหมายยงัห้ามบุคคลใดๆ 
มิให้โฆษณาชวนเชื/อ (Propaganda) เกี/ยวกบัพรรคการเมืองที/ถูกยุบไป  โดยกฎหมายมุ่งเป้าไปที/
พรรคนาซีโดยเฉพาะ ห้ามไม่ให้ผลิต นาํเขา้ ส่งออก เก็บรักษา หรือแจกจ่ายเครื/องหมายของพรรค
การเมืองนั�นๆ ให้แก่ผูอื้/น หรือใช้เครื/องหมายดงักล่าวในการประชุมหรือในงานเขียน โดยห้าม
เครื/องหมายทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นธงตราสัญลกัษณ์สวสัดิกะ ชุดเครื/องแบบ คาํขวญั คาํทกัทาย และ
สิ/งอื/นที/สื/อความในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่เป็นการใหค้วามรู้แก่พลเมืองเพื/อหลีกเลี/ยงเป้าหมายอนัมิ
ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เพื/อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การวิจยั การสอน การ
รายงานข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั หรือเพื/อการอยา่งอื/นในทาํนองเดียวกนั 
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 3.3.2  ประเทศสเปน 
รัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 ไดบ้ญัญติัรับรองสถานะของพรรคการเมืองและเสรีภาพ

ในการจดัตั�งพรรคการเมืองไวเ้ป็นการเฉพาะ เน้นความหลากหลายทางการเมืองในมาตรา 6 ความ
วา่ “พรรคการเมืองหลายๆ พรรค (Los partidos politicos) เป็นการสะทอ้นความหลากหลายทาง
การเมืองและเป็นการแสดงออกซึ/ งเจตจาํนงของประชาชน เป็นเครื/องมือพื�นฐานในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน การจดัตั�งและการดาํเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั�นให้เป็นไปอยา่ง
เสรี ภายใตข้อบเขตที/กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนี� หรือในกฎหมาย โครงสร้างและการดาํเนินงาน
ของพรรคการเมืองตอ้งเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย” 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที/ 6/2002 วา่ดว้ยพรรคการเมือง (Ley Orgánica 6/2002 
de Partidos Politicos) มีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที/ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2002 เป็นกฎหมายหลกัเกี/ยวกบั
พรรคการเมืองที/ใช้บงัคบัอยู่ ณ ปัจจุบนั แบ่งเป็น 4 หมวด รวม 13 มาตรา หมวดแรกว่าดว้ยการ
จดัตั�งพรรคการเมือง หมวดสองว่าดว้ยโครงสร้างองค์กรการดาํเนินการ และกิจกรรมของพรรค
การเมือง หมวดสาม การสั/งห้าม ระงบัหรือยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรตุลาการ หมวดสี/ว่าดว้ย
การเงินของพรรคการเมือง บทบญัญติัแกไ้ขเพิ/มเติมกฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวขอ้ง และบทเฉพาะกาล 

หลกักฎหมายวา่ดว้ยเหตุยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายสเปนนั�น มีลกัษณะแตกต่างไป
จากกฎหมายในเรื/องเดียวกนัของประเทศที/มีแนวคิดระบอบประชาธิปไตยที/พร้อมต่อสู้ป้องกนัตนเอง 
(Militant Democracy) อื/นๆ เช่น ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอิตาลี มีมาตรการ
กฎหมายมุ่งหมายที/จะกาํจดัอุดมการณ์ แนวความคิด หรือเป้าหมายของระบอบการปกครองแบบอื/นที/
เป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย ในขณะที/รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองสเปนไม่ได้
ถือว่าอุดมการณ์หรือเป้าหมายเหล่านั� นเป็นศัตรูที/ต้องกําจัด ตราบเท่าที/การพยายามเพื /อให้
อุดมการณ์หรือเป้าหมายดงักล่าวสัมฤทธิ8 ผลยงัคงอยู่ในกรอบหรือครรลองประชาธิปไตย ยงัคง
ใช้กระบวนการประชาธิปไตย คือ การเลือกตั�ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที/
รัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้เพื/อทาํใหอุ้ดมการณ์หรือเป้าหมายดงักล่าวเป็นความจริง 

กฎหมายสเปนจะกาํจดัพรรคการเมืองที/มีอุดมการณ์ไม่สอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตยก็
ต่อเมื/อพรรคการเมืองนั�น “กระทาํการ” หรือ “มีกิจกรรม” ที/ขดัต่อหลกัประชาธิปไตยและหลกันิติรัฐ 

ดว้ยเหตุนี�  การที/พรรคการเมืองยึดถือ “อุดมการณ์หรือเป้าหมายที/ขดัต่อประชาธิปไตย” และประกาศ
วา่เป็นอุดมการณ์ของพรรคการเมืองยงัไม่เพียงพอที/จะถือเป็นเหตุยุบพรรคการเมือง ตราบเท่าที/ยงัไม่มี “การ
กระทาํ” ที/ขดัต่อประชาธิปไตยหรือโดยวิธีการนอกครรลองประชาธิปไตย เวน้เสียแต่อุดมการณ์หรือ
เป้าหมายมีลักษณะเป็นความผิดอาญาในตวัเอง เช่น มีอุดมการณ์สร้างประเทศที/มีเผ่าพนัธ์ุอัน
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บริสุทธิ8 เพียงหนึ/งเดียวและมีเป้าหมายประหตัประหารคนเชื�อชาติอื/นให้สิ�นไปจากประเทศ เช่นนี�แลว้ก็
อาจมีการยบุพรรคบนฐาน “อุดมการณ์หรือเป้าหมาย” ดงักล่าวโดยลาํพงัก็ได ้
 กฎหมายพรรคการเมืองสเปนจึงไดก้าํหนด “การกระทาํ” ที/เป็นเหตุให้ศาลจะสั/งยุบ
พรรคการเมืองไว ้3 เหตุใหญ่ๆ ดงันี� 47 

1.   กระทําความผิดอาญาฐานการรวมกลุ่มที/ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กร
อาชญากรรม (Asociacionesillcitas - Criminal Association) 

 รัฐธรรมนูญสเปน มาตรา 22 รับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มได้บญัญตัิไวอ้ย่าง
ชัดเจนว่า “การรวมกลุ่มซึ/ งมีเป้าหมายที/เป็นความผิดอาญาหรือใชว้ิธีการที/เป็นความผิดอาญายอ่ม
ถือวา่เป็นการรวมกลุ่มที/มิชอบดว้ยกฎหมาย” และประมวลกฎหมายอาญาสเปนมาตรา 515 ไดอ้นุวติัการ
โดยบญัญติัรองรับให้การกระทาํต่อไปนี� เป็นความผิดฐานการวมกลุ่มที/ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
องคก์รอาชญากรรม อนัไดแ้ก่ 

(1)  การรวมกลุ่มเพื/อก่ออาชญากรรม ใช ้จา้งวาน ยยุง ส่งเสริมใหมี้การกระทาํความผิด
อาญา ในลกัษณะที/เป็นระบบและต่อเนื/องซํ� าๆ 

(2)  กลุ่มติดอาวธุหรือกลุ่มก่อการร้าย 
(3)  การใช้วิธีการรุนแรงเพื/อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหนึ/ งบุคคลใดเพื/อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของตน (ขู่ เข็ญหรือใช้กําลังประทุษร้ายเพื/อให้บุคคลนั� นจําต้องปฏิบัติตาม) แม้ว่า
วตัถุประสงคด์งักล่าวจะชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม 

(4)  กลุ่มที/มีลกัษณะคลา้ยกองทหาร 
(5)  กลุ่มที/ส่งเสริมการเลือกปฏิบติั การบ่มเพาะความเกลียดชงัหรือการใชค้วามรุนแรงต่อ

บุคคลอื/น กลุ่มหรือสมาคมอื/นๆ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางดา้นอุดมการณ์ ศาสนา ความเชื/อ 
ชาติพนัธ์ุ เชื�อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานะของครอบครัว ความพิการ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย 
หรือมุ่งย ั/วยใุหมี้การก่อเหตุดงักล่าว 

ผูที้/เกี/ยวขอ้งกบักลุ่มหรือองค์กรที/มีพฤติการณ์ขา้งตน้ไม่ว่าในฐานะหัวหน้าผูบ้ริหาร 
หรือแมแ้ต่สมาชิกธรรมดายอ่มมีความผิด มีโทษจาํคุกสูงสุด 14 ปี และห้ามเขา้ทาํงานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือเขา้สู่ตาํแหน่งสาธารณะเป็นเวลา 15 ปี ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัสถานะของบุคคลในกลุ่มหรือ
องค์กรนั�นและพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาํความผิดที/กาํหนดไวเ้ฉพาะในแต่ละ
อนุมาตรา นอกจากนั�น ศาลยงัมีอาํนาจสั/งใหย้ติุการกระทาํที/ผิดกฎหมาย สั/งห้ามดาํเนินกิจกรรมอยา่ง
หนึ/งอยา่งใดหรือหา้มดาํเนินกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือแมแ้ต่สั/งสลายการรวมกลุ่มหรือ
ยบุองคก์รดงักล่าวก็ได ้
                                                           

47 แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี!ยวกับการยบุพรรคการเมือง (น.128-136). เล่มเดิม. 
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หากศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า พรรคการเมืองใดเป็นการรวมกลุ่มที/ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือเป็นองคก์รอาชญากรรม ศาลที/พิจารณาพิพากษาคดีอาญาดงักล่าว ไม่ว่าศาลชั�นใดยอ่มมีอาํนาจที/
จะสั/งยุบพรรคการเมืองนั�นได้ อนัเป็นข้อยกเวน้เขตอาํนาจทั/วไปของศาลฎีกาแผนกพิเศษ (Tribunal 
Supremo Sala Especial) ในการสั/งยุบพรรคการเมือง พรรคการเมืองที/เคยถูกยุบดว้ยเหตุนี�  ไดแ้ก่ พรรค
แนวร่วมสังคมนิยมบาสก์ (Koordinadora Abertzale Socialista – kas) ซึ/ งเป็นปีกทางการเมืองของ
ขบวนการปลดปล่อยชนชาติบาสก์ (Movimiento de Liberacion Nacional Vasco, MLNV-The 
Basque National Liberation Movement) หนึ/งในกองกาํลงัติดอาวุธของกลุ่ม Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA) ซึ/ งคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the Euprpean Union) มีมติให้ประกาศเป็นองคก์ร 
ก่อการร้ายในปี ค.ศ. 2006 ดว้ยเหตุที/การพิพากษาว่าพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มที/มิชอบดว้ย
กฎหมายหรือเป็นองคก์รอาชญากรรมนั�นกระทาํไดย้าก เนื/องจากการพิสูจน์ความผิดทางอาญาตอ้ง
เคร่งครัดตามมาตรฐานการพิสูจน์จนปราศจากขอ้สงสัย เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมาย
พรรคการเมืองเพื/อกาํหนดเหตุแห่งการยบุพรรคการเมือง ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

2)  กระทาํการละเมิดหลกัประชาธิปไตยในพรรคการเมือง (Internal Democracy) 
พรรคการเมืองเป็นเครื/องสะทอ้นความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตยช่วยในการ

สร้างและแสดงออกซึ/งเจตจาํนงของปวงชน และทาํหนา้ที/เชื/อมโยงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนดงันั�น กฎหมายพรรคการเมืองจึงรับรองให้พรรคการเมืองสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเสรี ภายใต้เ งื/อนไขว่า ต้องเคารพหลักการพื�นฐานทางรัฐธรรมนูญอันได้แก่หลัก
ประชาธิปไตยและหลกัสิทธิมนุษยชนและตอ้งทาํหนา้ที/ดงักล่าวดว้ยวถีิทางประชาธิปไตย 

และเพื/ออนุวติัการตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญสเปนที/กาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งมี
โครงสร้างภายในและการดาํเนินการที/เป็นประชาธิปไตย กฎหมายพรรคการเมืองจึงได้กาํหนด
หลกัการพื�นฐานของหลกัประชาธิปไตยในพรรคการเมืองไวห้ลายประการ อนัไดแ้ก่ 

(1)  องค์กรตดัสินใจสูงสุดภายในพรรคการเมือง คือ ที/ประชุมใหญ่พรรคการเมืองซึ/ ง
สมาชิกทั�งหมดอาจเขา้ร่วมตดัสินใจโดยตรงหรือผา่นผูแ้ทนก็ได ้

(2)  องค์กรตดัสินใจภายในพรรคการเมืองตอ้งได้รับการบญัญติัไวใ้นตราสารจดัตั� ง
พรรคการเมืองและตอ้งมาจากการเลือกตั�งโดยเสรีและโดยลบั 
 (3)  ตราสารจดัตั� งพรรคการเมืองหรือข้อบังคับของพรรคต้องระบุหลักเกณฑ์และ
กระบวนการตดัสินใจขององค์กรต่างๆ ภายในพรรค การนัดประชุมต้องแจง้ล่วงหน้าเป็นเวลา
พอสมควร การกาํหนดวาระการประชุมหรือประเด็นที/จะพิจารณาให้ชดัเจน จาํนวนสมาชิกขั�นตํ/า
ในการเสนอเรื/องเขา้สู่วาระการประชุม หลกัเกณฑ์ในการวินิจฉัยซึ/ งตอ้งเป็นไปตามหลกัเสียงขา้ง
มากธรรมดา (Simple majority) ซึ/ งตอ้งเคารพความแตกต่างของความคิดเห็นดว้ย 
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(4)  ตราสารจดัตั�งจะตอ้งระบุเกี/ยวกบักระบวนการที/สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยใน
การควบคุมตรวจสอบหวัหนา้พรรคซึ/งมาจากเลือกตั�งดว้ย 

(5)  สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนยอ่มมีสิทธิหนา้ที/เท่าเทียมกนั 
(6)  ตราสารจดัตั�งอยา่งนอ้ยจะตอ้งระบุถึงสิทธิของสมาชิกในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของพรรคและในองคก์รตดัสินใจภายในพรรค การคดัเลือกผูแ้ทนของพรรค สิทธิที/จะเขา้
ร่วมประชุมใหญ่และเลือกผูบ้ริหารพรรค สิทธิที/จะได้รับทราบเกี/ยวกับองค์ประกอบขององค์กร
ตดัสินใจภายในพรรค การบริหารงานของพรรค และการวนิิจฉยัใดๆ ขององคก์รที/เกี/ยวกบักิจกรรมและ
สถานะทางการเงินของพรรค สิทธิที/จะโต้แยง้มติพรรคหรือการตัดสินใจใดๆ ที/เห็นว่าขดัต่อ
กฎหมาย ตราสารจดัตั�งหรือขอ้บงัคบัพรรค สิทธิที/จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นธรรมในกรณีที/จะ
ถูกขบัออกจากพรรคหรือถูกลงโทษที/จะมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิต่างๆ ในฐานะสมาชิก 

การฝ่าฝืนหรือละเมิดหลกัประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองทั�งในแง่โครงสร้างและ
การดาํเนินกิจการภายในต่างๆ โดยปกติไม่อาจถือเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองได้ เวน้แต่เป็น
กรณีรุนแรง มีการกระทาํต่อเนื/องซํ� าๆ หลายครั� ง 

ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบบันี�ของรัฐสภา มีผูต้ ั�งขอ้สังเกตและคดัคา้นการบญัญติั
รายละเอียดเกี/ยวกบัโครงสร้างและการดาํเนินงานภายในพรรคการเมือง โดยอา้งวา่ พรรคการเมือง
เป็นองค์กรเอกชน รัฐไม่สามารถเขา้แทรกแซงกิจการภายในได้เพราะจะเป็นการละเมิดเสรีภาพ
พรรคการเมืองและการรวมกลุ่มที/รัฐธรรมนูญรับรองไว ้แต่รัฐบาลผูเ้สนอร่างกฎหมายไดชี้�แจงว่า 
แมพ้รรคการเมืองจะไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและเป็นการรวมกลุ่มของเอกชน แต่ก็เป็นส่วน
หนึ/ งที/สําคญัในโครงสร้างรัฐธรรมนูญและทาํหน้าที/ที/สําคญัยิ/งตามรัฐธรรมนูญ คือ เป็นตวักลาง
เชื/อมโยงระหวา่งประชาชนดว้ยกนัและระหวา่งประชาชนเขา้กบัรัฐ รัฐจึงจาํเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง 
ทา้ยที/สุด ดว้ยกลไกรัฐสภาที/รัฐบาลครองเสียงขา้งมาก รัฐสภาจึงเห็นชอบกบัร่างที/รัฐบาลเสนอ 

อยา่งไรก็ดี ไม่เพียงแต่การกาํหนดหลกัเกณฑ์เบื�องตน้เกี/ยวกบัหลกัประชาธิปไตยในพรรค
การเมืองไวใ้นกฎหมายจะถูกโตแ้ยง้ว่าขดัต่อรัฐธรรมนูญเท่านั�น หากแต่การกาํหนดให้มีการยุบ
พรรคด้วยเหตุที/ละเมิดหลักการนี�  ก็ถูกโต้แยง้อย่างมากว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ ในการจดัทาํยกร่างบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ที/รับรองสถานะและบทบาทหน้าที/
ของพรรคการเมือง ผูร่้างรัฐธรรมนูญไดป้ฏิเสธที/จะบญัญติัเหตุยุบพรรคเพราะพรรคการเมืองนั�นไม่
เป็นประชาธิปไตยไวใ้นมาตราดงักล่าว เพราะถูกคดัคา้นโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกลุ่มฝ่าย
ซ้ายซึ/ งไม่ตอ้งการให้รัฐธรรมนูญสเปนเป็นแบบรัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที/ปฏิเสธ
อุดมการณ์ทางการเมืองบางอุดมการณ์ไวอ้ยา่งชดัแจง้ ดว้ยเกรงวา่จะมีการใชก้ฎหมายเป็นเครื/องมือ
จดัการกบัพรรคการเมืองที/ถืออุดมการณ์คอมมิวนิสตห์รือสังคมนิยม อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติั ขอ้
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โตแ้ยง้ดงักล่าวมีนํ�าหนกันอ้ยมาก เนื/องจากทา้ยที/สุดแลว้เกิดฉนัทามติร่วมกนัในบรรดานกัการเมือง
สเปนในระหวา่งการพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมืองและในระหวา่งผูร้้องและผูถู้กร้องในคดีที/
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายดงักล่าวขดัต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่าพรรคการเมืองจะทาํ
หนา้ที/ในสังคมประชาธิปไตยไดต่้อเมื/อพรรคการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยในการดาํเนินงาน 
และเหตุยุบพรรคตามขอ้นี� ไม่ไดเ้กิดขึ�นไดง่้าย หากแต่ตอ้งเป็นกรณีที/รุนแรงและมีการกระทาํซํ� าๆ 
เท่านั�น 

3)  สมรู้ร่วมคิดหรือพวัพนักบัการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานอยา่ง
ร้ายแรง 

พรรคการเมืองใดกระทําการหรือดําเนินกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระทาํที/มุ่งหมายเพื/อปั/นทอนหรือทาํลายระบบการปกครองที/รับรอง
และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ เพื/อทาํให้ระบอบประชาธิปไตยไม่อาจทาํงานได ้หรือเพื/อลม้ลา้งระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยการกระทาํที/รุนแรงต่อเนื/อง และซํ� าๆ กนับ่อยครั� ง อาจมีการประกาศให้พรรค
การเมืองดงักล่าวเป็นพรรคที/ไม่ชอบดว้ยกฎหมายได ้

(1)  การละเมิดสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานอย่างเป็นระบบ การส่งเสริม การให้เหตุผล หรือ
อธิบายแกต่้างให้กบัการกระทาํที/เป็นการทาํร้ายร่างกาย ฆาตกรรม หรือการประหัตประหาร กีด
กนับุคคลใดๆ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื/องอุดมการณ์ ศาสนา ความเชื/อ สัญชาติ เชื�อชาติ เพศ 
หรือรสนิยมทางเพศ 

(2)  การยุยง ย ั/วยุ หรือกระตุน้ให้มีการใช้ความรุนแรง เพื/อใช้เป็นวิถีทางให้บรรลุถึง
เป้าหมายทางการเมือง หรือเพื/อใช้เป็นวิถีทางในการทาํลายเงื/อนไขอนัจาํเป็นในการดาํรงอยู่ของ
ระบอบประชาธิปไตย ความหลากหลายในสังคม และเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนการ
สร้างความชอบธรรมเพื/ออธิบายใหเ้หตุผลสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรงดงักล่าว 

(3)  การสนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่การกระทาํของกลุ่มก่อการ
ร้าย เพื/อใหน้าํไปสู่เป้าหมายที/จะลม้ลา้งความสงบเรียบร้อยทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional order – สภาพ
ความมีอยู่และการเคารพกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ) หรือเพื/อรบกวนความเป็นอยู่โดยสงบสุขของ
สังคมอยา่งรุนแรง การพยายามที/จะสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลวัต่อภยัก่อการร้ายให้เกิดขึ�นใน
หมู่เจา้หน้าที/ของรัฐ บุคคลกลุ่มชน หรือในหมู่ประชาชนทั/วไป ตลอดจนขยายผลการก่อการร้ายอนั
เป็นการขยายระดบัความหวาดกลวัหรือเพิ/มระดบัภาวะคุกคามของการก่อการร้ายดงักล่าว 

พรรคการเมืองอาจถูกยบุไปดว้ยเหตุดงัต่อไปนี�  หากกิจกรรมของพรรคมีลกัษณะละเมิด
หลกัประชาธิปไตย กิจกรรมดงักล่าวมีลกัษณะรุนแรงและมีการกระทาํซํ� าๆ บ่อยครั� งหรืออย่างเป็น
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ระบบ อาจสันนิษฐานไดว้า่ พรรคการเมืองมีเป้าหมายที/จะทาํลายหรือลม้ลา้งระบอบประชาธิปไตยซึ/ ง
รับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(1)  ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง ไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยนยั (Tacit Support) แก่การก่อ การ
ร้าย สร้างความชอบธรรมหรือแก้ต่างให้แก่เหตุก่อการร้ายที/มุ่งให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดย
วิธีการอื/นที/มิใช่วิถีทางสันติและไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย หรือโดยวิธีการใดๆ ที/เป็นการ
ละเมิด ลิดรอน หรือลดทอนคุณค่าความสาํคญัของสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐาน 

(2)  นโยบายหรือกิจกรรมของพรรคมีส่วนเกี/ยวพนักบัการใชค้วามรุนแรงซึ/ งก่อให้เกิด
บรรยากาศการเผชิญหนา้กนัของประชาชน หรือพวัพนักบัเหตุรุนแรงอนัเป็นผลจากการก่อการร้าย
โดยพยายามคุกคาม ข่มขู่ ยยุงใหเ้กิดการต่อตา้น แปลกแยก หรือกีดกนับุคคลใดๆ ซึ/ งไม่เห็นดว้ยกบั
การก่อการร้าย และส่งผลให้พวกเขาดาํรงชีวิตประจาํวนัภายใตค้วามหวาดระแวง หวาดกลวัต่อภยั
คุกคาม หรือหวั/นเกรงจะถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ/ง เสรีภาพในการแสดงออกและการ
เขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะอยา่งเสรีและเป็นประชาธิปไตย 

(3)  แต่งตั�งบุคคลหลายๆ คน ซึ/ งเคยตอ้งคดีก่อการร้าย ให้ดาํรงตาํแหน่งบริหารในพรรค
หรือส่งลงสมคัรรับเลือกตั�งในนามของพรรค (แมว้า่ศาลจะไม่ไดพ้ิพากษาวา่บุคคลนั�นมีความผิดก็
ตาม) และบุคคลเหล่านั�นไม่เคยแสดงความเห็นต่อสาธารณะวา่ ไม่เห็นดว้ยกบัเป้าหมายหรือวิธีการ
ของกลุ่มก่อการร้าย; หรือมีสมาชิกพรรคจาํนวนมากเกี/ยวขอ้งกบักลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มที/ใชค้วาม
รุนแรงอื/นๆ ทั�งนี� เวน้แต่ไดมี้การดาํเนินการทางวนิยั จนนาํไปสู่การขบัผูบ้ริหารหรือสมาชิกเหล่านั�น
ออกจากพรรคแลว้  

(4) ใชส้ัญลกัษณ์ เครื/องหมาย คาํขวญั สโลแกนของกลุ่มก่อการร้าย หรือขอ้ความใดๆ ที/
สื/อถึงกลุ่มก่อการร้าย การก่อการร้าย การใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมอื/นที/เกี/ยวข้องกนั ใน
กิจกรรมที/เป็นทางการของพรรค เช่น ติดเครื/องหมาย ETA หรือสวสัดิกะ บนฉากเวที 

(5)  นาํเงิน ทรัพยสิ์น หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที/พรรคการเมืองไดรั้บสนบัสนุนตาม
กฎหมายเลือกตั�งไปมอบใหแ้ก่กลุ่มก่อการร้ายหรือแนวร่วม หรือยอมให้บุคคลต่างๆ ดงักล่าวไดใ้ช้
ประโยชน์จากเงินทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์เหล่านั�น เช่น เงินอุดหนุนหรือเวลาการออกอากาศ
วทิย-ุโทรทศัน์ที/จดัสรรใหแ้ก่พรรค 

(6)  มกัจะติดต่อประสานงานกบัองคก์รหรือกลุ่มซึ/ งเคลื/อนไหวหรือทาํงานในทิศทางที/
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มก่อการร้ายอยา่งเป็นระบบรวมทั�งองคก์รหรือกลุ่มซึ/ งให้ที/พาํนกั ที/หลบ
ซ่อนหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่การก่อการร้ายหรือผูก่้อการร้าย 
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(7)  ให้การสนับสนุนทางการเงิน การบริหารจดัการ หรือทางอื/นๆ แก่การก่อการร้าย
หรือผูก่้อการร้าย โดยอาศยัทรัพยากรของหน่วยงานหรือองค์กรอื/นซึ/ งพรรคการเมืองมีอาํนาจ 
(บริหาร) ครอบงาํเหนือหน่วยงานหรือองคก์รนั�น 

(8)  อาํนวย สนบัสนุน หรือเขา้ร่วมในกิจกรรมใดๆ ที/มุ่งหมายเพื/อการให้รางวลั ยกยอ่ง 
สรรเสริญหรือให้เกียรติแก่เหตุรุนแรง การก่อการร้ายผูก่้อเหตุรุนแรง หรือผูก่้อการร้าย ตลอดจน
บุคคลอื/นๆ ที/เกี/ยวกบัเหตุหรือบุคคลดงักล่าว เช่น จดัพิธีมอบเงินให้แก่ครอบครัวของผูก่้อการร้ายที/
ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ (Suicide Bomber) 

(9)  ปิดบงัอาํพรางการกระทาํที/จะนาํไปสู่เหตุความไม่สงบ การคุกคาม ข่มขู่ หรือขู่เข็ญ 
ที/เกี/ยวเนื/องกบัการก่อการร้ายหรือเหตุรุนแรง   
 การพิจารณาว่า พรรคการเมืองใดมีพฤติกรรมดงัที/ได้กล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐาน, การยยุง ย ั/วย ุหรือกระตุน้ใหมี้การใชค้วามรุนแรง และการสนบัสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่การกระทาํของกลุ่มก่อการร้าย เพื/อใชเ้ป็นวิถีทางให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายทางการเมืองอย่างต่อเนื/องซํ� าๆ หรืออาจจะพิเคราะห์จากมติพรรค เอกสาร ประกาศ หรือ
สื/อประชาสัมพนัธ์ของพรรคการเมือง ทั�งที/ดาํเนินการโดยสํานกังานใหญ่และที/ดาํเนินการโดยสาขา
พรรค กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ของพรรค การพูดการปราศรัยของหวัหนา้พรรค แกนนาํพรรค หรือ
กลุ่มผูแ้ทนของพรรคในสภา การประชุมพรรค ขอ้เสนอคาํมั/นสัญญาต่างๆ ของแกนนาํและผูส้มคัรรับ
เลือกตั�งในนามพรรค รวมทั�งการกระทาํของสมาชิกคนอื/นๆ ที/กระทาํซํ� าๆ จนเป็นที/รับรู้กนัทั/วไป ทั�งนี�  
ไม่คาํนึงว่าจะมีการเปลี/ยนชื/อพรรคไปแล้วกี/ครั� งก็อาจนาํพฤติกรรมเก่าๆ มาพิจารณาประกอบได ้
นอกจากนี� การที/พรรคการเมือง ผูบ้ริหาร แกนนาํ ผูส้มคัร หรือสมาชิกของพรรคดงักล่าวถูกลงโทษ
ทางปกครอง หรือถูกตดัสินวา่มีความผดิอาญา ก็ถือเป็นปัจจยัที/ตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบดว้ย เวน้แต่
ไดมี้การดาํเนินการทางวนิยัจนถึงขั�นไล่บุคคลนั�นออกจากพรรคแลว้ 
 การสิ�นสุดสถานะนิติบุคคลของพรรคการเมือง 

เมื/อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาหรือแผนกพิเศษไดมี้คาํสั/งยุบพรรคการเมืองใดแลว้ คาํสั/ง
ดงักล่าวยอ่มมีผลใชย้นัพรรคการเมือง และผูบ้ริหารและสมาชิกของพรรคการเมืองนั�นนบัแต่เวลาที/
พรรคการเมืองไดรั้บแจง้คาํสั/งเป็นตน้ไป และก่อใหเ้กิดผลทางกฎหมายดงันี�  

คาํพิพากษาที/ศาลสั/งให้ยุบพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ/ งนั�น ประกอบด้วย   
(1)  การประกาศว่าพรรคการเมืองเป็นพรรคที/ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
(2)  การประกาศให้สถานะนิติบุคคลของพรรคการเมืองสิ�นสุดลง แต่ทั�งนี� ไม่

กระทบกระเทือนการดาํเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงหรือฐานการใชส้ถานะนิติบุคคลไป
ในทางไม่ชอบแต่อยา่งใด  
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(3)  คาํสั/งให้กระทรวงมหาดไทยเพิกถอนชื/อพรรคการเมืองออกจากทะเบียนพรรค
การเมือง  

(4)  คาํสั/งให้พรรคการเมืองยุติการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั�งปวงในทนัทีที/ได้รับแจง้
คาํสั/งยุบพรรคหากมีการฝ่าฝืน ผูฝ่้าฝืนยอ่มมีความผดิอาญาฐานขดัคาํสั/งศาล และ  

(5)  คาํสั/งให้เริ/มกระบวนการชาํระบญัชีทรัพยสิ์นและหนี� สินของพรรคการเมืองนั�น
โดยศาลจะสั/งตั� งผูช้าํระบญัชีจาํนวน 3 คน เมื/อชาํระบญัชีแล้วเสร็จ ทรัพยสิ์นสุทธิภายหลงั
การชาํระบญัชีจะมอบใหแ้ก่องคก์รที/ทาํกิจกรรมดา้นสังคมและมนุษยธรรม 

คาํพิพากษายุบพรรคการเมืองย่อมมีผลเป็นการห้ามไม่ให้มีการจดทะเบียนจดัตั�งพรรค
การเมืองโดยใช้ชื/อที/ เหมือน คล้ายคลึง หรือพ้อง ไม่ว่าด้วยตัวอักษรหรือด้วยการออกเสียง 
(Phonetic) กบัพรรคที/ถูกยุบไปแลว้ และห้ามไม่ให้บุคคลใดๆ ตั�งพรรคการเมืองใหม่หรือใช้พรรค
การเมืองที/จดทะเบียนจดัตั�งไวแ้ลว้ เป็นตวัแทนสืบทอดกิจการของพรรคการเมืองที/ศาลสั/งยุบไป 

ทั�งนี�  เพื/อให้การยุบพรรคการเมืองเกิดสภาพบงัคบัที/แทจ้ริง มิเช่นนั�นแล้ว ก็จะมีการใช้สถานะ   
“นิติบุคคล” ของพรรคการเมืองอื/นไปในทางไม่ชอบเพื/อการสืบทอดอุดมการณ์ เป้าหมาย และ
กิจกรรมของพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปต่อๆ ไปอีกได ้มาตรการนี� จึงเป็นมาตรการที/สมเหตุสมผล
และไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีเช่นนี�  เมื/อมีคาํร้อง ศาลฎีกาแผนกพิเศษย่อมมีอาํนาจวินิจฉยัให้พรรคการเมือง
เป็นพรรคที/มิชอบดว้ยกฎหมายและสั/งยบุพรรคได ้โดยศาลจะพิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
คลา้ยคลึงที/เป็นนยัสําคญัของพรรคการเมืองทั�งสองพรรคในมิติโครงสร้างองคก์ร ตาํแหน่งและหน้าที/
ของบุคคลที/เป็นผูน้าํ สมาชิก ตวัแทน หรือผูจ้ดัการพรรค แหล่งเงินทุนและแหล่งที/มาของทรัพยสิ์น 
สถานที/ตั�ง ฯลฯ   

ค ํา พิ พ า ก ษ า สั/ ง ยุบ พ รรค ก า ร เ มื อง หา ไ ด้ มี ผ ล ก ระ ท บ ก ร ะ เ ทื อนส ม า ชิ ก ภา พ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที/สังกดัพรรคการเมืองนั�นแต่อย่างใดไม่ ทั�งๆ ที/การ
เลือกตั�ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของสเปนเป็นระบบเลือกตั�งแบบสัดส่วนทั�งหมด และดว้ยเหตุที/
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั�งสเปนไม่ไดบ้งัคบัให้ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งสังกดั
พรรคการเมือง ดงันั�น แมพ้รรคการเมืองที/สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เคยสังกดัจะถูก
ยบุไปแลว้ แต่ผูน้ั�นก็สามารถดาํรงสถานะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ต่อไปได ้ไม่วา่
จะในฐานะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา อิสระหรือเข้าสังกัดพรรคการเมืองอื/น  
อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีที/สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที/สังกดัพรรคการเมืองที/ถูก
ยุบ ไ ป นั� น  ถู ก ตัด สิ นว่า มี ค วา ม ผิดอา ญา ด้วย  เ ช่ นนี�  จะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ผู ้นั� นข า ดส ม า ชิ ก ภา พ 
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี เพราะถือว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมาย 

เมื/อศาลมีคาํพิพากษาสั/งยบุพรรคการเมืองและกระทรวงมหาดไทยดาํเนินการเพิกถอนทะเบียน
พรรคการเมืองแลว้ ยอ่มส่งผลให้บญัชีรายชื/อผูส้มคัรรับเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรค และ
การลงสมคัรสมาชิกวุฒิสภาในนามพรรคการเมืองนั�นสิ�นผลลงโดยปริยาย และแมก้ฎหมายเลือกตั�งสเปน
จะยินยอมให้กลุ่มประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั�งเสนอบญัชีรายชื/อผูส้มคัรเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือผูส้มคัรสมาชิกวุฒิสภาได ้จึงอาจมีกลุ่มประชาชนเสนอรายชื/อผูส้มคัรที/เคยเป็นผูส้มคัร
ของพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปแล้วอีกก็ได้ ดังนั�น กฎหมายจึงให้อาํนาจแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั�ง (Juntas Electorales) ที/จะไม่ประกาศรับรองรายชื/อผูส้มคัรรายหนึ/งรายใดหรือบญัชีรายชื/อ
ผูส้มคัรทั�งหมดได ้หากเห็นวา่เป็นผูส้มคัรหรือเป็นบญัชีรายชื/อผูส้มคัรที/เสนอโดยกลุ่มประชาชน
ซึ/ งมีลกัษณะเป็นการดาํเนินกิจกรรมต่อเนื/องหรือสืบทอดกิจกรรมของพรรคการเมืองที/ศาลเคยสั/ง
ยบุหรือสั/งหา้มดาํเนินการแลว้ 

การพิจารณาวา่กลุ่มผูส้มคัรมีลกัษณะเป็นการสืบทอดพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปหรือไม่ 
จะพิเคราะห์จาก  

(ก)  โครงสร้าง ตาํแหน่ง และหนา้ที/ของบุคคลที/เป็นผูน้าํ สมาชิก ตวัแทน หรือผูจ้ดัการ
ของกลุ่มผูส้มคัรรับเลือกตั�ง และ 

(ข)  แหล่งเงินทุนค่าใช้จ่ายและวิธีการหาทุน ตลอดจนปัจจยัอื/นๆ เช่น แนวโน้มที/จะ
สนับสนุนความรุนแรงหรือการก่อการร้าย ว่ามีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัพรรคการเมือง
อย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ คล้ายๆ กับสิ/ งที/คนไทยคุ้นหูว่าเป็น “นอมินี” (Nominee) ของพรรค
การเมืองที/ถูกยบุไปหรือไม่นั/นเอง 

ในกรณีเช่นนี�  บุคคลที/ถูกตดัสิทธิไม่ให้เป็นผูส้มคัรและกลุ่มประชาชนผูเ้สนอรายชื/อ
อาจอุทธรณ์ประกาศของ กกต. ต่อศาลฎีกาแผนกพิเศษไดภ้ายใน 2 วนั และศาลตอ้งวินิจฉยัชี�ขาดให้
แลว้เสร็จภายใน 2 วนัเช่นกนั โดยคาํวินิจฉัยดงักล่าวถือเป็นที/สุด เวน้แต่จะมีการฟ้องตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื/อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (de amparo) โดยตอ้งยื/นคาํร้องภายใน 2 วนั และศาล
รัฐธรรมนูญก็ตอ้งวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 วนั 

คาํพิพากษาที/ประกาศความไม่ชอบด้วยกฎหมายของพรรคการเมืองและสั/งยุบพรรค
การเมืองนั�นไม่ไดมี้ผลเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ผู ้
จดัตั� งพรรค ผูล้งสมคัรรับเลือกตั�งในนามของพรรค และสมาชิกพรรคคนอื/นใดๆ ของพรรค
การเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะ “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�ง สิทธิในมีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะ และสิทธิที/จะลงสมคัรรับเลือกตั�งของบุคคลใดบุคคลหนึ/งนั�น จะกระทาํไดก้็แต่โดยคาํสั/ง
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หรือคาํพิพากษาของศาลตามเหตุที/บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั�งเท่านั�น ซึ/ งมิได้
รวมถึงเหตุที/บุคคลหนึ/ งๆ เข้าไปข้องเกี/ยวกับพรรคการเมืองที/ถูกยุบไป” การที/กฎหมายพรรค
การเมืองและกฎหมายเลือกตั�งบญัญติัให้สถานะผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภาในนามพรรคการเมืองที/ถูกยบุไปสิ�นสุดลงก็ดี หรือการที/กลุ่มผูส้มคัรแบบไม่สังกดัพรรคถูก
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบติัการลงสมคัรเพราะมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นกลุ่มสืบทอดหรือแทนที/พรรค
การเมืองที/ถูกยบุไปก็ดี หาใช่เป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งหรือสิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั�งของ
ผูส้มคัรแต่ละคนแต่อยา่งใด 

บทบญัญติักฎหมายเลือกตั�งและประมวลกฎหมายอาญาสเปนนั�น แมจ้ะห้ามประกอบ
อาชีพบางอยา่งก็ดี การห้ามดาํรงตาํแหน่งสาธารณะก็ดี หรือแมแ้ต่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งก็ดี จะ
เกิดขึ�นเฉพาะในกรณีที/ศาลตดัสินวา่มีการกระทาํผิดอาญา โดยสภาพบงัคบัสองอย่างแรกถือเป็น
โทษอุปกรณ์ (Laspenasaccesorias-accessory penalties) ที/มกัจะมาพร้อมกบัโทษจาํคุก ส่วนการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั�งนั�น ศาลอาจสั/งลงโทษในฐานะโทษประธานหรือโทษอุปกรณ์ก็ได ้ดงันั�น การเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั�งในส่วนที/เกี/ยวกบัการยบุพรรคการเมืองนั�นอาจเกิดขึ�นดว้ยเหตุเดียวคือ เมื/อศาลสั/ง
ยุบพรรคการเมืองในฐานะที/เป็นการรวมกลุ่มที/ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาตามเหตุที/ระบุไวใ้นขอ้ 1) ส่วนการยุบพรรคดว้ยเหตุอื/นในขอ้ 2) และขอ้ 3) 
จะไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งผูเ้กี/ยวขอ้งแต่อยา่งใด  

กล่าวโดยสรุป ผูบ้ริหาร กรรมการ และสมาชิกของพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปยงัคงมี
สิทธิเลือกตั�งและสิทธิที/จะลงสมคัรรับเลือกตั�ง สามารถไปลงสมคัรในนามพรรคการเมืองอื/นได้
หรือจะสมคัรแบบกลุ่มที/ไม่ใช่พรรคการเมืองก็ได ้เพียงแต่วา่พรรคการเมืองใหม่ก็ดี กลุ่มผูส้มคัรที/
รวมตวักนัก็ดี ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการสืบทอดพรรคการเมืองที/ถูกยุบไป มิเช่นนั�น อาจถูกวินิจฉัย
ใหข้าดคุณสมบติัในการสมคัรเลือกตั�งในคราวนั�นได ้  

3.3.3  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1987 มีการปรับปรุงใหม่ทั�งฉบบั และกฎหมาย

พรรคการเมืองฉบบัปัจจุบนั มีความมุ่งหมายให้พรรคการเมืองมีหน้าที/ในการสร้างเจตจาํนงทาง
การเมืองของประชาชน และสร้างกลไกเพื/อรักษาความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง อนัเห็น
ถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในฐานะที/ เป็นตัวขับเคลื/อนสําคัญของความอยู่รอด และ
ความสําเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น ไดบ้ญัญติัหลกัระบบหลายพรรคการเมือง 
(Multi - party System) หลกัเสรีภาพในการจดัตั�งพรรคการเมืองและเสรีภาพในการดาํเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง หลกัความเสมอภาคในโอกาสทางการเมือง หลกัการคุม้ครองและสนบัสนุน
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พรรคการเมือง และหลักการยุบพรรคการเมืองที/มีอุดมการณ์หรือกิจกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ/ งถูกกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญมาตรา 8 วา่ดว้ยพรรคการเมือง 

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีไดว้างหลกัเกณฑเ์กี/ยวกบัพรรคการเมืองไวใ้นมาตรา 
8 โดยกาํหนดดงันี� 48 

1.  การจดัตั�งพรรคการเมืองให้กระทาํได้โดยอิสระ และระบบพรรคการเมืองหลาย
พรรคยอ่มไดรั้บความรับรอง 

2.  พรรคการเมืองจําเป็นต้องมีวตัถุประสงค์ การจัดองค์กร และกิจกรรม ที/ เป็น
ประชาธิปไตยและมีความจาํเป็นที/การจดัองค์กรนั�น เพื/อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้าง
เจตจาํนงทางการเมือง 

3.  พรรคการเมืองมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐและอาจได้รับการสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายจากรัฐภายใตเ้งื/อนไขที/กฎหมายกาํหนด 

4.  ถา้พรรคการเมืองมีวตัถุประสงคห์รือกิจกรรมต่างที/เป็นปฏิปักษต่์อหลกัการพื�นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลอาจฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื/อยุบพรรคการเมืองนั�นก็ได ้
และใหพ้รรคการเมืองนั�นเป็นอนัยบุไปตามคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกี/ยวกบัพรรคการเมืองฉบบัปัจจุบนัของสาธารณรัฐเกาหลี ไดป้รับปรุงใหม่ทั�ง
ฉบบั คือ รัฐบญัญติัพรรคการเมือง ค.ศ. 2005 เลขที/ 7683 ลงวนัที/ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2005 มีการแกไ้ข
เพิ/มเติมหนึ/ งครั� งเมื/อตน้ปี ค.ศ. 2008 โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด และหนึ/ งบทเฉพาะกาล หมวด 1 
หลกัทั/วไปวา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องกฎหมาย หมวด 2 วา่ดว้ยองคป์ระกอบของพรรคการเมืองในแง่
หลกัเกณฑ์ กระบวนการและเงื/อนไขในการจดัตั�งและการจดทะเบียนพรรคการเมือง หมวด 3 ว่า
ดว้ยการควบรวมพรรคการเมือง หมวด 4 การเขา้ร่วมและการลาออกจากพรรคการเมือง หมวด 5 
การดาํเนินงานของพรรคการเมือง หมวด 6 การคุม้ครองกิจกรรมของพรรคการเมือง และขอ้ห้าม
ต่างๆ หมวด 7 การสิ�นสุดของพรรคการเมือง และหมวด 8 วา่ดว้ยความผดิและโทษ49 

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 8 กาํหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไวเ้พียง
กรณีเดียวเท่านั�น คือ กรณีพรรคการเมืองมีอุดมการณ์ วตัถุประสงค ์หรือกิจกรรมต่างๆ ของพรรค
เป็นปฏิปักษต่์อหลกัการพื�นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

การริเริ/มคดีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคการเมืองที/มีอุดมการณ์หรือกิจกรรมที/
เป็นปฏิปักษต่์อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั�น เป็นอาํนาจของรัฐบาลซึ/ งก็คือประธานาธิบดี
แต่เพียงผูเ้ดียว ภายใตเ้งื/อนไขวา่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก “สภาแห่งรัฐ” (State Council) หรือ
                                                           

48 จาก ปัญหาทางกฎหมายของการยบุพรรคการเมือง (น. 10), โดย ศุภกิจ  เตชะตานนท,์ 2547. 
49 จาก แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี!ยวกับการยบุพรรคการเมือง, โดย ณรงคเ์ดช  สุรโฆษิต, 2554. 
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คณะรัฐมนตรี คาํร้องดังกล่าวต้องทาํเป็นหนังสือระบุชื/อพรรคการเมืองที/ขอให้ศาลสั/งยุบและ
เหตุผลประกอบ หลงัจากที/ศาลไดรั้บคาํร้องแลว้ หากศาลเห็นสมควรหรือเมื/อโจทก์มีคาํขอ ศาล
อาจสั/งให้พรรคการเมืองดงักล่าวระงบัการดาํเนินการใดๆ ไวเ้ป็นการชั/วคราวจนกวา่ศาลจะอ่านคาํ
วนิิจฉยัก็ได ้ในการที/ศาลไดรั้บคาํร้องก็ดี สั/งคุม้ครองชั/วคราวก็ดี หรือมีคาํวินิจฉยัแลว้ก็ดี ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั�ง 

การพิจารณาคดียุบพรรคการเมืองให้กระทาํโดยศาลรัฐธรรมนูญเต็มองค์คณะ (Full 
Bench) ซึ/ งตอ้งประกอบดว้ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 7 ท่าน จากตุลาการที/มีทั�งหมด 9 
ท่าน และกระบวนพิจารณาตอ้งกระทาํดว้ยวาจา (Oral Arguments) จะพิจารณาจากเอกสารโดย
ลาํพงัไม่ได ้ทั�งนี�  เพื/อเปิดโอกาสให้ผูถู้กร้องโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงและนาํเสนอพยานหลกัฐานไดอ้ยา่ง
เต็มที/ โดยศาลตอ้งกาํหนดวนัพิจารณาให้ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า และออกหมายเรียกผูร้้อง ผูถู้ก
ร้อง ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอื/นๆ ใหม้าเขา้ร่วมในการดาํเนินกระบวนพิจารณาดว้ย 

การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยทั/วไปให้เป็นไปตามเสียงขา้งมากปกติ (Simple 
Majority) ขององคค์ณะ แต่สําหรับการวินิจฉยัสั/งให้ยุบพรรคการเมืองใดนั�นจะตอ้งมีตุลาการอยา่ง
นอ้ย 6 ท่านลงมติให้ยุบพรรคการเมืองนั�นดว้ย โดยคาํวินิจฉยัตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่ง
ให้แก่พรรคการเมืองผูถู้กร้อง รัฐบาลผูร้้อง สภานิติบญัญติัแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั�ง 

เมื/อศาลอ่านคาํวินิจฉยัให้ยุบพรรคการเมืองใดแลว้ ย่อมส่งให้ผลพรรคการเมืองนั�นยุบไปนบัแต่
เวลาดงักล่าว จากนั�นให้คณะกรรมการการเลือกตั�งลบชื/อพรรคการเมืองดงักล่าวออกจากทะเบียน
พรรคการเมืองและประกาศต่อสาธารณะโดยไม่ชกัชา้ 

การที/ศาลรัฐธรรมนูญสั/งยุบพรรคการเมืองใดไปแลว้นั�น หาไดมี้ผลกระทบต่อสถานะ
ตาํแหน่งที/ได้รับเลือกตั�งของบุคคลซึ/ งเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวแต่
ประการใด แมว้า่จะมาจากการเลือกตั�งแบบสัดส่วนซึ/ งเป็นการเลือกตั�งในนามของพรรคก็ตาม อีก
ทั�งบุคคลดงักล่าวไม่ไดถู้กตดัสิทธิในการจดทะเบียนจดัตั�งพรรคใหม่ เป็นสมาชิกหรือแมแ้ต่เป็น
ผูบ้ริหารพรรคการเมืองใหม่หรือพรรคการเมืองอื/นแต่อย่างใด เวน้แต่บุคคลนั�นจะถูกดาํเนิน
คดีอาญาและศาลพิพากษาใหจ้าํคุกหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั�ง50 ก็จะพน้จากตาํแหน่งเพราะถือวา่ขาด
คุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  

 

                                                           

50 อนึ/ง ในกรณีที/พรรคการเมืองซึ/งถูกยบุไป มีพฤติการณ์ใชค้วามรุนแรง มีกระทาํความผิดอื/นประกอบ 
หรือพยายามที/จะลม้ลา้งรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญ สมาชิกพรรคที/มีส่วนเกี/ยวขอ้งกบการกระทาํดงักล่าวอาจตอ้งรับ
ผิดในทางอาญาดว้ยโปรดดู Article 115 of the Criminal Code. 
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เมื/อศาลรัฐธรรมนูญสั/งยบุพรรคการเมืองใดแลว้ยอ่มผลส่งทางกฎหมาย ดงันี�  
(1)  ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจากรัฐอีกต่อไป และในกรณีเช่นนี�  ให้

เหรัญญิกของพรรคส่งรายงานค่าใชจ่้ายแก่คณะกรรมการการเลือกตั�งภายใน 14 วนั และให้นาํส่ง
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองที/ไดรั้บไปแลว้คืนใหแ้ก่ ก.ก.ต. โดยเร็วที/สุด  

(2)  ทรัพยสิ์นที/เหลืออยู่ของพรรคการเมือดงักล่าวจะถูกนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็น
รายไดข้องรัฐโดยไม่สามารถนาํไปจดัการตามที/กาํหนดในตราสารจดัตั�งพรรคการเมืองไดด้งัเช่น
กรณีที/พรรคการเมืองถูกเพิกถอนจากทะเบียน 

(3)  หา้มไม่ใหมี้การใชชื้/อพรรคการเมือง เป็นชื/อพรรคใดๆ ไดอี้กแบบเด็ดขาดตลอดไป 
(4)  ห้ามไม่ให้มีการจัดตั� งพรรคการเมืองใหม่ หรือ ใช้พรรคการเมืองอื/น โดยมี

อุดมการณ์หรือนโยบายพรรคเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัของพรรคการเมืองที/ถูกยุบไปแลว้ไดเ้ป็น
การถาวร 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกาํหนดให้ต้องจัดส่งรายงานการดาํเนินกิจการ โดยให้
หวัหนา้พรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรคการเมืองมีหนา้ที/นาํส่งรายงานการดาํเนินกิจการต่อ 
กกต. ภายในวันที/  31 มกราคม ของทุกปี สําหรับสาขาพรรคการเมือง และภายในวนัที/  15 
กุมภาพนัธ์ ของทุกปีสําหรับสํานกังานใหญ่ หากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือประธานสาขาพรรค
การเมืองไม่นาํส่งรายงานการดาํเนินกิจการหรือรายงานเท็จ มีบทลงโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่
นอ้ยกวา่ 2 ลา้นวอน หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 
3.4  หลกัสากลของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 
Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR เป็นส่วนหนึ/งของ "International Bill of 
Human Rights" ร่วมกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) ICCPR เป็น
สนธิสัญญาพหุภาคี ซึ/ งสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดใ้ห้การรับรองเมื/อวนัที/ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 
2509 และมีผลใชบ้งัคบัเมื/อวนัที/ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีของสนธิสัญญานี�
โดยการภาคยานุวติัเมื/อวนัที/ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบงัคบัใชก้บัไทยเมื/อวนัที/ 29 มกราคม พ.ศ. 
2540 สนธิสัญญานี� ให้คาํมั/นสัญญาวา่ภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล 
ซึ/ งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตวั สิทธิเลือกตั�ง 
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และสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาความอยา่งยุติธรรม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กติการะหวา่ง
ประเทศนี� มีประเทศลงนาม 72 แห่ง และเป็นภาคี 165 แห่ง 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) นี�  ติดตาม
ตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) หน่วยงานต่างหากจาก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) ซึ/ งได้
แทนที/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human 
Rights) ภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติใน พ.ศ. 2549 ซึ/ งตั�งขึ�นอยา่งถาวร เพื/อพิจารณารายงานตาม
กาํหนดเวลาที/ส่งเขา้มาโดยรัฐสมาชิกตามขอ้ตกลงในสนธิสัญญา สมาชิกของคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนนั�นจะคดัเลือกโดยรัฐสมาชิก แต่ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของรัฐใดๆ 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights :  ICCPR) ไดก้าํหนดหลกัการพื�นฐาน “ให้ประชาชนทั�ง
ปวงมีสิทธิในการกาํหนดเจตจาํนงของตนเอง โดยอาศยัสิทธินั�น ประชาชนจะกาํหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั� งดาํเนินการอย่างเสรีในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของตน” อยูใ่นภาค 1 ขอ้ 1 สิทธิในการกาํหนดเจตจาํนงตนเอง เป็นสิทธิที/สําคญัยิ/งจึงถูก
กาํหนดไวก่้อนสิทธิอื/นๆ เพราะการบรรลุสิทธิประการนี� เป็นเงื/อนไขที/จาํเป็นต่อการรับประกนัและ
การใชสิ้ทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ และจาํเป็นต่อการส่งเสริมและการเสริม
ความแข็งแกร่งของสิทธิเหล่านั�น สําหรับสิทธิที/จะกาํหนดสถานะทางการเมืองนั�น หมายถึงสิทธิ
ของประชาชนที/จะเลือกระบอบการปกครองของตนเองไดโ้ดยปราศจากการการแทรกแซงหรือการ
ควบคุมของต่างชาติ และสิทธิในการกาํหนดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของตนอยา่ง
เสรี หมายถึงประชาชนมีสิทธิในการพฒันาตนเองและประเทศของตน ซึ/ งเป็นสิทธิที/มีอยูม่าแต่เดิม
ของประชาชน 

ICCPR ภาค 1 ขอ้ 5 ไดก้าํหนดไวด้งันี�   1. ไม่มีความใดในกติกานี� ที/อาจนาํไปตีความไป
ในทางจะให้รัฐใด กลุ่มหรือบุคคลใดไดสิ้ทธิที/จะขา้ไปเกี/ยวขอ้งกบักิจกรรม หรือกระทาํการใด
อนัมีจุดมุ่งหมายในการทาํลายสิทธิหรือเสรีภาพประการใด ที/รับรองไวใ้นกติกานี�  หรือเป็นการ
จาํกัดสิทธินั� นยิ/งไปกว่าเท่าที/ได้บัญญัติไวใ้นกติกานี�   2. จะต้องไม่มีการจาํกัดหรือเลี/ยงสิทธิ
มนุษยชนขั�นพื�นฐานที/ไดรั้บการรับรอง หรือที/มีอยูใ่นรัฐภาคีใดในกติกานี� ซึ/ งเป็นไปตามกฎหมาย 
อนุสัญญา กฎระเบียบหรือจารีตประเพณี โดยอา้งว่ากติกานี� ไม่รับรองสิทธิเช่นว่านั�น หรือรับรอง
สิทธินั�นในระดบัที/ดอ้ยกวา่  

นอกจากนี�  ข้อ 22 (1) ของ ICCPR ได้ให้การรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือ
เสรีภาพในสมาคม (Freedom Of Association) โดยคลอบคลุมถึงเสรีภาพในการจดัตั� งพรรค
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การเมืองและดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในฐานะเป็นสิทธิโดยปริยาย (Implied 
Right) ดว้ย ดงัเช่นคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ/ งเป็นองค์กรระงบัขอ้พิพาท
ภายใตก้ติกานี�ไดว้นิิจฉยัไว ้โดยมีการเชื/อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเสรีภาพในการรวมกลุ่มเขา้กบั
สิทธิเลือกตั�ง (Right to Vote) และสิทธิที/จะสมคัรรับเลือกตั�ง (Right to be Elected) อนัเป็นสิทธิใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามขอ้ 25 และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) ซึ/ ง
รับรองไวใ้นขอ้ 19 ดว้ย เนื/องจากคณะกรรมาธิการเห็นวา่ “พรรคการเมืองและการเป็นสมาชิกใน
พรรคการเมืองนั�น เป็นส่วนสาํคญัของกิจการสาธารณะและกระบวนการเลือกตั�ง” และ “การดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ/ ง” และด้วยเหตุที/
ประเทศไทยไม่ได้ตั�งขอ้สงวนใดๆ เกี/ยวกบับทบญัญติัต่างๆ ของ ICCPR ดงันั�น การยุบพรรค
การเมืองจึงถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสมาชิกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ซึ/ งไม่เพียงแต่ละเมิดขอ้ 22 เท่านั�น โดยอาจขดัต่อขอ้ 25 และขอ้ 19 อีกดว้ย51 

สิทธิเสรีภาพตามกติกาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั�น ไดแ้ก่  
1.  สิทธิในชีวติ (ขอ้ 6)      
2.  หา้มการทรมานการปฏิบติัหรือการลงโทษที/โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม (ขอ้ 7)   
3.  หา้มการเอาตวับุคคลลงเป็นทาส และการบงัคบัใชแ้รงงาน (ขอ้ 8)   
4.  สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของบุคคล (ขอ้ 9)            
5.  สิทธิของบุคคลที/ถูกลิดรอนเสรีภาพ (ขอ้ 10)   
6.  สิทธิที/จะไดรั้บการพิจารณาคดีที/เป็นธรรม (ขอ้ 14)         
7.  เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ/นที/อยู ่ (ขอ้ 12)   
8.  สิทธิที/จะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคคลตามกฎหมาย (ขอ้ 16)   
9.  สิทธิในความเป็นส่วนตวั (ขอ้ 17)   
10.  สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา (ขอ้ 18 วรรค 2 และ วรรค 4)   
11.  สิทธิในเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก (ขอ้ 18 วรรค 1 และ วรรค 2, ขอ้ 19)  
12.  การหา้มโฆษณาชวนเชื/อ เพื/อการสงคราม และการสนบัสนุนใหเ้กิดความเกลียดชงั (ขอ้ 20)   
13.  สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (ขอ้ 21)  
14.  สิทธิในเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม (ขอ้ 22)   
15.  สิทธิทางการเมือง (ขอ้ 25)  
16.  การคุม้ครองครอบครัว (ขอ้ 22, ขอ้ 17, ขอ้ 24)     

                                                           

51 บทวิเคราะห์การยบุพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 237 วรรคสอง (ตอนจบ). ณรงคเ์ดช สุร
โฆษิต. www. Pub-law.net. 
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17.  สิทธิของเด็ก (ขอ้ 24)   
18.  สิทธิชนกลุ่มนอ้ย (ขอ้ 27)  
19.  การคุม้ครองคนต่างดา้วภายใตก้ติกา (ขอ้ 2, ขอ้บท 13)  

 กล่าวโดยสรุป ICCPR เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที/ประเทศไทยเป็นภาคี จะมี
สภาพบงัคบัโดยตรงในระบบกฎหมายต่อเมื/อไดมี้การตราพระราชบญัญติัอนุวติัการ (Implementing 
Law) ตามทฤษฎีทวินิยม (Dualism) อนัเป็นทฤษฎีว่าด้วยความสัมพนัธ์ของกฎหมายภายในและ
กฎหมายระหวา่งประเทศที/รัฐธรรมนูญไทยยึดถือมาโดยตลอด ระบบกฎหมายสมควรเคารพและ
ดาํเนินการตามสนธิสัญญาที/ประเทศไทยเป็นภาคี มิเช่นนั�น ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศอาจถือ
ไดว้า่ประเทศไทยละเมิดพนัธกรณีดงักล่าว 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัรับรอง
เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั�งพรรคการเมืองและกฎหมายระหวา่งประเทศที/ประเทศไทยเป็นภาคี
ไดบ้ญัญติัรับรองเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั�งพรรคการเมือง สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวนั�นเป็น
สิทธิของพลเมือง กล่าวคือ เป็นสิทธิและเสรีภาพในอนัที/จะเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐหรืออีกนัยหนึ/ ง บรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต่างๆ52 ได้แก่ สิทธิที/
รัฐธรรมนูญมุ่งที/จะให้ความคุม้ครองเฉพาะบุคคลที/เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั�น53 ไดแ้ก่ สิทธิในการ
เลือกตั�ง สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการรับราชการ สิทธิในการจดัตั�ง
พรรคการเมือง เป็นตน้ 

                                                           

52 จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 (น. 44),  
โดย วรพจน์  วศิรุตพิชญ,์ 2543. 

53 จาก หลกัพื)นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ;ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 53), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552.  
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บทที� 4 

ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการยุบพรรคการเมืองกรณ ี
ไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกจิการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของสนธิสัญญากติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ส่งผล
ทาํให้ประเทศไทยตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัสนธิสัญญาดงักล่าว และก่อให้เกิดผลทาํให้รัฐ
ตอ้งยอมรับขอ้ผกูพนัในฐานะที=รัฐยินยอมผกูพนัตน (concent to be bound) ตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ สนธิสัญญา ICCPR ไดก้าํหนดหลกัการไวอ้ย่างกวา้งๆ รับรองความเสรีในเจตจาํนงทาง
การเมืองของประชาชน และหา้มรัฐ กลุ่มหรือบุคคลใดตีความกฎหมายเพื=อจาํกดัสิทธิตามที=กาํหนด
ในสนธิสัญญานีE  นอกจากนีE  ยงัได้รับรองการรวมกลุ่มหรือเสรีภาพในสมาคมโดยเชื=อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเสรีภาพในการรวมกลุ่มเขา้กบัสิทธิเลือกตัEงและสิทธิที=จะสมคัรรับเลือกตัEง 
อันเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงออก จึงอาจกล่าวได้ว่า
สนธิสัญญานีE ไดว้างหลกัการที=ครอบคลุมไปถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในเรื=องการจดัตัEง
พรรคการเมืองซึ= งเป็นสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐานไว ้ หากพรรคการเมืองตอ้งถูกยุบพรรคด้วย
วิธีการที=ขดัต่อสนธิสัญญา ICCPR ประกอบกับการยุบพรรคการเมืองที=เกิดจากกรณีการไม่ยื=น
รายงานการดาํเนินกิจการซึ= งเป็นการกระทาํที=ไม่ร้ายแรงดว้ยแลว้ ประเทศไทยไดตี้ความกฎหมาย
อนัเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองจนเกินไป จึงไม่สอดคลอ้งกบัสนธิสัญญา ICCPR ที=
ได้กาํหนดไว ้ และด้วยเหตุที=ประเทศไทยไม่ได้ตัEงขอ้สงวนใดๆ เกี=ยวกบับทบญัญติัต่างๆ ของ
สนธิสัญญา ICCPR  ดงันัEน การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองถือเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สมาชิกพรรคการเมือง และ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองอีกดว้ย 

ในบทที= 4 จะเป็นการศึกษาถึงความไม่สอดคลอ้งของการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=น
รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
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รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื=อเปรียบเทียบกบัหลกัประชาธิปไตย หลกัเสรีภาพ 
หลกัความไดส้ัดส่วน และหลกันิตินโยบาย  
 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการยุบพรรคการเมืองกรณไีม่ยื�นรายงานการดําเนินกิจการของ

พรรคการเมืองขัดกบัระบอบประชาธิปไตย 

นบัตัEงแต่ประเทศไทยไดมี้การเปลี=ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ประเทศไทยได้กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี=ยวกบัการจดัตัEงพรรคการเมือง โดยยึดหลกัการตามทฤษฎี
ประชาธิปไตยซึ= งกล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในการกาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการปกครอง โดยกาํหนดตวับุคคลที=ทาํหนา้ที=ปกครอง ออกกฎระเบียบ
ของสังคม บริหารกิจการของประเทศ รวมทัEงรับใชเ้จตนารมณ์ความตอ้งการของประชาชน เป็น
การปกครองที=ยึดหลกัของเสรีภาพ  ความเสมอภาค คาํนึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็นสําคญัมีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกาที=ประชาชนตอ้งเคารพนบัถือ และอาจกล่าวไดว้า่ประชาธิปไตยเป็นระบอบการ
ปกครองที=ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับมากที=สุด อาํนาจรัฐทัE งหลายจึงมีความเชื=อมโยงไปถึง
ประชาชน ประชาชนเป็นผูใ้ช้อาํนาจรัฐโดยตรงในการเลือกตัEง และเป็นผูใ้ช้อาํนาจรัฐในทางออ้ม
โดยผา่นองค์กรของรัฐต่างๆ ประชาธิปไตยแบบเสรีไดรั้บรองเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรค
การเมืองเพื=อแสดงออกซึ=งเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชน การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น
การปกครองโดยหลกัเสียงขา้งมาก จะตอ้งอาศยัพืEนฐานของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ซึ= งการใช้
หลกัเกณฑ์ของเสียงขา้งมากนัEนนาํมาใช้ในการเลือกตัEงองคก์รที=ทาํหนา้ที=เป็นตวัแทนของประชาชน 
หลกัเสียงขา้งมากยงัมีความเกี=ยวกนักบัระบบหลายพรรคการเมือง (Mehrparteiensystem) การให้เสรีภาพ
ในการตัE งพรรคการเมือง (Gruendungsfreiheit) และความเสมอภาคในโอกาสของพรรคการเมือง 
(Chancengleichheit) จากหลกัพืEนฐานของประชาธิปไตยดงักล่าว จึงเป็นประชาธิปไตยที=อาศยัพรรค
การเมืองเป็นตวัแทนของประชาชนในการสร้างเจตจาํนงของรัฐหรือที=เรียกวา่ “ประชาธิปไตยโดย
พรรคการเมือง” (Parteiendemokratie) 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดน้าํหลกัการดงักล่าวมาใช้ในการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 
โดยรับรองไวใ้นบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65  ดงันัEน 
การจดัตัEงพรรคการเมืองตามหลกัการของประชาธิปไตยจึงมีความสําคญัต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เมื=อพิจารณาปัญหาเกี=ยวกบัการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงาน
การดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองของประเทศไทยพบวา่ มีการใชก้ฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง คือ มาตรา 
42,  มาตรา 93 และมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 

DPU



143 

2550 ซึ= งไดก้าํหนดใหมี้การยบุพรรคการเมืองในกรณีการไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง กฎหมายดงักล่าวมีเนืEอหาเป็นการขดัต่อหลกัประชาธิปไตย และเสรีภาพในการจดัตัEง
พรรคการเมืองอยา่งชดัเจน ในส่วนนีEจะกล่าวถึงมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 ดงันีE  

4.1.1  ปัญหาการยบุพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดั

กบัหลกัประชาธิปไตย 

หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการพืEนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

เป็นระบบการปกครอง โดยผูป้กครองปกครองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผูอ้ยู่ใต้

ปกครอง ประชาชนจึงเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย อาํนาจรัฐทัEงหลายจะเชื=อมโยงไปถึงประชาชน 

ประชาชนจึงเป็นผูใ้ช้อาํนาจรัฐโดยตรงในการเลือกตัEง มีรากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ 

(liberty) และความเสมอภาค (equality) ตามหลักการของทฤษฎีประชาธิปไตยเห็นว่า สังคม

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเป็นสังคมที=ยอมรับความแตกต่างและการขดัแยง้กนัโดยใชส้ันติวิธี การ

แสดงความคิดเห็นหรือการนําเสนอการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ=ง การรวมตวักนัของประชาชนหรือกลุ่ม

บุคคล เพื=อแสดงออกร่วมกันในทางการเมือง หรือการร่วมกันจัดตัE งพรรคการเมืองเพื=อแสดง

เจตนารมณ์ของตนแก่สาธารณะ ตามหลกัทฤษฎีดงักล่าวถือวา่การกระทาํลกัษณะนีE เป็นรากฐานของ

ระบอบประชาธิปไตยที=สาํคญัประการหนึ=งซึ= งขาดไม่ไดใ้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 4 

กาํหนดให้คณะบุคคลที=รวมกันจดัตัEงเป็นพรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจดัตัE งตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนีE  เพื=อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทาง

การปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมุ่งที=จะส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับ

เลือกตัEงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และมีการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองอื=นอย่างต่อเนื=อง” 

มาตรา 8 และมาตรา10 ได้กาํหนดหลกัการเกี=ยวกบัการจดัองค์กรภายในการดาํเนินกิจการและ

ข้อบงัคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองโดย

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองทัEงขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเกิดขึEนและดาํรงอยู่ได ้เห็นได้ว่า

บทบญัญติัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตย เพราะเป็นบทบญัญติัที=สนบัสนุนรากฐานของ

หลกัดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม มีบทบญัญติัให้พรรคการเมืองตอ้งจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการ
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ของพรรคการเมืองให้ถูกตอ้ง และแจง้ต่อนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นการ

กาํหนดเหตุที=พรรคการเมืองตอ้งถูกยบุหากไม่ไดจ้ดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการแจง้ต่อนายทะเบียน

ภายในกาํหนดระยะเวลา ปรากฏในมาตรา 42 วรรคสอง  และมาตรา 93 โดยบญัญติัให้เหตุดงักล่าว

เป็นเหตุหนึ=งที=ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั=งยุบพรรคได ้แต่ทัEงนีE ไดมี้การกาํหนดเงื=อนไขเพิ=มเติมวา่ หาก

นายทะเบียนพรรคการเมืองยงัไม่ไดรั้บรายงานจากพรรคการเมืองเมื=อครบระยะเวลาตามที=กฎหมาย

กาํหนด ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั=งให้หัวหน้าพรรคการเมืองรายงานภายในระยะเวลาที=กาํหนด 

และหากพน้กาํหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตัEงดาํเนินการเพื=อให้มีการยุบพรรคการเมืองนัEนต่อไป จะเห็นได้ว่า

บทบญัญติัของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มีมูลเหตุและ

ขอ้จาํกดัในทางรูปแบบขัEนตอนของการยุบพรรคการเมือง ไม่ไดมี้มูลเหตุและขอ้จาํกดัของการยุบ

พรรคการเมืองในทางเนืEอหา  

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายของรัฐและเป็นกฎหมายที=กาํหนดระเบียบแห่งอาํนาจสูงสุด
ภายในรัฐหรืออาํนาจอธิปไตย เป็นตน้ทางของระบบกฎหมายภายในรัฐ การจดัตัEงและยุบพรรค
การเมืองในประเทศไทย มีวิวฒันาการทัEงในดา้นของความลม้เหลวและดา้นการพฒันาของพรรค
การเมือง โดยขึEนอยู่กบัระดบัการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นสําคญัหมายความว่า
ในช่วงที=การเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการดาํเนิน
กิจกรรมทางการเมืองโดยระบบพรรคการเมืองจะสูงขึEนตามมา รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที=มีผล
ต่อการพฒันาการเมืองอยา่งมาก ดว้ยเหตุนีEการศึกษาการยุบพรรคการเมืองยอ่มตอ้งมีความเชื=อมโยง
และเกี=ยวพนักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65 ที=ไดบ้ญัญติัรับรอง
เสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองเพื=อสร้างเจตนารมณ์�ทางการเมืองของประชาชนและดาํเนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์�นัE นตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไว ้และมาตรา 68 เป็นมาตราเดียวที=กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั=งยุบพรรคการเมือง
ได� คือ กรณีที=พรรคการเมืองกระทาํการเพื=อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื=อให้� ได�มาซึ= งอาํนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ= งไม�ได�เป็นไปตามวิถีทางที=บญัญติัไว�ในรัฐธรรมนูญ อนัเป็นรากฐาน
ของเสรีภาพขัEนพืEนฐาน ซึ= ง George Burdeau ไดก้ล่าวไวว้่าเสรีภาพถา้ไม่มีขอบเขตจาํกดั สภาวะ
อนาธิปไตย (Anarchie) ก็จะเกิดขึEน ประชาชนอาจใช้เสรีภาพอย่างเต็มที= ซึ= งอาจกระทบต่อชีวิต 
ทรัพยสิ์น ร่างกายของบุคคลอื=นได ้การมีเสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตทาํให้ผูที้=แข็งแรงเท่านัEนที=จะอยู่
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ในสังคมได ้ในทางกลบักนัการใชเ้สรีภาพโดยไม่มีขอบเขตอาจทาํให้ประชาชนตกอยูใ่นสภาวะไร้
เสรีภาพได้ ดงันัEน รัฐจึงจาํเป็นตอ้งเขา้มาจาํกดัเสรีภาพในบางกรณีบา้ง เพราะเป็นการปกป้อง
คุม้ครองไม่ให้รัฐและผูอื้=นมาล่วงละเมิดเสรีภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 68 อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทบัญญติัการยุบพรรคการเมืองที=จาํกัดสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง แต่การจาํกดัสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนีE สามารถที=จะดาํเนินการได้เพื=อให้เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสําเร็จลุล่วงไปได้ จึงเป็นการจาํกัดสิทธิเสรีภาพที=สมเหตุสมผลแล้ว 
เนื=องจากเป็นการลงโทษพรรคการเมืองที=กระทาํการขดักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ซึ= งเป็นกฎหมายแม่บท อนัเป็นสิ=งจาํเป็นและรัฐมิอาจหลีกเลี=ยงได ้เพื=อปกป้อง
คุม้ครองระบอบประชาธิปไตยให้คงอยูต่่อไปและเพื=อป้องกนัการไดอ้าํนาจทางปกครองโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เมื=อนาํพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา  42  

วรรคสอง และมาตรา 93 มาเปรียบเทียบกับมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 พบวา่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  ซึ= ง

เป็นกฎหมายลาํดบัรองมีบทบญัญติัไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 เนื=องจากเจตนารมณ์ของมาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้เสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองโดยการรวมตวักนัของบุคคลหลายๆ 

คนดว้ยความสมคัรใจ มีอุดมการณ์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที=พอ้งตอ้งกนั หรืออาจมี

ผลประโยชน์ในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั และมีการนาํนโยบายหรือความเห็นใน

เรื=องต่างๆ ตามที=ไดต้กลงกนัไวม้าเป็นนโยบายของรัฐบาลหากพรรคการเมืองของตนมีโอกาสเขา้

ไปจัดตัE งรัฐบาล อันเป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐาน พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กาํหนดให้รายงานการดาํเนินกิจการของพรรค

การเมืองตอ้งกระทาํโดยที=ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ซึ= งจดัให้มีการประชุมขึEนอยา่งนอ้ยปีละ

ครัE ง เป็นบทบญัญติัที=สร้างจุดเกาะเกี=ยวระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง เพื=อ

ส่งเสริมใหส้มาชิกพรรคการเมืองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมกบัพรรคการเมือง ในส่วน

ของการริเริ=ม การดาํเนินการ และการตรวจสอบ อนัเป็นการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของสมาชิกพรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกัน

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง และ

มาตรา 93 กลบัมีบทบญัญติัที=ไม่ส่งเสริมการจดัตัEงพรรคการเมือง ทัEงที=ไดว้างแนวทางในการดาํเนิน
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กิจการทางการเมืองของพรรคการเมืองให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ในสภาพความเป็นจริงทาํให้

พรรคการเมืองอ่อนแอ ทาํลายโครงสร้างและความเขม้แข็งของสถาบนัพรรคการเมืองอยา่งรุนแรง 

ไม่ไดส่้งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเขม้แข็งจึงเป็นอุปสรรคในการพฒันาพรรคการเมืองให้มี

ความเขม้แข็ง เมื=อพรรคการเมืองซึ= งเป็นหัวใจสําคญัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มี

ความเขม้แขง็ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะพฒันาไม่ได ้ 

จากการศึกษากฎหมายพรรคการเมืองของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา  

2 (1) ของกฎหมายพืEนฐาน จะเนน้ให้พรรคการเมืองมีความเป็นพรรคการเมืองอย่างถาวรหรือเป็น

ระยะเวลานานๆ ส่วนกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศสเปน รัฐธรรมนูญ มาตรา 6 จะเนน้ความ

หลากหลายทางการเมือง กล่าวคือ ให้มีพรรคการเมืองหลายๆ พรรค อนัเป็นการแสดงออกซึ= ง

เจตจาํนงของประชาชน และกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศเกาหลีใตน้ัEนรัฐธรรมนูญมาตรา 8 

ว่าด้วยพรรคการเมือง เน้นให้เห็นถึงความสําคญัของพรรคการเมืองในฐานะที=เป็นตวัขบัเคลื=อน

สาํคญัของความอยูร่อด และความสาํเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น ไดบ้ญัญติัหลกั

ระบบหลายพรรคการเมือง (Multi - party System) หลกัเสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองและ

เสรีภาพในการดาํเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง หลกัความเสมอภาคในโอกาสทางการเมือง 

หลกัการคุม้ครองและสนบัสนุนพรรคการเมือง และหลกัการยุบพรรคการเมืองที=มีอุดมการณ์หรือ

กิจกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย แสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายพรรค

การเมืองของทัEงสามประเทศมุ่งส่งเสริม สนบัสนุนให้พรรคการเมืองดาํรงอยูเ่ป็นรากฐานของหลกั

พืEนฐานของหลกัประชาธิปไตย  

พรรคการเมืองจึงเป็นกลไกและองค์กรที=สําคญัยิ=งในการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 

การยุบพรรคการเมืองดว้ยสาเหตุที=ไม่มีความร้ายแรงเป็นการทาํให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ยอ่มเป็น

การทาํให้ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอตามมาดว้ย การยุบพรรคการเมืองจึงทาํลายความเขม้แข็ง 

และกระบวนการพฒันาความเป็นสถาบนัของสถาบนัพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองที=ถูกยุบ

พรรคนัEนกาํลงัทาํหน้าที=เป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐบาล ผูแ้ทนที=ได้รับการเลือกตัEงอนัเป็น

ตวัเชื=อมของประชาชนต้องยุติบทบาทลง บทบญัญติัดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที=ทาํลายตวัเชื=อม

ระหว่างรัฐกบัประชาชน ดงันัEน การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการตาม

มาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
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พ.ศ. 2550 จึงขดักบัหลกัประชาธิปไตย เพราะไม่ไดมุ้่งส่งเสริม สนบัสนุนใหพ้รรคการเมืองดาํรงอยู่

อยา่งถาวรเป็นรากฐานของหลกัพืEนฐานของหลกัประชาธิปไตย ดงัเช่นกฎหมายต่างประเทศ 

4.1.2  ปัญหาการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองขดั

กบัหลกัเสรีภาพ 

จากหลกัประชาธิปไตยดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลก่อให้เกิดหลกัเสรีภาพในการรวมกลุ่มกนั

จดัตัEงพรรคการเมืองเพื=อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื=อดาํเนินกิจการในทาง

การเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เป็นสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐาน  

หากกล่าวถึงเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแล้ว สิ= งที= เป็นหลักการที=สําคญัที=จะ

กล่าวถึงในที=นีE  คือ เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตัEงพรรคการเมือง อนัเป็นเครื=องมือในการแสดงออก

ทางความคิดของประชาชน หรือกลุ่มคนทัEงหลายในรัฐเสรีประชาธิปไตยที=มีความคิดเห็นใน

หลกัการหรืออุดมการณ์ทางการเมืองในเรื=องเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ทางการเมือง หรือทางสังคมก็ตาม ซึ= งพลงัความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลดงักล่าว ไดรั้บการยอมรับ

และพฒันาจนกลายมาเป็นฐานสําคญัทางการเมือง เพื=อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มของตน 

และพฒันาเรื=อยมาจนกลายมาเป็นพรรคการเมืองของมวลชน การรวมตวัจดัตัEงพรรคการเมืองจึง

สะทอ้นให้เห็นถึงหลกัการและอุดมการณ์ที=อยู่เบืEองหลงัการก่อตวัขึEนทางประวติัศาสตร์การเมือง

ของประเทศต่างๆ วา่มีความเป็นมาอยา่งไร และเสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตัEงพรรคการเมืองเป็น

สิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐาน ซึ= งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติั

รับรองหลกัการดงักล่าวและใหมี้หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐานแก่บุคคลที=มีสัญชาติไทย

เท่านัEนที=จะเป็นผูท้รงสิทธิพลเมืองได ้กล่าวคือ เป็นสิทธิและเสรีภาพที=บุคคลซึ= งเป็นพลเมืองของรัฐ

เท่านัEน จึงจะเป็นผูท้รงสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวได้1 และไดรั้บการยอมรับจากนานาอารยประเทศ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในส่วนที=เกี=ยวขอ้งกับเสรีภาพในการจดัตัEงพรรค
การเมือง มีบทบญัญติักฎหมายโดยใช้หลกัเกณฑ์ในส่วนของการให้เสรีภาพในการจดัตัEงพรรค

                                                           

1 อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ (2544).  การอา้งศกัดิmศรีความเป็นมนุษย ์หรือใชสิ้ทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.  หนา้ 89. 
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การเมืองและมาตรการในการยุบพรรคการเมืองในลักษณะที=คล้ายคลึงกันกับพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กล่าวคือ การจดัตัEงพรรคการเมืองจะกระทาํได้
ง่ายขึEนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แต่มีการบญัญติั
กฎหมายในส่วนของการยุบพรรคการเมืองโดยไม่ค ํานึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ประโยชน์ของการให้เสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองได้
โดยง่ายจะถูกทาํลายลงไปในที=สุด ซึ= งบทบญัญติัของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 มีปัญหาตอ้งพิจารณาว่าขดักบัเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดมี้บทบญัญติัถึง
กรณีที=พรรคการเมืองตอ้งถูกยุบพรรคโดยคาํสั=งศาลรัฐธรรมนูญดว้ยเหตุไม่ยื=นรายงานการดาํเนิน
กิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที=ผ่านมาให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามวิธีการที=นาย
ทะเบียนกําหนด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื=อประกาศให้
สาธารณชนทราบตามมาตรา 42 จากบทบญัญติัดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาํสั=งให้ยุบพรรค
การเมืองตัEงแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบนั โดยประมาณจาํนวนไม่น้อยกว่า 10 พรรค และจากจาํนวน
พรรคการเมืองที=จดแจง้การจดัตัEงพรรคการเมืองตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มี
จาํนวนมาก แต่กลบัมีพรรคการเมืองที=สามารถดาํรงอยู่ไดจ้าํนวนนอ้ย สาเหตุที=พรรคการเมืองส่วน
ใหญ่ไม่สามารถดํารงอยู่ได้นัE นเป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั=งให้ยุบพรรคการเมืองตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  

เจตนารมณ์ของมาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ให้การ
จดัตัEงพรรคการเมืองกระทาํไดโ้ดยง่าย การคงอยูข่องพรรคการเมืองภายหลงัการจดัตัEงพรรคแลว้มี
ความสําคญัไม่น้อยไปกว่าก่อนหรือขณะการจดัตัEงพรรคการเมือง แม้บทบญัญติัในส่วนการยุบ
พรรคการเมืองจะเป็นมาตรการที=สําคญัในการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองให้ดาํเนินกิจการ
อยา่งถูกตอ้งภายใตก้รอบของกฎหมาย เพื=อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศก็ตาม แต่บทบญัญติั
ดงักล่าวก็ตอ้งอยู่ภายในขอบเขตที=สามารถกระทาํได้ เนื=องจากเป็นบทบญัญติัที=จาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้
การรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มกนัจดัตัE งพรรคการเมืองไวใ้นลักษณะบริบูรณ์ กล่าวคือไม่
สามารถออกกฎหมายมาจาํกดัสิทธิได ้แต่การใชสิ้ทธิและเสรีภาพนัEนย่อมตอ้งมีขอบเขต ซึ= งไดแ้ก่ 
ขอบเขตที=ไดก้าํหนดไวใ้นบทบญัญติั และขอบเขตในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพกรณีทั=วไปตามมาตรา 
29 วรรคหนึ=ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัวา่ “การจาํกดัสิทธิ
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และเสรีภาพของบุคคลที= รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้เว ้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื=อการที= รัฐธรรมนูญนีE กําหนดไว้และเท่าที=จ ําเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัEนมิได”้ 

เมื=อพิจารณาบทบญัญติัในส่วนของการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนิน
กิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมือง  พ.ศ. 2550 มีประเด็นต้องวิเคราะห์ว่าบทบัญญติัดังกล่าวจาํกัดสิทธิและเสรีภาพที=
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองไว้เกินกว่าความจําเป็นและ
กระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ จากบทบญัญติัมาตรา 42 วรรคสอง จะเห็นไดว้า่
เป็นบทบญัญติัที=กาํหนดใหห้วัหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ที=จดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองในรอบปีปฏิทินที=ผา่นมาใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงตามวธีิการที=นายทะเบียนกาํหนดและ
ยื=นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ทราบภายในวนัที=สามสิบเอ็ดมีนาคมของทุกปี เวน้แต่พรรค
การเมืองที=จดัตัEงขึEนยงัไม่ถึงเก้าสิบวนันบัจนถึงวนัสิEนปีปฏิทิน เพื=อประกาศให้สาธารณชนทราบ 
ทัEงนีE เพื=อให้เกิดความโปร่งใส สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนสามารถตรวจสอบไดว้่าพรรค
การเมืองนัEนๆ ไดด้าํเนินกิจการทางการเมืองเพื=อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกพรรคการเมืองหรือ
ประชาชนทั=วไป ทัEงนีE  ไม่ว่าพรรคการเมืองได้มีบทบาท สนับสุนน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ความรู้เกี=ยวกบัการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขใหแ้ก่ประชาชนมากนอ้ยแค่ไหน เพียงใด สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบไดว้่าพรรคการเมืองดงักล่าวไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทางการเมืองมากนอ้ย
เพียงไร แต่การกาํหนดให้พรรคการเมืองต้องปฏิบติัตามรูปแบบขัEนตอนวิธีการดังกล่าวต้องมี
วตัถุประสงค์เพื=อให้เกิดความโปร่งใสโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ควรเป็น
มาตรการในเชิงป้องปราม ไม่ใช่กาํหนดขึEนมาเพื=อควบคุมการดาํเนินงานของพรรคการเมืองจนกลบั
กลายเป็นอุปสรรคสําคญัที=ทาํให้พรรคการเมืองไม่สามารถคงอยูไ่ดอ้ยา่งถาวรและพฒันาต่อไปอีก
ได ้ไม่ว่าจะเป็นกรณีพรรคการเมืองเพิ=งจดัตัEงขึEนใหม่ ไม่เขา้ใจแบบฟอร์มของรายงานการดาํเนิน
กิจการของพรรคการเมืองทาํให้จดัส่งล่าชา้ก็ดี หวัหนา้พรรคการเมืองติดภารกิจที=ต่างจงัหวดั ไม่มีผู ้
มีอาํนาจลงนามในรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเพราะหวัหนา้พรรคไม่ไดม้อบหมาย
เป็นหนงัสือก็ดี สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัEงมีหนงัสือแจง้ให้พรรคการเมืองรายงานการ
ดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง แต่สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัEงจดัส่งไม่ไดเ้พราะพรรค
ยา้ยที=อยู่ ไม่ทราบที=อยู่ใหม่ก็ดี รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองไม่ได้จดัทาํโดยที=
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองก็ดี ดงันัEน การกาํหนดบทลงโทษพรรคการเมืองที=ไม่ยื=นรายงานการ
ดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองถึงขัEนยุบพรรค ถือได้ว่าเป็นการกาํหนดบทลงโทษที=มีลกัษณะ
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รุนแรงเกินไป เป็นมาตรการที=ไม่ชอบธรรมโดยไม่มีการพิสูจน์วา่พรรคการเมืองนัEนมีเจตนาทุจริต
หรือไม่ แต่ถึงแม้พรรคการเมืองจะมีเจตนาทุจริตหรือยื=นรายงานการดําเนินกิจการของพรรค
การเมืองเป็นเท็จ ก็ไม่สมควรที=พรรคจะต้องถูกยุบเพราะยงัมีมาตรการลงโทษทางอาญาอยู่อีก 
ฉะนัEน อาจกล่าวไดว้่าบทบญัญติัมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 ไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของบทบญัญติัมาตรา 65 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงเป็นบทบญัญติัที=
จาํกดัสิทธิและเสรีภาพที=รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 รับรองไวเ้กินความ
จาํเป็นและกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนัEน อีกทัEงไม่สามารถทาํให้บรรลุ
เป้าหมายของระบบการควบคุมตรวจสอบได ้

พรรคการเมืองในประเทศไทยนัEน เป็นการจดัตัEงพรรคการเมืองโดยอาศยับทบญัญติั
มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตัEงพรรคการเมืองไดโ้ดยง่าย ซึ= งเป็นการสนบัสนุนให้พรรคการเมือง
ของประเทศไทยมีลกัษณะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที=มีเสถียรภาพ แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ปิดกัEน
พรรคเล็กให้เขา้มามีบทบาททางการเมือง แต่อย่างไรก็ดี พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ= งได้รับอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 บญัญติัรายละเอียดปลีกยอ่ยในเรื=องพรรคการเมืองโดยกาํหนดให้พรรคการเมือง
ตอ้งจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการภายในระยะเวลาที=นายทะเบียนกาํหนด หากไม่ดาํเนินการ
ภายในระยะเวลาดงักล่าว มีบทลงโทษใหย้บุพรรคการเมืองนัEน ตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 
93 จึงมีปัญหาว่าบทบญัญติัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 กล่าวคือ แมห้ลกัเกณฑแ์ละเงื=อนไขในการจดัตัEงพรรคการเมืองจะกาํหนดไว้
ไม่ยุ่งยาก แต่การดาํเนินการของพรรคการเมืองหลังจากมีการจดแจ้งพรรคการเมือง ซึ= งพรรค
การเมืองไม่ได้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ที=พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 กาํหนดไวซึ้= งมีลกัษณะโทษรุนแรงถึงขัEนเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นั=นหมายความวา่
เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตัEงพรรคการเมืองไม่ไดมี้อยูอ่ยา่งแทจ้ริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 กาํหนดใหมี้การจดัตัEงพรรคการเมืองไดโ้ดยง่าย แต่พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กลับกําหนดเหตุยุบพรรคการเมืองไวโ้ดยง่าย
เช่นเดียวกนั   

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นัEน ยงัคงหลกัการ

เดิมของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ที=ไดก้าํหนดเรื=องการ

ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองอนัเป็นการสอดคล้องกบัหลกัเสรีภาพในการ
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จัดตัE งพรรคการเมืองที=รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองไว ้โดย

กาํหนดให้การจดัตัEงพรรคการเมืองทาํไดโ้ดยง่ายดว้ยการรวมตวัของผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิด

หรือผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี มีอายุไม่ต ํ=ากว่าสิบแปดปี

บริบูรณ์ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามไม่ให้ใชสิ้ทธิเลือกตัEงตามรัฐธรรมนูญ มีจาํนวนตัEงแต่สิบห้าคน

ขึE นไป และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กาํหนดให้

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตอ้งกระทาํโดยที=ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เป็น

การส่งเสริมใหส้มาชิกพรรคการเมืองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมกบัพรรคการเมือง อนั

เป็นการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของสมาชิกพรรคการเมืองตามหลกั

ประชาธิปไตย 

แต่อยา่งไรก็ดี เมื=อเปรียบเทียบหลกัการดงักล่าวกบักฎหมายที=บงัคบัใชใ้นกรณียุบพรรค

การเมืองเพราะเหตุไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง พบว่ากฎหมายที=ใช้บงัคบั

ของประเทศไทยไม่ไดย้ดึหลกัเสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมือง เพราะกฎหมายมีลกัษณะเป็นการ

ใหอ้าํนาจแก่รัฐสามารถดาํเนินการในการยบุพรรคการเมืองไดโ้ดยง่าย ทัEงที=เป็นกรณีที=ไม่ไดมี้ความ

ร้ายแรง จึงเกิดความไม่เหมาะสมระหว่างการคุม้ครองเสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองกบัการ

จาํกดัเสรีภาพของพรรคการเมือง โดยดงักล่าวปรากฏอยูใ่นมาตรา 42 วรรคสอง มาตรา 93 และมาตรา 

97 ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที=ไดก้าํหนดให้มีการ

ยื=นรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง การให้อาํนาจนายทะเบียนดาํเนินการยุบพรรค

การเมือง ตลอดจนการระบุบทลงโทษต่อพรรคการเมือง และสมาชิกของพรรคการเมือง 

จากที=กล่าวมาขา้งตน้ถือว่า การกาํหนดกฎหมายที=มีลกัษณะไม่เหมาะสมระหว่างการ

คุม้ครองเสรีภาพกบัการจาํกดัเสรีภาพของพรรคการเมือง เป็นการขดัต่อหลกัเสรีภาพในการจดัตัEง

พรรคการเมืองอย่างชดัเจน เนื=องจากเสรีภาพ หมายถึง สถานะภาพของบุคคลที=ไม่ขึEนอยูก่บับุคคลใด

บุคคลหนึ= ง หรือหมายถึงอาํนาจที=จะกระทาํการ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารข่มขู่ของผูใ้ด หรือหมายถึง

อาํนาจของบุคคลที=จะกระทาํหรือละเวน้การกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ=ง ซึ= งไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

เมื=อพิจารณาหลกัการทางกฎหมายและขอ้กฎหมายในกรณีการจาํกดัสิทธิโดยการยุบพรรคการเมือง

ในเรื=องการไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง จะเห็นไดว้า่ในประเทศไทยยงัไม่ไดน้าํ

หลกัการทางกฎหมายมาใชป้ระกอบการพิจารณาในการกาํหนดความเหมาะสมของการจดัตัEงพรรค
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การเมืองและการยบุพรรคการเมือง เพราะตามหลกัทฤษฎีถือวา่เสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมือง

เป็นสิ=งสาํคญัอนัดบัตน้ การจะยบุพรรคการเมืองถือเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนัEน จะกระทาํได้

ก็ต่อเมื=อมีเหตุผลเพียงพอที=เป็นเหตุร้ายแรงและเหมาะสมกบัการจาํกดัสิทธิเท่านัEน การกาํหนดกรณี

ไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองที=มีโทษในการยุบพรรคการเมืองถือว่าเป็นการ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพอยา่งไม่เหมาะสมตามเหตุและผลที=ควรจะเป็น  

สาํหรับกฎหมายต่างประเทศ ในเรื=องเกี=ยวกบัการใชอ้าํนาจขององคก์รรัฐ (ฝ่ายนิติบญัญติั)

กฎหมายพืEนฐานของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนัEน ไดก้าํหนดกรอบในการตรากฎหมาย

จาํกดัสิทธิขัEนพืEนฐานโดยคาํนึงถึงหลกัความเสมอภาคของกฎหมายและหลกัความสอดคลอ้งกนั

ของกฎหมาย คือ 1) กฎเกณฑ์ที=จะจาํกดัสิทธิขัEนพืEนฐานตอ้งมีความชดัเจน 2) ห้ามวางกฎเกณฑ์ที=มี

ลกัษณะเฉพาะคดีที=เป็นการเจาะจง 3) กฎเกณฑที์=จะจาํกดัสิทธิขัEนพืEนฐานตอ้งมีการอา้งอิงเลขมาตรา

ของบทบญัญติัของกฎหมายพืEนฐานที=ใหอ้าํนาจ 4) กฎเกณฑ์จะตอ้งไม่กระทบสาระสําคญัของสิทธิ

ขัEนพืEนฐาน 5) หลกัความพอสมควรแก่เหตุ ทัEงนีE  ฝ่ายนิติบญัญตัิจะตอ้งมีเหตุผลอนัควรรับฟังได้

ในการบญัญติักฎหมาย เมื=อนาํมาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย จะเห็นไดว้า่ การรวมกลุ่มกนัจดัตัEง

พรรคการเมืองเป็นสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐานที=รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไว ้การที=พรรคการเมือง

ตอ้งถูกยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุที=ไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการภายในกาํหนดเวลาที=นาย

ทะเบียนกาํหนด อนัเป็นเหตุที=ไม่ร้ายแรง เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐาน และสุดทา้ย

เห็นไดว้่าพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรค

สอง และมาตรา 93 เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพที=กระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิ แม้

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะมีการอา้งอิงมาตรา 65 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ= งเป็นบทบญัญติัให้สิทธิและเสรีภาพทางการ

เมืองในการรวมกลุ่มกนัจดัตัEงพรรคการเมือง แต่อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดกฎหมายในกรณีดงักล่าว 

เป็นการใชก้ฎหมายซึ=งควบคุมการดาํเนินงานของพรรคการเมืองที=มีสิทธิดาํเนินงานไดอ้ยา่งเสรี ส่งผล

ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและขดัต่อหลกัการตามหลกัประชาธิปไตย หลกัเสรีภาพ และไม่

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อยา่งชดัเจน  
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4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดําเนินกิจการของ

พรรคการเมืองขัดกบัหลกัความได้สัดส่วน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 93 

กาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งถูกยุบพรรคการเมืองดว้ยเหตุการที=พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงาน

การดาํเนินกิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง โดยกาํหนดให้หวัหนา้พรรคการเมืองมีหนา้ที=จดัทาํและ

ส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในวนัที= 31 มีนาคม ของทุกปี ให้ถูกตอ้งตรง

ความเป็นจริงตามวิธีการที=นายทะเบียนกาํหนด เพื=อประกาศให้สาธารณะชนทราบ หากพรรค

การเมืองไม่ปฏิบติัตามดงัที=กล่าว จะส่งผลทางกฎหมายที=สืบเนื=องจากการยุบพรรคการเมืองเพียง

เพราะการที=พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการภายในกาํหนดเวลา ดงันีE   

1) ถูกยบุพรรคการเมือง 

2) หวัหนา้พรรคการเมืองตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ= งแสนบาท และตอ้งชาํระค่าปรับ

อีกไม่เกินวนัละหนึ=งพนับาทตลอดเวลาที=ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง2  

3) หา้มผูซึ้= งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที=ตอ้งถูกยุบไป ขอจด

แจง้การจดัตัEงพรรคการเมืองขึEนใหม่หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ มีส่วนร่วมในการ

ขอจดัตัEงพรรคการเมืองขึEนใหม่ ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัที=พรรคการเมืองนัEนตอ้งถูกยบุไป3  

4) สมาชิกของพรรคการเมืองที=ยุบไปซึ= งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ต้องเขา้เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองอื=น ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที=ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั=ง มิฉะนัEน จะถือว่า

สิEนสุด   สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร4  

5) ทรัพยสิ์นที=เหลือหลังการชาํระบญัชี เมื=อได้หักหนีE สินและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้โอน

ให้แก่องคก์ารสาธารณกุศลตามที=ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัพรรคการเมือง ถา้ในขอ้บงัคบัพรรคการเมือง

ไม่ไดร้ะบุไวใ้หท้รัพยสิ์นที=เหลือนัEนตกเป็นของกองทุนเพื=อการพฒันาการเมือง5 

                                                           

2
 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 124 วรรคสอง 

3
 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97 

4
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 106 (8)  

5
 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 96 วรรคสาม 
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จากที=กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดบทลงโทษกรณีพรรคการเมืองไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองให้เป็นไปตามที=กฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดบทลงโทษทัEงกรณีโทษของพรรค

การเมืองและโทษของบุคคลที=ดาํรงตาํแหน่งในพรรคการเมืองด้วย การที=ตอ้งได้รับโทษเช่นนีE มี

ลกัษณะรุนแรงเกินไป  

หลกัความไดส้ัดส่วนเป็นพืEนฐานอนัมีที=มาจากหลกันิติรัฐ เป็นรากฐานของกฎหมาย

มหาชน และไดเ้ป็นที=ยอมรับเป็นหลกักฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเป็นหลกัการขัEน

พืEนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้อาํนาจกบัผูที้=อยู่ภายใตอ้าํนาจ หลกันีE บงัคบัให้ผูใ้ช้อาํนาจ

จาํกัดสิทธิและเสรีภาพของผูที้=ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของตนอย่างพอเหมาะพอประมาณ ถึงแมว้่า

รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่ไม่ได้บญัญติักาํหนดหลกักฎหมายนีE ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่ก็ถือกนัว่าเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทั=วไปและมีค่าบงัคบัเสมอกนักบับทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญทุกประการ หลักความได้สัดส่วนนีE มีสาระสําคัญประกอบด้วยหลักการย่อยๆ สี=

หลกัการดว้ยกนัคือ หลกัประโยชน์สาธารณะ หลกัแห่งความเหมาะสม หลกัความจาํเป็น และหลกั

ความพอสมควรแก่เหตุตามความหมายอยา่งแคบ 

การศึกษาในหลกัความไดส้ัดส่วนนีE  จะวิเคราะห์ถึงการกระทาํของพรรคการเมืองกรณีไม่

ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเปรียบเทียบกบัโทษยุบพรรคการเมืองและโทษปรับ

ทางปกครอง  วตัถุประสงค์ของรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื=อประกาศให้

สาธารณชนทราบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบติังานของพรรคการเมือง โดยพรรค

การเมืองตอ้งกระทาํตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งเคร่งครัดเพราะมีบทกาํหนดโทษที=ค่อนขา้งหนกั หาก

ฝ่าฝืนอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั=งยบุพรรคการเมืองได ้นอกจากบทกาํหนดโทษที=ไดก้าํหนดโทษการไม่

จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองมีผลให้พรรคการเมืองตอ้งถูกยุบแลว้นัEน ยงัได้

กาํหนดโทษทางปกครองอนัเป็นมาตรการลงโทษสําหรับหวัหนา้พรรคการเมืองที=ไม่ปฏิบติัในเรื=อง

ของการไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการไวใ้นมาตรา 124 วรรคสอง ดงันีE   

1. ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองชาํระค่าปรับไม่เกินหนึ=งแสนบาท  

2. ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองชาํระค่าปรับอีกไม่เกินวนัละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาที=

ยงัไม่ไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง   
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จากที=ไดก้ล่าวมาจะเห็นได้ว่าพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2550 นอกจากโทษยุบพรรคการเมืองแล้ว ยงัมีบทกาํหนดโทษทางปกครองสําหรับหัวหน้า

พรรคการเมืองที=มีหน้าที=จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการแลว้ไม่จดัส่ง หากนาํการกระทาํคือการที=

พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการซึ= งเป็นกรณีที=ไม่ร้ายแรงกบัโทษมาเปรียบเทียบ

โดยใชห้ลกัความไดส้ัดส่วนมาเป็นหลกัการวเิคราะห์ อาจวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปนีE   

1. การที=พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการซึ= งเป็นกรณีที=ไม่ร้ายแรงกบั

โทษยบุพรรคการเมือง  

จากแนวคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าการไม่จดัส่งรายงานการดาํเนิน

กิจการของพรรคการเมืองนัEน มีสาเหตุจากปัญหาดงัต่อไปนีE  ไดแ้ก่ เป็นพรรคการเมืองใหม่ไม่เขา้ใจ

แบบฟอร์มรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง (แบบ ท.พ. 8) เป็นเหตุให้เจา้หนา้ที=จดัส่ง

ล่าช้ากวา่กาํหนด6  ,หัวหน้าติดภารกิจในต่างจงัหวดั และระหว่างที=หัวหน้าพรรคไม่อยู่ไม่มีผูมี้

อาํนาจลงนามในรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค เพราะรองหวัหนา้พรรคซึ= งมีอยูค่นเดียวไดย้ื=น

ใบลาออกจากตาํแหน่งรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ= งไม่ได้มอบหมายเป็น

หนงัสือใหก้รรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ=งหรือหลายคนทาํการแทนไดต้ามนยัมาตรา 20 วรรค

สอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 25417 นายทะเบียนพรรค

การเมืองไม่ตอบรับการเปลี=ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จึงยงัไม่เป็นหวัหนา้พรรค

โดยสมบูรณ์ และไม่อยู่ในฐานะที=จะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ไดน้ัEน ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ไม่อาจรับฟังได ้เพราะขอ้บงัคบัพรรค

สังคมไทย พ.ศ. 2542 ขอ้ 29 วรรคหนึ=ง (10) และวรรคห้า กาํหนดวา่ เมื=อตาํแหน่งกรรมการบริหาร

พรรควา่งลงสองในสามให้คณะกรรมการบริหารพรรคที=พน้จากตาํแหน่งอยูใ่นตาํแหน่งเพื=อปฏิบติั

หน้าที=ต่อไป จนกวา่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี=ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม่ และขอ้เท็จจริงก็ปรากฏว่าไดล้งชื=อในหนงัสือที=มีถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองใน

                                                           

6 ศร. ที= 32 / 2544 ลงวนัที= 9 ตุลาคม 2544 (รจ. ล. 119 ต. 46ก (21 พฤษภาคม 2545) น.109-150)  ศร. ที=  1/2545 ลงวนัที= 10 

มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 90ก (16 กนัยายน 2545) น.1 – 158] น. 9 
7 ศร. ที 2/2545 ลงวนัที= 17 มกราคม 2545 [รจ. ล. 1119 ต. 90ก (16 กนัยายน 2545) น. 159-226] 
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ฐานะผูรั้กษาการในตาํแหน่งดงักล่าว ซึ= งถือวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ที=ในตาํแหน่งหวัหนา้พรรคแลว้8 ,

สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัEงมีหนงัสือแจง้ให้พรรคการเมืองรายงานการดาํเนินกิจการใน

รอบปี 2544 ส่งใหน้ายทะเบียนทราบในกาํหนดเวลา แต่เมื=อจดัส่งใหพ้รรควถีิไทยแลว้ไดรั้บเอกสาร

ดงักล่าวคืน เพราะไปรษณียไ์ม่สามารถนาํจ่ายไดเ้นื=องจากพรรคยา้ยไปแลว้ไม่ทราบที=อยูใ่หม่ เมื=อ

ครบกาํหนดสิEนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 หัวหน้าพรรคการเมืองไม่ได้จดัทาํรายงานการดาํเนิน

กิจการของพรรคในรอบปี 2544 จึงถือได้ว่า หัวหน้าพรรควิถีไทยไม่ดาํเนินการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 359 เป็นตน้ จากที=

กล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นอุปสรรคและปัญหาของการจดัส่งรายงานการดาํเนินการของพรรคการเมือง 

และด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยนีE  ทาํให้พรรคการเมืองจดัส่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที=นายทะเบียน

กาํหนด แมก้ารจดัส่งรายงานการดาํเนินการเป็นหนา้ที=พรรคการเมืองตอ้งรายงาน เมื=อพรรครู้วา่ตน

มีหนา้ที=ตอ้งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ยอ่มตอ้งเอาใจใส่ศึกษาแบบ ท.พ. 8 ก่อน

วนัที=ครบกาํหนดตอ้งจดัส่งตามเวลาที=กฎหมายกาํหนดก็ตาม แต่อย่างไรดี การที=พรรคการเมือง

ศึกษาไม่รอบคอบหรือขาดความเอาใจใส่ หรือดว้ยเหตุใดก็ตามที=อนัเป็นอุปสรรคปัญหาให้พรรค

การเมืองไม่ไดจ้ดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการภายในระยะเวลาที=กาํหนดนัEน ไม่ไดเ้ป็นการทาํลาย

ระบอบประชาธิปไตย อันเป็นกรณีร้ายแรงซึ= งเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 68 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ประกอบกบัการที=พรรคการเมืองไม่ไดจ้ดัส่ง

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองควรตอ้งดูด้วยว่าเกิดจากการจงใจหรือเจตนาที=จะ

หลีกเลี=ยงไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในเวลาที=กาํหนด หรือเจตนาทุจริต

รายงานเท็จหรือไม่ หากแต่เป็นความผิดพลาดหรือผิดหลงของพรรคการเมืองยอ่มเป็นการลงโทษ

ยบุพรรคการเมืองที=มีลกัษณะของการกาํหนดบทลงโทษที=มีรุนแรงเกินไป 

 

                                                           

8
  ศร. ที= 5/2545 ลงวนัที=  31 มกราคม 2545 [รจ. ล. 119 ต. 111ก (5 พฤศจิกายน 2545) น. 184-240] น.185 - 187 

9
 ศร. ที= 52/2545 ลงวนัที=  24 กนัยายน 2545 [รจ. ล. 120 ต. 70ก (21 กรกฎาคม 2546) น. 63 - 118] 
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2. การที=พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ= งเป็น

กรณีที=ไม่ร้ายแรงกบัโทษปรับทางปกครอง  

การไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเป็นเพียงเหตุเล็กนอ้ย ไม่ใช่

กรณีร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองได้ดัง เช่นมาตรา 68 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองยงัมี

โทษทางปกครองอนัเป็นมาตรการลงโทษสําหรับหัวหน้าพรรคการเมืองที=ไม่จดัส่งรายงานการ

ดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 124 วรรคสอง ดงันีE  คือ 1. ให้หัวหนา้พรรคการเมือง

ชาํระค่าปรับไม่เกินหนึ=งแสนบาท 2. ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองชาํระค่าปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ=งพนั

บาท ตลอดระยะเวลาที=ยงัไม่ไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง  หากเปรียบเทียบการไม่จดัส่งรายงานการดาํเนิน

กิจการของพรรคการเมืองซึ= งเป็นเหตุเพียงเล็กน้อยกับโทษปรับทางปกครองดังกล่าว อนัเป็น

บทลงโทษสําหรับหัวหน้าพรรคการเมืองซึ= งกฎหมายกาํหนดให้มีหน้าที=จดัส่งรายงานการดาํเนิน

กิจการพรรคการเมืองแต่ไม่ปฏิบติั หากหวัหน้าพรรคการเมืองไม่ไดป้ฏิบติัตามที=กฎหมายกาํหนด 

สมควรที=จะลงโทษแก่หวัหนา้พรรคการเมือง มิใช่กลบัลงโทษให้พรรคตอ้งยุบเลิกความเป็นพรรค

การเมือง เมื=อกฎหมายมีบทกาํหนดโทษกรณีพรรคการเมืองไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองภายในระยะเวลาเวลาที=กฎหมายกาํหนด อนัมีลกัษณะความรุนแรงของโทษที=มีความ

รุนแรงนอ้ยกวา่โทษยบุพรรคการเมืองอยู ่รัฐควรเลือกใชม้าตรการที=กระทบสิทธิและเสรีภาพในการ

ดาํรงอยูข่องพรรคการเมืองที=มีความรุนแรงนอ้ยกวา่ 

เมื=อไดศึ้กษาบทกาํหนดโทษของต่างประเทศนัEน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีกฎหมาย

พรรคการเมืองกาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งนาํส่งรายงานกิจการต่อคณะกรรมการการเลือกตัEง 

สําหรับสาขาพรรคให้ส่งภายในวนัที= 31 มกราคมของทุกปี ส่วนสํานกังานใหญ่ให้ส่งภายในวนัที= 

15 กุมภาพนัธ์ของทุกปี การไม่ยื=นรายงานตามที=กฎหมายกําหนดก็ดี ไม่ปฏิบัติตามคาํสั=งของ

คณะกรรมการการเลือกตัEงก็ดี หรือเสนอรายงานอนัเป็นเท็จก็ดี กฎหมายกาํหนดให้หัวหน้าพรรค

การเมือง หรือประธานสาขาพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือเจ้าหน้าที=พรรคซึ= งมีหน้าที=

รับผิดชอบในเรื=องนัEนๆ ตอ้งรับผิดในทางอาญา โทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่นอ้ยกวา่ 2 ลา้นวอน 

หรือทัEงจาํทัEงปรับ และในกรณีที=ศาลพิพากษาให้จาํคุกผูก้ระทาํความผิดในบางฐานความผิด ห้าม

ไม่ให้บุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตัE งและไม่ให้ได้รับแต่งตัE งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที=
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สาธารณะเป็นเวลา 10 ปี นบัแต่วนัที=พน้โทษ จะสังเกตเห็นไดว้่าการไม่จดัส่งรายงานกิจการของ

ประเทศเกาหลีใต ้ไม่มีบทกาํหนดโทษ “ยุบพรรคการเมือง” เพราะกฎหมายพรรคการเมืองมุ่งเน้น

หนา้ที=ของพรรคการเมืองในการสร้างเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชน และการสร้างกลไกเพื=อ

รักษาความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ขอ้สังเกตอีกประการ คือ การกาํหนดบทลงโทษ 

กล่าวคือโทษจาํคุก โทษปรับ หรือทัEงจาํทัEงปรับ กฎหมายยงัเปิดช่องให้เจา้หนา้ที=ไดใ้ช้ดุลพินิจใน

การกาํหนดบทลงโทษให้มีความเหมาะสมกบัสิ= งที=พรรคการเมืองได้กระทาํ เพราะการที=พรรค

การเมืองไม่ไดย้ื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองไม่ไดเ้กิดจากการจงใจหรือเจตนา 

หรือเสนอรายงานเท็จทุกกรณีไป แต่ประเทศไทยกลบัถือเอากาํหนดเวลาและรูปแบบ(ตอ้งผ่านที=

ประชุมใหญ่) เป็นตวัชีE วดั ความมีอยู่ของพรรคการเมืองโดยไม่ไดดู้ถึงเจตนาเลย ในทางกลบักนั 

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แม้นพรรคการเมืองจะมีเจตนาเสนอรายงานเท็จก็ตาม 

บทลงโทษก็ไม่ไดมี้ลกัษณะทาํลายความมีอยูข่องพรรคการเมือง 

ดงันัEน รัฐควรใช้อาํนาจในการออกกฎหมายที=เป็นการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนให้น้อยที=สุดเพื=อให้เกิดความยุติธรรม โดยรัฐควรจะกระทาํเท่าที=จาํเป็นเท่านัEนและ

ตอ้งไดส้ัดส่วน กล่าวคือรัฐอาจจะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในการจดัตัEงพรรคการเมืองของประชาชน

ได้ แต่จะทําได้เพียงเท่าที=จ ําเป็นแก่การดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 68 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การที=รัฐตรากฎหมายลาํดับศกัดิm รองไม่

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลให้พรรคการเมืองตอ้งถูก

ยุบพรรคการเมืองดว้ยเหตุที=ไม่ร้ายแรง เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขต

แห่งความจาํเป็น และการกระทาํของหวัหนา้พรรคการเมืองที=ไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการกบั

โทษยบุพรรคการเมืองนัEน เห็นไดว้า่การกระทาํกบับทลงโทษไม่ไดส้ัดส่วนซึ= งกนัและกนั อีกทัEงไม่

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  จึงเป็นสิ=งที=ไม่ชอบธรรม ในเมื=อ

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 124 วรรคสอง มีบทกาํหนด

โทษที=มีความรุนแรงน้อยกว่า รัฐควรเลือกใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายที=ลิดรอนสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจากที=มีความรุนแรงนอ้ยที=สุดไปหามาก หากไดช้ั=งผลดีและผลเสียแลว้ การ

ใชม้าตรการทางปกครองส่งผลดี คือ พรรคการเมืองที=เกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลหลายๆ คน มี

อุดมการณ์ทางการเมืองคลา้ยคลึงกนั เป็นสิทธิและเสรีภาพขัEนพืEนฐานของประชาชนยงัคงอยู่ ซึ= ง
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เป็นรากฐานของประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญซึ= งเป็นกฎหมายแม่บท 

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความคงอยู่ถาวรเพื=อพฒันาเป็นสถาบนั ผลเสีย คือ พรรคการเมือง

อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับการต้องจัดทาํรายงานการดําเนินกิจการให้ทันกําหนดเวลา เมื=อ

เปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการใช้มาตรการทางปกครองแลว้ เห็นไดว้่าการใช้มาตรการทาง

ปกครอง พรรคการเมืองอนัเป็นรากฐานของประชาธิปไตยยงัคงอยู่ เป็นการสนับสนุนให้พรรค

การเมืองมีความอยูอ่ยา่งถาวรพฒันาเป็นสถาบนัได ้ดงันัEน เมื=อพิจารณาการกระทาํของการไม่จดัส่ง

รายงานการดาํเนินกิจการซึ= งเป็นเหตุไม่ร้ายแรงกบัโทษทางปกครองที=ไดรั้บนัEน มีความเหมาะสม

มากกว่าโทษยุบพรรคการเมืองอนัเป็นการทาํลายเจตจาํนงร่วมกนัของประชาชน สําหรับประเทศ

เยอรมนัและประเทศสเปนไม่มีบทบญัญติัเกี=ยวกับรายงานการดาํเนินกิจการ เพราะมุ่งเน้นการ

รวมกลุ่มของพลเมืองให้มีความคงอยู่ของพรรคการเมืองอย่างถาวร จึงไม่มีการลงโทษดว้ยการยุบ

พรรคการเมืองดว้ยเหตุเล็กนอ้ย 

 

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดําเนินกิจการของ

พรรคการเมืองขัดกบัหลกันิตินโยบาย 

แนวนโยบายพืEนฐานแห่งรัฐนัEน เป็นไปตามหลกัการที=รัฐธรรมนูญกาํหนดบทบญัญติัวา่

ดว้ยสิทธิ เสรีภาพและหนา้ที=ของชนชาวไทย รัฐก็ควรตอ้งมีหนา้ที=ที=จะตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนเป็น

การตอบแทนดว้ย หนา้ที=ของรัฐอาจแสดงออกในรูปแบบของแนวนโยบายใหญ่ๆ กวา้งๆ วา่รัฐตอ้ง

ปฏิบัติหรือพึงปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในเรื= องเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมืองการปกครอง 

การทหาร แรงงาน การต่างประเทศ เพื=อกาํหนดวา่ต่อไปรัฐจะดาํเนินการนัEนๆ ไปในทิศทางใด ส่วน

รายละเอียดเป็นเรื=องนโยบายของรัฐบาลที=จะไปขยายความต่อ คณะรัฐบาลที=ผลดัเปลี=ยนหมุนเวียน

เขา้มาบริหารราชการแผน่ดินต่างก็มีนโยบายของตนเอง เห็นไดจ้ากนโยบายของพรรคการเมืองที=ใช้

เป็นพืEนฐานในการหาเสียงเลือกตัEง หรือนโยบายของคณะรัฐมนตรีที=แถลงต่อที=ประชุมสภาก่อนเขา้

บริหารราชการแผน่ดินตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ ซึ= งนโยบายเหล่านีE ไม่คงทนถาวรเพราะเมื=อมีการ

เปลี=ยนแปลงรัฐบาลยอ่มมีการเปลี=ยนแปลงนโยบายตามไปดว้ย รัฐบาลที=จะเขา้มาบริหารประเทศคือ

พรรคการเมืองที=ไดรั้บการเลือกตัEงจากประชาชนโดยใช้หลกัเสียงขา้งมาก ประชาชนพิจารณาแลว้ว่า

พรรคการเมืองมีความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมคลา้ยคลึงกบัตนก็จะเลือกพรรคนัEน 
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พรรคการเมืองที=ได้รับเลือกจะเป็นตวัเชื=อมให้ผูป้กครองได้ทราบถึงเจตจาํนงทางการเมืองของ

ประเทศ เพื=อนาํนโยบายและความคิดเห็นตามแนวทางของพรรคไปใชใ้นการบริหารประเทศ ทาํ

ให ้ประชาชนมีความตื =นตวัทางการเมืองอนัเป็นกลไกสําคญัที=จะส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ประชาธิปไตย  

พรรคการเมืองมีบทบาทและหนา้ที=ที=สาํคญั คือ การเป็นตวัแทนประสานประโยชน์ของ

กลุ่มผลประโยชน์ ใหค้วามรู้ทางดา้นการเมืองการปกครองและรายงานเรื=องราวต่างๆ ให้ประชาชน

ได้ทราบ สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนให้รัฐบาลได้ทราบ บทบาทหน้าที=หลักๆ คือให้

การศึกษาทางการเมืองกระตุน้เร้าให้ประชาชนเกิดความตื=นตวัทางการเมือง เพื=อการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ กาํหนดนโยบายหลกัที=สําคญัเพื=อมุ่งนาํไปใช้

ในการปกครองและบริหารประเทศ และเป็นตวักลางเชื=อมประสานกลุ่มประชาชน ให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจและประสานความร่วมมือในการทาํงานในสังคมร่วมกนั พรรคการเมืองจึงตอ้งมีการ

กาํหนดปัญหาและนโยบายสาธารณะ เมื=อพรรคการเมืองไดมี้โอกาสเขา้ไปจดัตัEงรัฐบาลหรือเขา้ไป

ควบคุมการดาํเนินงานและนโยบายของรัฐบาล ตอ้งนาํนโยบายและความคิดเห็นตามแนวทางของ

พรรคไปใช้ในการบริหารประเทศ ในกรณีที=พรรคไม่ได้รับเสียงข้างมากเพียงพอในการจดัตัE ง

รัฐบาลจะทาํหน้าที=เป็นฝ่ายค้าน เพื=อตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล โดยทาํหน้าที=ชีE แนะถึง

ขอ้บกพร่องและความลม้เหลวจากการบริหารงานเพื=อให้รัฐบาลดาํเนินการแกไ้ขต่อไป โดยปกติ

แลว้นโยบายของรัฐบาลมีที=มาจากนโยบายของพรรคการเมืองที=เป็นฝ่ายจดัตัEงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น

นโยบายที=ปรากฏในการจดทะเบียนจดัตัEงพรรคการเมือง หรือนโยบายที=ใช้ในการหาเสียงเลือก

ตัEงแต่ละครัE งก็ตาม พรรคการเมืองจึงเป็นตวัเชื=อมระหวา่งความตอ้งการของประชาชนกบัรัฐ 

จากที=กล่าวขา้งตน้ จะเห็นถึงความสาํคญัของพรรคการเมืองในการเป็นตวัเชื=อมระหวา่ง

ประชาชนกบัรัฐ ตวัเชื=อมนัEนก็คือนโยบายของพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุ

ไม่ยื=นรายงานการดําเนินกิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 อาจกล่าวไดว้า่เป็นเหตุเล็กนอ้ยที=ไม่ใช่เหตุที=

ร้ายแรง อนัตอ้งส่งผลถึงขนาดเป็นการทาํลายตวัเชื=อมระหวา่งประชาชนกบัรัฐ อาจกล่าวอีกนยัหนึ=ง

ไดว้า่การยุบพรรคการเมืองนัEนเป็นการใชอ้าํนาจของรัฐโดยที=สมาชิกพรรคการเมืองไม่ไดส้มคัรใจ

ดว้ย และยงัส่งผลโดยกฎหมายกาํหนดบทลงโทษกรรมการบริหารพรรคไว ้ดงันีE  
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1) หา้มผูซึ้= งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที=ตอ้งถูกยุบไป ขอจด

แจง้การจดัตัEงพรรคการเมืองขึEนใหม่หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ มีส่วนร่วมใน

การขอจดัตัE งพรรคการเมืองขึE นใหม่ภายใน 5 ปี นับแต่วนัที=พรรคการเมืองนัEนต้องถูกยุบไปตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97  

2) สมาชิกของพรรคการเมืองที=ยุบไปซึ= งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ต้องเขา้เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองอื=น ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที=ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั=ง มิฉะนัEน จะถือว่า

สิEนสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 106 (8) 

บุคคลที=กฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ที=จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตาม

มาตรา 42 คือ หวัหนา้พรรคการเมือง หากหวัหนา้พรรคการเมืองไม่ไดจ้ดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการ

ของพรรคการเมืองดงักล่าวภายในระยะเวลาที=นายทะเบียนกาํหนด เป็นเหตุให้พรรคการเมืองตอ้งถูก

ยุบ ซึ= งบทลงโทษของกฎหมายยงัส่งผลต่อกรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรค

การเมืองอีกด้วย โดยจาํกดัสิทธิห้ามไม่ให้ดาํเนินกิจการเกี=ยวกบัพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่

วนัที=พรรคการเมืองนัE นถูกยุบพรรค เป็นการจาํกัดสิทธิเฉพาะในส่วนที=เกี=ยวกับการจดัตัE งพรรค

การเมืองขึEนใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจดัตัEงพรรค หรือไปเป็นกรรมการบริหารพรรคอื=นเท่านัEน แม้

จะตอ้งถูกจาํกดัสิทธิตามมาตรา 97 แต่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองยงัคงสามารถที=จะมีส่วน

ร่วมในทางการเมืองได ้โดยการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หมายความว่าหากบุคคลเหล่านัEนไดไ้ปอยู่

ในพรรคการเมืองอื=นโดยการเป็นสมาชิกพรรค อาจได้รับโอกาสให้เขา้มาส่วนร่วมในการบริหาร

ประเทศโดยการเป็นรัฐมนตรี ผูช่้วยรัฐมนตรี หรือตาํแหน่งอื=นก็ได้ บทบญัญติัมาตรา 97 จึงยงัไม่มี

ความสมบูรณ์ และหากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกาํลังทาํหน้าที=อยู่ ระหว่างนัEนมีการยุบพรรค

การเมืองที=ตนสังกดั บทบาทการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ= งเป็นตวักลางเชื=อมระหว่างรัฐกบั

ประชาชน (Political Linkage) ไม่ว่าจะเป็นตวัเชื=อมในดา้นการมีส่วนร่วม (Participatory Linkage) 

ตวัเชื=อมในดา้นการตอบสนองความตอ้งการเชิงนโยบาย (Policy-Responsive Linkage) ตวัเชื=อมในการ

แลกเปลี=ยนผลประโยชน์ (Linkage by Reward) และตวัเชื=อมในการกาํหนดทิศทางของรัฐต่อ (เหนือ) 

ประชาชน (Directive Linkage)10  จะตอ้งยุติบทบาทลง การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะหัวหน้า
                                                           

10
  จาก แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี�ยวกบัการยบุพรรคการเมือง (น. 40), โดย ณรงคเ์ดช สุรโฆษิต, 2554.  
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พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ไม่วา่จะเกิดจากความบกพร่อง

ของหัวหน้าพรรคการเมืองเอง หรือพรรคการเมืองเขา้ใจผิดเกี=ยวกับแบบฟอร์มการยื=นรายงาน

ดาํเนินกิจการพรรคการเมืองทาํให้ยื=นล่าช้า เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงเหตุเล็กน้อย หากนาย

ทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดจากความบกพร่องของพรรคการเมือง นายทะเบียนควรเลือกใช้

โทษจากนอ้ยที=สุดก่อน ซึ= งกฎหมายพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2550 ไดก้าํหนดโทษปรับทางปกครองไวแ้ลว้ตามมาตรา 124 วรรคสอง  หากนายทะเบียนเลือกใช้

โทษใหเ้หมาะสมกบัการกระทาํแลว้ นโยบายของพรรคการเมืองที=เขา้ไปจดัตัEงเป็นรัฐบาลก็ยงัคงอยู ่

สามารถดาํเนินนโยบายตามที=ประชาชนตอ้งการให้สําเร็จลุล่วงไดต่้อไป กล่าวโดยสรุป พรรคการเมืองมี

จุดมุ่งหมายคือการเขา้ไปเป็นรัฐบาลเพื=อควบคุมการบริหารงานหรือนโยบายของรัฐบาล พรรค

การเมืองตอ้งมีการคดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตัEง เพราะหากสมาชิกของพรรคไดรั้บเลือกตัEง

และมีเสียงขา้งมากในรัฐบาลก็สามารถนาํนโยบายทางการเมืองของพรรคไปใช้ในการบริหาร

ประเทศได ้ทัEงนีE  เพื=อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มกนัในลกัษณะของพรรค

การเมือง และเป็นการส่งเสริมใหมี้การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทยดว้ย 

การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง และ

มาตรา 93 เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองไม่ได้เกิดจากเจตจาํนง

ตอ้งการเลิกพรรค เมื=อพรรคการเมืองจดัตัEงขึEนมาโดยมีการรวมตวัของบุคคลหลายคนที=มีอุดมการณ์อนั

เดียวกนัและตัEงใจเป็นพรรคการเมืองที=ดี ซึ= งตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาการบริหารจดัการกิจการพรรคจึง

ควรให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการดาํเนินงานมากขึEน มากกว่าการจาํกดัสิทธิห้ามตามาตรา 97 ซึ= ง

ไม่เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

 

4.4 แนวทางแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับการยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดําเนินกิจการของ

พรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 
กาํหนดให้เป็นหน้าที=ของหัวหน้าพรรคการเมืองตอ้งจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมืองในรอบปีปฏิทินที=ผา่นมาให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามวิธีการที=นายทะเบียนกาํหนด 
และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในวนัที= 31 มีนาคมของทุกปี เพื=อประกาศให้
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สาธารณชนทราบ เวน้แต่พรรคการเมืองที=จดัตัEงยงัไม่ถึงเกา้สิบวนัจนถึงวนัสิEนปีปฏิทิน เมื=อครบ
ระยะเวลาการรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคหนึ=งแลว้ หากพรรค
การเมืองใดยงัไม่ไดจ้ดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั=ง
ให้หวัหนา้พรรคการเมืองจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที=
กาํหนด ถา้พน้กาํหนดระยะเวลาแลว้ยงัมิไดจ้ดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองโดย
ไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัEง
ดาํเนินการเพื=อให้มีการยุบพรรคการเมืองนัEน และมาตรา 93 “....ในกรณีที=พรรคการเมืองใดไม่
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง...ให้ยุบพรรคการเมืองนัEน” และมาตรา 42 วรรคสอง
กําหนดให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัE งยื=นคาํร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที=ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื=อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แลว้เห็นว่ามีเหตุดงักล่าวเกิดขึEนกบัพรรคการเมืองตามคาํร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั=งให้ยุบพรรคการเมืองนัEน” จะเห็นได้ว่าบทบญัญติัดงักล่าวได้นาํหลกัแนวความคิดเรื=อง การ
กระทาํผิดรูปแบบหรือขัEนตอนเกี=ยวกบัการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองมากาํหนดเป็นเงื=อนไข
ในการยบุพรรคการเมือง ไม่ไดใ้ชก้ารพิจารณาเขา้ไปในเนืEอหาในเรื=องการจงใจหรือเจตนาของการ
กระทาํมาเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง กรณีจึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการบญัญติักฎหมายที=ไม่
คาํนึงถึงหลกัประกนัตามสนธิสัญญา ICCPR  เนื=องจากพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 มีเนืEอหาเป็นการจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพในเรื=องของการจดัตัEงพรรคการเมือง ซึ= งเป็นการขดักบัสนธิสัญญา ICCPRอยา่งชดัเจน 

จากปัญหาการยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค

การเมืองที=พบในประเทศไทยนัEน กฎหมายของต่างประเทศมีการประกนัเสรีภาพในการรวมตวักนั

จดัตัEงพรรคการเมืองและดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา 21 

(1) รัฐธรรมนูญของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือกฎหมายพืEนฐาน (Grundgesetz) ให้ประชาชน

ทุกคนมีเสรีภาพในการก่อตัEงพรรคการเมืองได้โดยอิสระ การกาํหนดหรือบญัญติักฎเกณฑ์ใดๆ 

เพื=อให้การจดัตัEงพรรคการเมืองต้องมีการขออนุญาตต่อทางการก่อนจึงจะดาํเนินการเป็นพรรค

การเมืองไดน้ัEน จะกระทาํไม่ได้ และตอ้งมีคุณสมบติัในแง่ของความสมํ=าเสมอ เพื=อไม่ให้เกิดการ

รวมกลุ่มทางการเมืองเป็นการชั=วครัE งชั=วคราว เพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายพืEนฐานในเรื=อง

พรรคการเมืองนัEน คือ การรวมกลุ่มของพลเมืองอย่างถาวรหรือระยะเวลานานๆ เพื=อเข้าไปมี

อิทธิพลต่อการสร้างเจตจาํนงทางการเมืองไม่ว่าจะดาํเนินการในระดบัสหพนัธ์ หรือในระดบัมลรัฐ 

และประสงค์ที=จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์ หรือสภาแห่งมลรัฐ, มาตรา 8 
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แห่งรัฐธรรมนูญเกาหลีใต ้ค.ศ. 1987 และกฎหมายพรรคการเมือง มุ่งหมายให้พรรคการเมืองมีหนา้ที=

ในการสร้างเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชน และสร้างกลไกเพื=อรักษาความเป็นประชาธิปไตย

ในพรรคการเมือง โดยกาํหนดให้การจดัตัEงพรรคการเมืองให้กระทาํไดโ้ดยเสรี และการธาํรงไวซึ้= ง

ระบบหลายพรรคการเมืองยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง และมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ. 1978 

และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกาํหนดให้การจดัตัEงและการดาํเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

เป็นไปอยา่งเสรีภายใตข้อบเขตของรัฐธรรมนูญ จากการศึกษาการจดัตัEงพรรคการเมืองของทัEงสาม

ประเทศนัEน เห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายแม่บทกาํหนดให้การจดัตัEงพรรคการเมืองกระทาํ

ไดโ้ดยง่าย หลกัการยุบพรรคการเมืองของทัEงสามประเทศนัEน มีความคลา้ยคลึงกนั รัฐจะยุบพรรค

การเมืองใดไดต้อ้งเป็นเหตุร้ายแรงเท่านัEน กล่าวคือ พรรคการเมืองตอ้งมีอุดมการณ์หรือนโยบาย ที=

เป็นปฏิปักษ์หรือขดัขวางต่อหลกัการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือหลกัการพืEนฐาน

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่ประเทศสเปนจะมีขอ้แตกต่างจากประเทศสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ หากอุดมการณ์หรือเป้าหมายพรรค

การเมืองเป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย ประเทศสเปนถือวา่ยงัไม่มีเหตุผลเพียงพอที=จะยุบ

พรรคการเมืองนัEนได ้กฎหมายประเทศสเปนจะยุบพรรคการเมืองไดต่้อเมื=อมี “การกระทาํ” ของ

พรรคการเมืองที=เป็นการขดักบัประชาธิปไตยหรือโดยวิธีการนอกครรลองประชาธิปไตย โดยไม่

ปรากฏว่าว่าการที=พรรคการเมืองไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื=อเปิดเผย

ต่อสาธารณชนเป็นเหตุใหย้บุพรรคการเมืองแต่อยา่งใด 

แนวทางแก้ไขปัญหากรณีพรรคการเมืองไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค
การเมือง การที=พรรคการเมืองไม่ปฏิบติัตามขัEนตอน รูปแบบที=พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 กาํหนดให้ปฏิบติั ไม่ควรมีโทษรุนแรงถึงขัEนยุบพรรค
การเมืองได ้โดยอาจเปรียบเทียบให้เห็นภาพไดช้ดัเจน คือ การที=จาํเลยในคดีอาญาไม่ไดป้ฏิบติัตาม
ขัEนตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้เป็นเหตุถึงทาํให้ศาลมีอาํนาจในการ
พิพากษาประหารชีวิตจาํเลยได้ โดยไม่พิจารณาในเนืE อหาแห่งการกระทาํความผิด ผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา ICCPR นีE  จึงควรตราพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้สอดคลอ้งกบัสนธิสัญญา ICCPR ที=ประเทศไทยได้
เป็นภาคี สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หลกั
ประชาธิปไตย หลกัเสรีภาพ หลกัความไดส้ัดส่วน และหลกันิติโยบาย ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า
มาตรา 42 วรรคสอง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที=
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กาํหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามวิธีการที=
นายทะเบียนกาํหนด คือ แบบ ท.พ. 8 ซึ= งมีสาระสําคัญแสดงถึงสถานะทางการเงินของพรรค
การเมืองในรอบปีที=รายงาน ทรัพยสิ์นหนีE สินของพรรคการเมือง และนโยบายพรรคการเมือง การที=
นายทะเบียนกาํหนดวิธีการและระยะเวลาการจดัรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองโดย
เคร่งครัดเกินสมควร หากคาํนึงเจตนารมณ์ของมาตรา 42 แล้ว เพียงต้องการให้พรรคการเมือง
รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีให้สาธารณชนทราบ จึงควรผ่อนปรนความ
เคร่งครัดดงักล่าว กล่าวคือ หากรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองมีเนืEอหาสาระตรงกบัที=
นายทะเบียนกาํหนด สมควรอนุโลมให้ใชเ้ป็นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื=อใช้
ประกาศให้สาธารณชนทราบได ้ซึ= งพรรคการเมืองที=เพิ=งจดัตัEงหรือเพิ=งเกิดขึEนใหม่อาจไม่ไดศึ้กษา
อย่างรอบคอบหรือไม่เข้าใจวิธีการจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ซึ= งเหตุ
ดงักล่าวไม่ควรส่งผลถึงขัEนยุบพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 ซึ= งเป็นกฎหมายลําดับรองมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นบทบญัญติัที=จาํกัดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง เพราะกาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งยื=นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง
ภายในระยะเวลาตามที=กฎหมายกาํหนด หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั=งให้ยุบ
พรรคการเมืองเพราะเหตุไม่ยื=นรายงานการดาํเนินกิจการ อนัเป็นเหตุการยุบพรรคการเมืองที=ไม่ได้
ถูกกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ถือไดว้า่เป็นการจาํกดัสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองอันเป็นหลักพืEนฐานของประชาธิปไตย และกระทบกระเทือนต่อ
สาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
ควรจะสนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที=ได้กาํหนดให้การจดัตัEงพรรคการเมืองกระทาํได้
โดยง่าย ดงันัEน เหตุการณ์ยุบพรรคการเมืองเพราะกรณีดงักล่าวจึงเกินความเหมาะสม ระบบพรรค
การเมืองจะเขม้แขง็ พรรคการเมืองตอ้งกา้วสู่ความเป็นสถาบนั ควรตอ้งแยกระบบการเมืองออกจาก
ตวับุคคลผูเ้ป็นแกนนาํของพรรคการเมือง พรรคการเมืองมิใช่ทรัพยสิ์นของนกัการเมืองคนใดคน
หนึ=ง ครอบครัวใดครอบครัวหนึ=ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ=ง11  พรรคการเมืองตอ้งมีความย ั=งยืน โดยตอ้ง
ไม่ขึE นอยู่กับชีวิตหรืออาํนาจของผูน้ําในพรรคการเมือง แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที=มีบทบญัญติัให้ยุบพรรค
การเมืองดว้ยเหตุที=ไม่ร้ายแรง นั=นหมายความวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายนีE ไม่ไดส่้งเสริมสนบัสนุน
ให้พรรคการเมืองมีความเป็น “สถาบนั” อีกทัEงเป็นการทาํลายตวัเชื=อมระหวา่งประชาชนกบัรัฐ ใน
                                                           

11
  ผูส้นใจบทวิเคราะห์เกี=ยวกบัพรรคไทยรักไทยซึ=งเกือบจะเรียกไดว้า่เป็นสมบติัของหวัหนา้พรรค โปรดดู Siripan Nogsuan Suwasdee, 

Thai Political Parties in the Age of Reform, (Bangkok: P. Press Co.,Ltd., 2006) น. 89-99. 
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กรณีที=สมาชิกพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ= งกาํลงัทาํหนา้ที=เป็นตวัแทนประชาชน
อยู ่ตอ้งสะดุดหยดุลงดว้ยเหตุเพียงไม่ไดจ้ดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ยงัส่งผล
ต่อกรรมการบริหารของพรรคการเมืองห้ามจดัตัEงพรรคการเมืองขึEนใหม่ ห้ามเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ภายในกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที=พรรคการเมืองนัEนตอ้งถูกยุบ สมาชิกของพรรค
การเมืองที=ยบุไปซึ=งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื=น ภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัที=ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั=ง มิฉะนัEน จะถือวา่สิEนสุดสมาชิก ดงันัEน ผูเ้ขียนเห็นควรยกเลิก
เหตุแห่งการยบุพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง กรณีการไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการ
ของพรรคการเมือง และเห็นควรใหค้งโทษปรับทางปกครองตามมาตรา 124 วรรคสองไว ้
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บทที� 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
เมื�อทาํการศึกษาจะทาํใหท้ราบวา่การที�พรรคการเมืองตอ้งถูกยุบพรรคการเมืองดว้ยเหตุ

เพียงเพราะพรรคการเมืองที�จดัตั"งขึ"นเกิดเกา้สิบวนั ตอ้งมีหนา้ที�จดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของ
พรรคการเมือง และการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที�นาย
ทะเบียนกาํหนด กล่าวคือ ภายในวนัที� 31 มีนาคมของทุกปี นายทะเบียนมีอาํนาจสั�งให้หัวหน้า
พรรคการเมืองรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที�กาํหนด ถ้าพน้
กาํหนดระยะเวลาแล้ว และยงัมิได้จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั"งดาํเนินการ
เพื�อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั"น เมื�อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุดงักล่าวเกิดขึ"นกบั
พรรคการเมืองตามคาํร้องของนายทะเบียน ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั�งให้ยุบพรรคการเมืองโดยอาศยั
บทบญัญติัมาตรา 42 วรรคสอง ประกอบมาตรา 93 การที�พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กาํหนดให้พรรคการเมืองตอ้งจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของ
พรรคการเมือง เพื�อบงัคบัให้พรรคการเมืองตอ้งดาํเนินงานต่างๆ เช่น ให้มีการจดัโครงสร้างที�เป็น
ระบบโดยมีนโยบายที�ชดัเจน มีสาขาพรรคกระจายทั�วไป เพื�อใหพ้รรคการเมืองไดรั้บการสนบัสนุน
ที�กวา้งขวางอนัทาํให้เกิดความมั�นคงในตวัของพรรคการเมืองเอง และในการเดียวกนันี"  เพื�อแสดง
ให้ประชาชนไดเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการดาํเนินงานของพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง
และประชาชนสามารถรับรู้และตรวจสอบได้ อนัส่งผลให้พรรคการเมืองมีการดาํเนินกิจการที�
ถูกตอ้งเรียบร้อย มุ่งประโยชน์สาธารณะ เป็นการเสริมสร้างพรรคการเมืองใหเ้ป็นพรรคมหาชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65 เป็นบทบัญญติัที�
รับรองเรื�องเสรีภาพในการจดัตั"งพรรคการเมือง เพราะการรวมกลุ่มกนัในการจดัตั"งพรรคการเมือง
เป็นการสร้างเจตนารมณ์�ทางการเมืองของประชาชนและดาํเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์�นั"น ทั"งนี"ตอ้งเป็นไปตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ� งเป็น
รากฐานของเสรีภาพขั"นพื"นฐาน และมาตรา 68 เป็นเพียงมาตราเดียวที�กาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
คาํสั�งยุบพรรคการเมืองได� คือ กรณีที�พรรคการเมืองกระทาํการเพื�อลม้ลา้งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื�อให้�ได�มาซึ� ง
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อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ� งไม�ได�เป็นไปตามวิถีทางที�บัญญัติไว�ใน
รัฐธรรมนูญ แต่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ� งเป็นกฎหมาย
ลาํดับศกัดิB รอง มีบทบญัญติัไม่สอดคล้องกับบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวต้ามที�ไดด้งักล่าวแลว้นั"น   

เมื�อศึกษามาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2550 แลว้ พบว่ามาตรา 42 วรรคสอง เป็นบทบญัญติัที�จาํกดัสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง

เพราะกําหนดให้พรรคการเมืองต้องยื�นรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองภายใน

ระยะเวลาตามที�กฎหมายกาํหนด หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํสั�งให้ยุบพรรค

การเมืองเพราะเหตุไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการ อนัเป็นเหตุการยุบพรรคการเมืองที�ไม่ได้ถูก

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงกระทบกระเทือนต่อ

สาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

ควรจะสนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที�ไดก้าํหนดให้การจดัตั"งพรรคการเมืองกระทาํได้

โดยง่าย ดงันั"น เหตุแห่งการยบุพรรคการเมืองเพราะกรณีดงักล่าวจึงเกินความเหมาะสม  

การยุบพรรคการเมืองกรณีการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

กฎหมายดังกล่าว มีเนื" อหาเป็นการขดัต่อหลักประชาธิปไตย และเสรีภาพในการจดัตั" งพรรค

การเมืองอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ประเทศไทยซึ� งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ไดต้รากฎหมาย

วา่ดว้ยพรรคการเมืองไวใ้นมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2550 คือ “คณะบุคคลที�รวมกนัจดัตั"งเป็นพรรคการเมือง โดยไดรั้บการจดแจง้การจดัตั"งตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนี"  เพื�อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทาง

การปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยมุ่งที�จะส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับ

เลือกตั"งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และมีการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองอื�นอยา่งต่อเนื�อง” เห็น

ไดว้า่บทบญัญติัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตย เพราะเป็นบทบญัญติัที�สนบัสนุนรากฐาน

ของหลกัดงักล่าว และส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตย เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเป็นพรรค

การเมืองซึ� งเกิดขึ"นจากการรวมตวักนัของบุคคลหลายๆ คนโดยความสมคัรใจ มีอุดมการณ์ในทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที�พอ้งตอ้งกนั หรืออาจมีผลประโยชน์ในทางการเมืองเศรษฐกิจและ

สังคมร่วมกนั และมีการนาํนโยบายหรือความเห็นในเรื�องต่างๆ ตามที�ไดต้กลงกนัไวม้าเป็นนโยบาย

ของรัฐบาลหากพรรคการเมืองของตนมีโอกาสเขา้ไปจดัตั"งรัฐบาลตอ้งถูกยุบพรรคการเมืองเพียง
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เพราะเหตุไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองในมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 

แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ� งเป็นเหตุที�ไม่ร้ายแรง

ถึงขนาดพรรคการเมืองตอ้งสิ"นสภาพความเป็นพรรคการเมือง และหากพรรคการเมืองที�ถูกยุบ

พรรคนั"นกาํลงัทาํหน้าที�เป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐบาล ผูแ้ทนที�ไดรั้บการเลือกตั"งอนัเป็น

ตวัเชื�อมของประชาชนตอ้งหยุดบทบาทลง บทบญัญติัดงักล่าวจึงเป็นมาตรการที�ทาํลายตวัเชื�อม

ระหว่างรัฐกบัประชาชน ดงันั"น การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนิน

กิจการจึงขดักบัหลกัประชาธิปไตย ส่งผลให้พรรคการเมืองไม่ไดรั้บการพฒันาเป็นสถาบนั เป็น

เพียงการรวมกลุ่มชั�วครั" งชั�วคราว ไม่ไดมุ้่งส่งเสริม สนบัสนุนให้พรรคการเมืองดาํรงอยูอ่ย่างถาวร

เป็นรากฐานของหลกัพื"นฐานของหลกัประชาธิปไตย 

การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง พบว่า

กฎหมายที�ใช้บังคับของประเทศไทยไม่ได้ยึดหลักเสรีภาพในการจัดตั" งพรรคการเมืองเพราะ

กฎหมายมีลกัษณะเป็นการให้อาํนาจแก่รัฐสามารถดาํเนินการยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย ทั"งที� 

เป็นกรณีที�ไม่ร้ายแรง จึงเกิดความไม่เหมาะสมระหวา่งการคุม้ครองเสรีภาพกบัการจาํกดัเสรีภาพของ

พรรคการเมือง โดยดังกล่าว ปรากฏอยู่ในมาตรา 42 วรรคสอง มาตรา 93 และมาตรา 97 ของ

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที�ได้กาํหนดให้มีการยื�น

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง การให้อาํนาจนายทะเบียนดาํเนินการยุบพรรคการเมือง 

ตลอดจนการระบุบทลงโทษต่อพรรคการเมือง และสมาชิกของพรรคการเมือง การกาํหนดกฎหมายที�มี

ลกัษณะไม่เหมาะสมระหวา่งการคุม้ครองเสรีภาพกบัการจาํกดัเสรีภาพของพรรคการเมือง เป็นการ

ขดัต่อหลกัเสรีภาพในการจดัตั"งพรรคการเมืองอย่างชดัเจน เนื�องจากเสรีภาพ หมายถึง สถานะภาพ

ของบุคคลที�ไม่ขึ"นอยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ� ง หรือหมายถึงอาํนาจที�จะกระทาํการ โดยไม่อยูภ่ายใต้

การข่มขู่ของผูใ้ด หรือหมายถึงอาํนาจของบุคคลที�จะกระทาํหรือละเวน้การกระทาํอย่างใดอย่าง

หนึ�ง ซึ� งไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เมื�อพิจารณาหลกัการทางกฎหมายและขอ้กฎหมายในกรณีการ

จาํกดัสิทธิโดยการยุบพรรคการเมืองในเรื�องการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยยงัไม่ได้นําหลักการทางกฎหมายมาใช้ประกอบการพิจารณาในการ

กาํหนดความเหมาะสมของการจดัตั"งพรรคการเมืองและการยุบพรรคการเมือง เพราะตามหลัก

ทฤษฎีถือว่าเสรีภาพในการจัดตั" งพรรคการเมืองเป็นสิ� งสําคัญเป็นอันดับต้น การจะยุบพรรค
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การเมืองซึ� งถือเป็นการจาํกดัเสรีภาพนั"น จะกระทาํไดก้็ต่อเมื�อมีเหตุผลเพียงพอที�เป็นเหตุร้ายแรง

และเหมาะสมกบัการจาํกดัสิทธิเท่านั"น การกาํหนดกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค

การเมืองที�มีโทษถึงขั"นยบุพรรคการเมืองถือวา่เป็นการจาํกดัเสรีภาพอยา่งไม่เหมาะสมตามเหตุและ

ผลที�ควรจะเป็น  

การยุบพรรคการเมืองในกรณีการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

กฎหมายดงักล่าว มีเนื"อหาเกี�ยวกบับทลงโทษเป็นการขดัต่อหลกัความไดส้ัดส่วน กล่าวคือ พรรค

การเมืองตอ้งจดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามกาํหนดระยะเวลาอยา่งเคร่งครัด

เพราะมีบทกาํหนดโทษที�ค่อนขา้งหนกั หากฝ่าฝืนอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั�งยุบพรรคการเมืองไดต้าม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง 

ประกอบมาตรา 93 และไดใ้หอ้าํนาจนายทะเบียนพรรคการเมืองในการสั�งใหห้วัหนา้พรรคการเมือง

จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที�นายทะเบียนกาํหนด หาก

จดัส่งไม่ทนักําหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ถือว่าไม่ปฏิบติัตามคาํเตือนของนาย

ทะเบียนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั"งจะดาํเนินการเพื�อให้มีการยุบพรรค

การเมืองนั"น นอกจากบทบญัญติัดงักล่าวที�ไดก้าํหนดโทษการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองมีผลให้พรรคการเมืองตอ้งถูกยุบแลว้นั"น ยงัมีบทกาํหนดโทษทางปกครองอนัเป็น

มาตรการสาํหรับหวัหนา้พรรคการเมืองที�ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัแต่ไม่ถูกตอ้งในเรื�องของการรายงาน

การดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองไวใ้นมาตรา 124 วรรคสอง ดงันี"  1. ให้หวัหนา้พรรคการเมือง

ชาํระค่าปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท 2. ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองชาํระค่าปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งพนั

บาท ตลอดระยะเวลาที�ยงัไม่ไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 มีบทกาํหนดโทษทางปกครองสําหรับหัวหน้าพรรคการเมืองที�มีหน้าที�จดัส่ง

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองแล้วไม่จดัส่ง หากนําการกระทาํ คือ การที�พรรค

การเมืองไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ� งเป็นกรณีที�ไม่ร้ายแรงกบัโทษปรับ

ทางปกครองดงักล่าวขา้งตน้ มาเปรียบเทียบโดยใช้หลกัความไดส้ัดส่วนมาเป็นหลกัการวิเคราะห์ 

ซึ� งหลกัการนี" มีพื"นฐานมาจากหลกันิติรัฐอนัเป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน และไดเ้ป็นที�ยอมรับ

เป็นหลกัทฤษฎีในกฎหมายระหวา่งประเทศ อีกทั"งเป็นหลกัที�จาํกดัการใชอ้าํนาจของรัฐที�ก่อให้เกิด

ความมั�นคงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีความมุ่งหมายเพื�อให้เกิดความยุติธรรม อาจกล่าว
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ไดว้า่เป็นหลกัที�ใชต้รวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัในการตรากฎหมาย ที�เป็น

การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพ ซึ� งการแทรกแซงโดยการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนั"นจะกระทาํได้

เท่าที�จาํเป็นเท่านั"นและตอ้งไดส้ัดส่วน รัฐอาจจะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพในการจดัตั"งพรรคการเมือง

ของประชาชนได้ แต่จะทาํได้เพียงเท่าที�จาํเป็นแก่การดาํเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

มาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การที�รัฐตรากฎหมายลาํดบัศกัดิB

รองไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลให้พรรคการเมือง

ตอ้งถูกยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุที�ไม่ร้ายแรง เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิน

ขอบเขตแห่งความจาํเป็น ไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึง

เป็นสิ�งที�ไม่ชอบธรรม ในเมื�อพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

มาตรา 124 วรรคสอง มีบทกาํหนดโทษที�มีความรุนแรงน้อยกวา่ รัฐควรเลือกใชม้าตรการบงัคบัทาง

กฎหมายที�ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากที�มีความรุนแรงนอ้ยที�สุดไปหามาก หากได้

ชั�งผลดีและผลเสียแลว้ การใชม้าตรการทางปกครองส่งผลดี คือ พรรคการเมืองที�เกิดจากการรวมตวั

กนัของบุคคลหลายๆคน มีอุดมการณ์ทางการเมืองคลา้ยคลึงกนั สิทธิและเสรีภาพขั"นพื"นฐานของ

ประชาชนยงัคงอยู ่ซึ� งเป็นรากฐานของประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญซึ� ง

เป็นกฎหมายแม่บท ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความคงอยูถ่าวรเพื�อพฒันาเป็นสถาบนั ผลเสีย คือ 

พรรคการเมืองอาจจะไม่ให้ความสําคญักับการต้องจดัทาํรายงานการดาํเนินกิจการของพรรค

การเมืองให้ทนักาํหนดเวลา เมื�อเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการใชม้าตรการทางปกครองแลว้ 

เห็นไดว้่าการใช้มาตรการทางปกครอง พรรคการเมืองอนัเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย

ยงัคงอยู ่เป็นการสนบัสนุนให้พรรคการเมืองมีความอยูอ่ยา่งถาวรพฒันาเป็นสถาบนัได ้ดงันั"น เมื�อ

พิจารณาการกระทาํของการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ� งเป็นเหตุไม่

ร้ายแรงกบัโทษทางปกครองที�ไดรั้บนั"น มีความเหมาะสมมากกวา่โทษยบุพรรคการเมืองอนัเป็นการ

ทาํลายเจตจาํนงร่วมกนัของประชาชน  

การยุบพรรคการเมืองในกรณีการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

กฎหมายดงักล่าวมีเนื"อหาเป็นการขดัต่อหลกันิตินโยบาย กล่าวคือ พรรคการเมืองตอ้งนาํนโยบาย

และความคิดเห็นตามแนวทางของพรรคไปใช้ในการบริหารประเทศ เพราะเป็นตวัแทนประสาน

ประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ ใหค้วามรู้ทางดา้นการเมืองการปกครองและรายงานเรื�องราวต่างๆ 
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ใหป้ระชาชนไดท้ราบ สะทอ้นความคิดเห็นของประชาชนใหรั้ฐบาลไดท้ราบ พรรคการเมืองจึงเป็น

ตวัเชื�อมระหวา่งความตอ้งการของประชาชนกบัรัฐ การที�พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กาํหนดบทลงโทษกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง

ภายในกาํหนดระยะเวลา ถึงขั"นยบุพรรคการเมือง และกาํหนดให้หวัหนา้หรือกรรมการบริหารหรือ

สมาชิกทั�วไปของพรรคการเมือง ที�ไม่ดาํเนินการตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง

หรือไดก้ระทาํผดิอยา่งร้ายแรง การยบุพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการ

ของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง และ 93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นเหตุเล็กน้อย ไม่ใช่เหตุที�ร้ายแรง อนัตอ้งส่งผลถึงขั"นเป็นการ

ทาํลายตวัเชื�อมระหวา่งประชาชนกบัรัฐ อาจกล่าวไดว้า่การยุบพรรคการเมืองเป็นการใชอ้าํนาจของ

รัฐโดยที�สมาชิกพรรคการเมืองไม่ไดส้มคัรใจอีกดว้ย แต่กลบัส่งผลโดยกฎหมายกาํหนดบทลงโทษ

กรรมการบริหารพรรคไว ้ดงันี"  1) ห้ามผูซึ้� งเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที�

ตอ้งถูกยุบไป ขอจดแจง้การจดัตั"งพรรคการเมืองขึ"นใหม่หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

หรือ มีส่วนร่วมในการขอจดัตั"งพรรคการเมืองขึ"นใหม่ ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัที�พรรคการเมืองนั"นตอ้ง

ถูกยุบไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 97        

2) สมาชิกของพรรคการเมืองที�ยุบไปซึ� งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งเขา้เป็นสมาชิกพรรค

การเมืองอื�น ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั�ง มิฉะนั"น จะถือว่าสิ"นสุดสมาชิก

ของตามสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 

106 (8) ผูที้�เป็นกรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมือง หากกาํลงัทาํหนา้ที�

เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู่ ระหว่างนั" นมีการยุบพรรคการเมืองที�ตนสังกัด จะเห็นได้ว่า 

บทบาทการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นตวักลางเชื�อมระหว่างรัฐกบัประชาชน (Political 

Linkage) ไม่ว่าจะเป็นตวัเชื�อมในด้านการมีส่วนร่วม (Participatory Linkage) ตวัเชื�อมในด้านการ

ตอบสนองความต้องการเชิงนโยบาย (Policy-Responsive Linkage) ตัวเชื�อมในการแลกเปลี�ยน

ผลประโยชน์ (Linkage by Reward) และตวัเชื�อมในการกาํหนดทิศทางของรัฐต่อ (เหนือ) ประชาชน 

(Directive Linkage)1  จะตอ้งยติุบทบาทลง การยบุพรรคการเมืองเพียงเพราะหวัหนา้พรรคการเมือง

                                                           

1
  จาก  แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี�ยวกบัการยบุพรรคการเมือง (น. 40), โดย ณรงคเ์ดช สรุโฆษิต, 2554.  

DPU



173 

ไม่จดัส่งรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพร่องของหัวหน้า

พรรคการเมืองเอง หรือพรรคการเมืองเขา้ใจผิดเกี�ยวกบัแบบฟอร์มการยื�นรายงานดาํเนินกิจการ

พรรคการเมืองทาํให้ยื�นล่าชา้ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่เป็นเหตุเล็กน้อย หากนายทะเบียนพิจารณาแลว้

เห็นว่าเกิดจากความบกพร่องของพรรคการเมือง นายทะเบียนควรใช้โทษจากน้อยที�สุดก่อน ซึ� ง

กฎหมายพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดโทษปรับ

ทางปกครองไวแ้ลว้ตามมาตรา มาตรา 124 วรรคสอง หากนายทะเบียนเลือกใชโ้ทษให้เหมาะสมกบั

การกระทาํแล้ว นโยบายของพรรคการเมืองที�เข้าไปจดัตั" งเป็นรัฐบาลก็ยงัคงอยู่ สามารถดาํเนิน

นโยบายตามที�ประชาชนตอ้งการใหส้าํเร็จลุล่วงไดต่้อไป กล่าวโดยสรุป พรรคการเมืองมีจุดมุ่งหมายคือ

การเขา้ไปเป็นรัฐบาลเพื�อควบคุมการบริหารงานหรือนโยบายของรัฐบาล พรรคการเมืองตอ้งมีการ

คดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตั"ง เพราะหากสมาชิกของพรรคไดรั้บเลือกตั"งและมีเสียงขา้งมากใน

รัฐบาลก็สามารถนาํนโยบายทางการเมืองของพรรคไปใช้ในการบริหารประเทศได้ ทั"งนี"  เพื�อให้

บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของการรวมกลุ่มกนัในลกัษณะของพรรคการเมือง 

เมื�อศึกษาการยบุพรรคการเมืองของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสเปน 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่าหลักการยุบพรรคการเมืองของทั" งสามประเทศนั" นมีความ

คลา้ยคลึงกนั รัฐจะยบุพรรคการเมืองใดไดต้อ้งเป็นเหตุร้ายแรงเท่านั"น กล่าวคือ พรรคการเมืองตอ้ง

มีอุดมการณ์หรือนโยบายที� เ ป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางต่อหลักการปกครองในระบอบเสรี

ประชาธิปไตยหรือหลกัการพื"นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่ประเทศสเปนจะมี

ขอ้แตกต่างจากประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ หาก

อุดมการณ์หรือเป้าหมายพรรคการเมืองสเปนเป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย ประเทศสเปน

ถือว่ายงัไม่มีเหตุผลเพียงพอที�จะยุบพรรคการเมืองนั"นได้ กฎหมายประเทศสเปนจะยุบพรรค

การเมืองได้ต่อเมื�อมี “การกระทาํ” ของพรรคการเมืองขดักบัประชาธิปไตยหรือโดยวิธีการนอก

ครรลองประชาธิปไตย โดยไม่ปรากฏว่าการที�พรรคการเมืองไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของ

พรรคการเมืองเพื�อเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมืองแต่อย่างใด ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีนั"นมีกฎหมายกาํหนดใหพ้รรคการเมืองนาํส่งรายงานกิจการต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั" ง สําหรับสาขาพรรคให้จัดส่งภายในวนัที�  31 มกราคมของทุกปี และภายในวนัที�  15 

กุมภาพนัธ์ของทุกปีสําหรับสํานกังานใหญ่ การไม่ยื�นรายงานตามที�กฎหมายกาํหนด ไม่ปฏิบติัตาม
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คาํสั�งของคณะกรรมการการเลือกตั"ง หรือเสนอรายงานอนัเป็นเท็จ ให้หวัหน้าพรรคการเมืองหรือ

ประธานสาขาพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือเจา้หนา้ที�พรรคซึ� งมีหนา้ที�รับผิดชอบในเรื�องนั"นๆ 

ตอ้งรับผิดในทางอาญา โทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่นอ้ยกวา่ 2 ลา้นวอน หรือทั"งจาํทั"งปรับ และ

ในกรณีที�ศาลพิพากษาให้จาํคุกผูก้ระทาํความผิดในบางฐานความผิด ห้ามไม่ให้บุคคลดงักล่าวลง

สมคัรรับเลือกตั"งและไม่ให้ไดรั้บแต่งตั"งให้ดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที�สาธารณะเป็นเวลา 10 ปี นบัแต่

วนัที�พน้โทษ จะสังเกตเห็นไดว้า่การไม่จดัส่งรายงานกิจการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีบท

กาํหนดโทษ “ยบุพรรคการเมือง” เพราะกฎหมายพรรคการเมืองมุ่งเนน้หนา้ที�ของพรรคการเมืองใน

การสร้างเจตจาํนงทางการเมืองของประชาชน และการสร้างกลไกเพื�อรักษาความเป็นประชาธิปไตย

ในพรรคการเมือง สําหรับประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสเปนไม่มีบทบญัญติั

เกี�ยวกบัรายงานการดาํเนินกิจการ เพราะมุ่งเนน้การรวมกลุ่มของพลเมืองให้มีความคงอยูข่องพรรค

การเมืองอยา่งถาวร จึงไม่มีการลงโทษดว้ยการยบุพรรคการเมืองดว้ยเหตุเพียงเล็กนอ้ย 

ดงันั"นอาจสรุปไดว้่า การยุบพรรคการเมืองกรณีไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของ
พรรคการเมืองภายในกาํหนดระยะเวลาที�นายทะเบียนกาํหนดตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 
93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เมื�อนาํมาเปรียบเทียบ
กับหลักประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ หลักความได้สัดส่วน และหลักนิตินโยบายแล้ว พบว่า
บทบญัญติัดงักล่าวขดักบัหลกัประชาธิปไตย หลกัเสรีภาพ หลกัความไดส้ัดส่วน และหลกันิตินโยบาย 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จึงไม่ควรมีบทบญัญติัที�
กาํหนดบทลงโทษพรรคการเมืองเพราะเหตุไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองที�
รุนแรงเกินไป เพื�อให้อุดมการณ์หรือเจตจาํนงของประชาชนอนัมีพรรคการเมืองเป็นตวัแทนยงัอยู ่
และสามารถนาํอุดมการณ์และเจตจาํนงของประชาชนมาตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งราบรื�น ไม่ให้ตอ้งเกิดเหตุแทรกแซงสะดุดหยุดชะงกักลางคนัเพียงเพราะเหตุที�ไม่ใช่เหตุอยา่ง
ร้ายแรงอนัเป็นการทาํลายวถีิทางตามระบอบประชาธิปไตย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

     เพื�อให้พรรคการเมืองของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถที�จะพัฒนาพรรค

การเมืองไปสู่ความเป็นสถาบนัทางการเมือง จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี"  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 65 ให้เสรีภาพในการ

รวมกลุ่มกนัจดัตั"งพรรคการเมือง และมาตรา 68 กาํหนดเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไว ้อนัเป็น
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บทบญัญติัที�จาํกดัเสรีภาพทางการเมือง แต่รัฐไดต้รากฎหมายจาํกดัสิทธิและเสรีภาพเท่าที�จาํเป็น

และไม่ไดก้ระทบกระเทือนถึงสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ จึงเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ที�พอสมควรแก่เหตุ เพราะว่ามาตรา 68 การที�รัฐจะยุบพรรคการเมืองใดไดน้ั"น พรรคการเมือง

จะตอ้งกระทาํการลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัถือว่าเป็นการขดัต่อกฎหมายใน

ระดบัที�ร้ายแรงมาก แต่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็น

กฎหมายลาํดบัรองกลบัมีบทบญัญติัที�ไม่สอดคลอ้งกบับทบญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 เนื�องจากบทบญัญติัในมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 93 กาํหนดให้เหตุ

แห่งการไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ� งเป็นเหตุที�ไม่ร้ายแรงกลบัส่งผลถึงขั"น

พรรคการเมืองต้องถูกยุบพรรค เจตนารมณ์ของมาตรา 42 ที�กาํหนดให้พรรคการเมืองต้องจดัส่ง

รายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื�อประกาศให้สาธารณชนทราบ เพื�อประชาชนจะได้

ตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการทาํงานของพรรคการเมือง การที�พรรคการเมืองจะตอ้งถูกยุบ

พรรคการเมืองด้วยเหตุที�ไม่ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองตามมาตรา 42 เมื�อ

เปรียบเทียบระหว่างการกระทาํและบทลงโทษเป็นโทษที�ค่อนขา้งรุนแรงจึงไม่เหมาะสม ผูเ้ขียน

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กาํหนดเหตุของการยุบพรรคการเมืองโดยไม่ได้

คาํนึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ที�เกิดขึ"น อนัปราศจากเหตุผลสาํคญั จึงควรกาํหนดระหวา่งโทษ

กบัการกระทาํใหมี้ความเหมาะสม ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะใหย้กเลิกบทบญัญติัมาตรา 42 วรรคสอง  

ระบบพรรคการเมืองจะมีเข้มแข็ง พรรคการเมืองต้องก้าวสู่ความเป็นสถาบัน 

หมายความว่า ตอ้งแยกระบบการเมืองออกจากตวับุคคลผูเ้ป็นแกนนาํของพรรคการเมืองๆ มิใช่

ทรัพยสิ์นของนกัการเมืองคนใดคนหนึ�ง ครอบครัวใดครอบครัวหนึ�ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง พรรค

การเมืองตอ้งมีความย ั�งยืน โดยตอ้งไม่ขึ"นอยู่กบัชีวิตหรืออาํนาจของผูน้าํในพรรคการเมือง แต่

ปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 

2550 ที�มีบทบญัญติัให้ยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุที�ไม่ร้ายแรง นั�นหมายความว่าบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายนี" ไม่ไดส่้งเสริมสนบัสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็น “สถาบนั” อีกทั"งเป็นการทาํลาย

ตวัเชื�อมระหวา่งประชาชนกบัรัฐ ในกรณีที�สมาชิกพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ� ง

กาํลงัทาํหน้าที�เป็นตวัแทนประชาชนอยู่ ตอ้งสะดุดหยุดลงด้วยเหตุเพียงไม่ได้จดัส่งรายงานการ
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ดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง ยงัส่งผลต่อกรรมการบริหารของพรรคการเมืองห้ามจดัตั"งพรรค

การเมืองขึ"นใหม่ หา้มเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ภายในกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที�พรรค

การเมืองนั"นตอ้งถูกยุบ สมาชิกของพรรคการเมืองที�ยุบไปซึ� งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งเขา้

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื�น ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํสั�ง มิฉะนั"น จะถือวา่

สิ"นสุดสมาชิก ดงันั"น ผุเ้ขียนเห็นควรยกเลิกเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคสอง กรณีไม่

ยื�นรายงานการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง และให้คงโทษปรับทางปกครองตามาตรา 124 

วรรคสองไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



178 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

หนังสือ 

 

กนก  วงษต์ระหง่าน. (2536). พรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กมลชัย  รัตนสกาววงศ์. (2544). หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

กระมล  ทองธรรมชาติ. (2524). วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ:  
___________. (2514). พรรคการเมืองต่างประเทศ,พระนคร : แผนกวชิาการปกครองคณะ

รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กิตติศกัดิ5   ปรกติ. (2550). คาํอธิบายวิชากฎหมายแพ่งหลักทั#วไป ว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลัก

ทั#วไปว่าด้วย  นิติบุคคล. กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน. 
เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์. (2547).  หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ. กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน. 
___________. (2552).  หลักพื,นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย. กรุงเทพฯ: 

วญิ8ูชน.  
คณะกรรมการนิสิตคณะรัฐศาสตร์. (2517). พรรคการเมือง. หนังสือประกอบนิทรรศการพรรค

การเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

จิตติ  ติงศภทิัย์. (2530). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

จรัญ  โฆษณานนัท.์ (2545). นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
ไชยยศ  เหมะรัชตะ. (2540). กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ดิเรก  ควรสมาคม. (2553). กฎหมายมหาชน:แนวประยกุต์. กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน.  
ทินพนัธ์  นาคะตะ. (2544). ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนสหายบล็อกและการพิมพ.์ 
บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ (2551). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

DPU



179 

___________. (2549). หลักการใช้อาํนาจขององค์กรที#ต้องคาํนึงถึงศักดิ5ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน. 

บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2552). หลักพื,นฐานเกี#ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ5ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ: 
วญิ8ูชน.  

บวรศกัดิ5   อุวรรณโณ. (2550). กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมายมหาชนยุคต่างๆ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

___________. (2542). รัฐธรรมนูญน่ารู้. กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน.  
ปัญญา  อุดชาชน และวฒิุเลิศ  เทวกุล. (2547). อาํนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยบุพรรคการเมือง. 

กรุงเทพฯ: สาํนักงานเลขาธิการวฒิุสภา. 
ประดิษฐม์นูธรรม, หลวง (ปรีดี พนมยงค)์. (2475). คาํอธิบายกฎหมายปกครอง. พระนคร. 
ประสิทธิ5   โฆวิไลกุล. (2549). คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติบุคคลและ

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ประยรู  กาญจนดุล. (2538). คาํบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ. (2524). พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์

ไทยวฒันาพาณิชย.์ 

___________. (2523). ระบบพรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: พรรค
ประชาธิปปัตย.์ 

พรชยั  เลืEอนฉว.ี (2546). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย.์ 

ภาคภูมิ  โกกะอินทร์. (2549). หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภูริชญา  วฒันรุ่ง. (2543). ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน. 
_____________. (2548). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
โภคิน  พลกุล. (2539). หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

วิทยา  นภาศิริกุลกิจ และสุรพล  ราชภณัฑารักษ์. (2544). พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์. 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วิวฒัน์  เอีEยมไพรวนั. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: วีเจพ

ริHนติHง. 

DPU



180 

วรพจน์  วิศรุตพิชญ์. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540.  กรุงเทพฯ: วญิ8ูชน. 

วรีะ  โลจายะ. (2547). กฎหมายมหาชน:สิทธิเสรีภาพของประชาชน หน่วยที# 8-15 (พิมพค์รัH งทีE 33).  
___________. (2532) กฎหมายสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
วษิณุ  เครืองาม.  (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 

วสุิทธิ5   โพธิ5 แท่น. (2544). การดาํเนินกิจการของพรรคการเมืองไทย. นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้.  
สมบติั  ธาํรงธญัวงศ.์ (2549). การเมืองไทย. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
สมยศ  เชืHอไทย. (2535). คาํบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั#วไป. กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ.์ 

___________. (2555). หลักกฎหมายมหาชนเบื,องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

อุดม  รัฐอมฤต, นพนิธิ  สุริยะ และบรรเจิด  สิงคะเนติ. (2554). การอ้างศักดิ5ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ

ใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 

กรุงเทพฯ : สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ. 

ห ยุ ด   แ ส ง อุ ทั ย .  ( 2 5 3 3 ) .  ค ว า ม รู้ เ บื, อ ง ต้ น เ กี# ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย ทั# ว ไ ป .  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

___________.  (2512). คาํอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 พร้อมด้วยคาํ
แปลมาตราเป็นภาษาอังกฤษของทางราชการ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

___________. (2517). พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: พิฆเนศ. 

อุกฤษ  มงคลนาวิน. (2518, เล่มทีE 32 ตอนทีE 1). “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน.”  กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. อุกฤษ มงคลนาวนิ. 

 
บทความ 

กฤษณ์ วสีนนท.์ (2547,).  “เสรีภาพในทางการคา้และอุตสาหกรรมในระบบกฎหมายไทย: การ
จาํกดัเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขนัโดยเสรีอยา่ง
เป็นธรรมโดยฝ่ายนิติบัญญติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.” 
วารสารกฎหมาย, 23(1). 

เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์. (2544,กนัยายน – ธันวาคม). “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ.” วารสารศาล
รัฐธรรมนูญ, 3(9). 

DPU



181 

___________. (2554,มกราคม – กุมภาพันธ์). “หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย: แนวความคิดและภาคปฏิบติั.” จุลนิติ, 8(1). 

ทินพนัธ์ุ  นาคะตะ. (2517,กุมภาพนัธ์). “ประชาธิปไตย : ความหมาย ปัจจยัเอืHออาํนวย และการสร้าง
จิตใจ.” วารสารธรรมศาสตร์, 3(2). 

บุญศรี  มีวงษอุ์โฆษ. (2532,มิถุนายน). “กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมนั.” วารสารนิติศาสตร์, 19(2).  
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2554,กนัยายน-ตุลาคม). “การเพิกถอนสิทธิเลือกตัHงในระบบกฎหมายไทย.” จุลนิติ, 8(5). 
______________. (2544,กนัยายน – ธนัวาคม). “สิทธิขัHนพืHนฐานทางสังคม.” วารสารศาล

รัฐธรรมนูญ, 3(9). 
วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2554,กนัยายน-ตุลาคม). “การเพิกถอนสิทธิเลือกตัHงในระบบกฎหมายไทย.” จุลนิติ, 8,(5). 
______________. (2542,มิถุนายน). “เงืEอนไขการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน :มาตรการในการควบคุมการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย.” วารสารนิติศาสตร์, 30(2). 

ศรีราชา  เจริญพาณิช.  (2554,มกราคม – กุมภาพนัธ์). “หลกัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย: แนวความคิดและภาคปฏิบติั.” จุลนิติ, 8(1). 

สมคิด  เลิศไพฑูรย.์ (2542,มิถุนายน). “หลกัความเสมอภาค.” วารสารนิติศาสตร์, 30(2).  
___________. (2554,กนัยายน-ตุลาคม). “การเพิกถอนสิทธิเลือกตัHงในระบบกฎหมายไทย.” จุลนิติ, 8(5). 
 

วทิยานิพนธ์ 

นพวรรณ  นิโรจน์. (2553). ปัญหากฎหมายการจัดองค์การพรรคการเมืองไทย (วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

พรชยั  ธาตวากร. (2547).ความเหมาะสมของมาตรการลงโทษพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรค

การเมืองที#ถกูยบุ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย.์ 

วรานนท ์ วเิศษศิริ. (2551). หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองกับระบบพรรคการเมืองไทย

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

วลัลียา  ไชยศิริ. (2547). เสรีภาพในการจัดตั,งและการดาํเนินกิจการของพรรคการเมือง 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     

DPU



182 

ศุภกิจ  เตชะตานนท.์ (2547). ปัญหาทางกฎหมายของการยบุพรรคการเมือง (วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ศิริโชติ  ธเนศราภา. (2544). นิตินโยบายภายใต้บทบัญญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณี :การจัดตั,งคณะกรรมการนิตินโยบายแห่งชาติ  

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สิรินาถ  วสุิทธิวชัรกุล. (2553). ปัญหาการยบุพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย  

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

เอกสารอื นๆ 

ณรงคเ์ดช  สุรโฆษิต. (2554). แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี#ยวกับการยุบพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ: 

สถาบนัพระปกเกลา้. 

วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ (2538). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ศึกษารูปแบบการจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพที#รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม). กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั 

 

 

 

กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550                    

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 

พระราชบญัญติัพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 

DPU



183 

 

ภาษาต่างประเทศ 

BOOKS 

C.C.Rodee , T.J.Anderson and C.Q.Christol, Introduction to Political Science, (Mc Graw-Hill : 
N.Y. , 1957). 

Dorothy Picklen. (1970). Democracy.  
Ernest B. Schulz. (1966). Democracy.  
Henry Maine, Popular Government, (Holt , Rinehart and Winston : New York).  
Herzog, in: Maunz/Duerig.Grundgesetz–Kommentar,Band II.  
Konrad Hesse. (1993). Grundzuegedes Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland.  
Lyman Tower Sargent. (1972). Contemporary Political Ideologies.  
 
 

DPU



184 

ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล                                              นางสาวอาสินีพฒัน์   บวัสรวง 

ประวติัการศึกษา                                        นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

                                          ปีการศึกษา 2546 

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั          นิติกรปฏิบติัการ กรมป่าไม ้

 

 DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	Vita



