บทความวิชาการ

การยุบพรรคการเมือง: การตัดสิทธิทางการเมืองของประชาชน*
DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES: DISQUALIFICATION OF
POLITICAL RIGHTS OF CITIZENS
สุมาลี บุญเรือง
Sumalee Boonrueang

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand

พระอโณทัย กตปุญฺโญ (อุ่นเรือน)
Phra Anothai Kataponyo (Aunruen)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus, Thailand
E-mail. sumalee31130@hotmail.com

บทคัดย่อ
การใช้มาตรการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลทางการเมืองเองหรือเหตุที่กฎหมายเปิดช่องให้มีการยุบพรรคการเมืองได้
โดยง่าย ส่งผลให้พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่า ง ๆ พยายามใช้กลไกการยุบพรรค
การเมืองเป็นเครื่องมือต่อสู้ ใช้ขจัดคู่แข่งทางการเมืองอันไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค
การเมืองแล้ว แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ งยุบพรรค
การเมืองที่เ ข้า ข่ ายการกระทำความผิ ด แต่ก็เป็นที่ คลางแคลงใจว่า เป็ น การตั ดสิ ทธิ ข อง
ประชาชนหรือไม่ เพราะแท้ที่จริงประชาชนผู้เป็นสมาชิกพรรคย่อมเป็นเจ้าของพรรคย่อม
เป็นเจ้าของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ การยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2541–2563 ใน
ระยะเวลา 22 ปี มีพรรคการเมืองถูกยุบพรรคไปแล้วถึง 110 พรรค โดยใช้กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีพรรคการเมืองถูกยุบมาแล้วจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน
พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน
คำสำคัญ: การยุบพรรคการเมือง, การตัดสิทธิทางการเมือง, ศาลรัฐธรรมนูญ

*

Received 23 January 2021; Revised 18 December 2021; Accepted 21 December 2021

วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์

Journal of Buddhistic Sociology | 125

ABSTRACT
Using dissolution measures for political parties in Thailand has remained
a political issue. Due to political reasons or the blind spot of the laws, the
political parties have been dissolved easily. As a result, the political parties and
various political factions try to use the mechanism of the dissolution of political
parties to fight and eliminate other political opponents. This method does not
follow the path of democracy, causing political conflict by being partisan. When
the Constitutional court ordered the dissolution of the political party, although
the law requires the Constitutional Court has the authority to order the
dissolution of political parties into the offense, it is a distrust that limits the rights
of citizens or not. Because in truth, people who are members of the party are
inevitably the owners of that political party. However, the dissolution of the
political parties between 1998 – 2020 or for 22 years, 110 political parties have
been dissolved by using the Organic Law on political parties. The number of
political parties that have been dissolved equals the political parties that still
carry out political activities today.
Keywords: The dissolution of political parties, Political disqualification, The
Constitutional Court

บทนำ
ในประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย การจัดตั้งพรรคการเมือง นับว่า
เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้กระบวนการในการเลือกผู้แทนของประชาชนบรรลุผล และยัง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน เมื่อรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองเสรีภาพ
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ จึงต้องมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองขึ้น เพื่อกำหนดระเบียบการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือ ง แม้ว่า
แรกเริ่มของการมีกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง จะมีความพยายามจะทำให้พรรคการเมือง
มีความเข้มแข็ง ควบคู่กับการให้เสรีภ าพแก่ประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยได้
กำหนดเป็นบทบัญญัติทางกฎหมาย กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดถึงบทบาทหน้าที่ ให้
ผู้ที่จัดตั้งพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามบทบัญญัติต่าง ๆ หากทำไม่ได้ หรือทำผิดก็จะมีการ
ลงโทษในหลายระดับ ซึ่งหนึ่งในบทลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองอย่างยิ่ง คือ การ
กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช 2540 ทำหน้าที่วินิจฉัยเพื่อเพิกถอนหรือยุบเลิก พรรคการเมือง ซึ่งผลที่ร้ายแรง
ที่สุดอาจนำไปสู่การตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคการเมือง
ในที่สุด

ความหมายของพรรคการเมือง
ก่อนที่จะกล่าวถึงการยุบพรรคการเมืองจนนำมาสู่การตัดสิทธิในทางการเมือง จำเป็ น
จะต้องทำความเข้าใจความหมายของพรรคการเมื อง โดยได้มี ผ ู้ให้ความหมายของพรรค
การเมื อ งไว้ จ ำนวนมาก แตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ค วามคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ ่ ง ได้ ส รุ ป
แนวความคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ กล่าวคือ พรรคการเมืองต้องมีลักษณะพื้นฐานอยู่สาม
ประการ ดังนี้ (เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, 2563)
1. เป็ น กลุ ่ ม บุ ค คลที ่ เ ข้ า มารวมตั ว กั น ร่ ว มมื อ กั น จั ด ตั ้ ง เป็ น สมาคมองค์ ก ร ซึ่ ง
หมายความว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ ต้องมีการจัดตั้งและกำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้ามารวมตัวกัน
2. มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยสมาชิกมีความเห็นส่วนใหญ่ของตนในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว้าง ๆ คล้าย ๆ กัน
3. มีว ัตถุป ระสงค์ร ่ว มกั น คื อการได้ มาซึ่ ง อำนาจรัฐ หรือการเข้ าบริห ารประเทศ
ลักษณะประการนี้สำคัญยิ่ง เพราะโดยธรรมชาติในสังคมอาจมีการรวมตัวกันของบุคคลที่มี
ความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ หรือลัทธิการปกครองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นลักษณะสองประการ
ข้างต้นของพรรคการเมือง หากแต่กลุ่มดังกล่าวไม่ประสงค์จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วไซร้
ย่อมขาดลักษณะประการสุดท้ายและไม่ใช่พรรคการเมือง อาจเป็นสหภาพแรงงาน สมาคม
หรือมูลนิธิเท่านั้น พรรคการเมืองต้องประสงค์ให้ได้มาซึ่งอำนาจมหาชน และใช้อำนาจนั้น
ดำเนินการให้อุดมการณ์ที่พวกตนมีร่วมกันนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ โดยลักษณะประการที่สามนี้
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การได้มาซึ่งอำนาจรัฐคงหมายความได้แต่เพียงเฉพาะการ
ได้มาผ่านวิถีทางตามรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไปเท่านั้น มิเช่นนั้น นิยามดังกล่าวก็อาจ
ใช้ได้กับคณะรัฐประหารต่าง ๆ ด้วย
ทั้งนี้ ในทางกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ตั้งแต่
ปี 2541 – 2560 ได้ให้ความหมายของพรรคการเมืองไว้แตกต่างกัน ดังนี้ (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560, 2560)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 4
บัญญัติว่า “พรรคการเมือง” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง โดย
ได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการ
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ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550, 2550)
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541, 2541) และ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560, 2560) บัญญัติว่า “พรรคการเมือง” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้ง
เป็นพรรคการเมือง โดยได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จากความหมายของพรรคการเมืองข้างต้นจะเห็นได้ว่า สอดคล้องกับลักษณะพื้นฐาน
สองประการจากสามประการข้างต้น กล่าวคือ เป็นคณะบุคคลที่มุ่งส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็หมายความว่าประสงค์จะได้มาซึ่งอำนาจรัฐนั่นเอง
และเมื่อกล่าวโดยสรุปความหมายของพรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กร
ร่วมกันโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกัน โดยกลุ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จะยึดกุมอำนาจ
รัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามอุดมการณ์ของตนให้สัมฤทธิ์
ผล ซึง่ นิยามดังกล่าวให้ไว้แก่ลักษณะที่ควรจะเป็นของพรรคการเมืองโดยทั่วไป แต่เมื่อพิจารณา
ถึงพรรคการเมืองไทย ต้องพิจารณา หน้าที่ของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย
เพราะหากทำไม่ได้หรือทำผิด ก็จะมีการลงโทษตามมา

เงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เลิกหรือยุบพรรคการเมือง
พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดให้
ต้องเลิกหรือยุบ พรรคการเมืองนั้น นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาเหตุของการร้องขอให้มีคำสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจในการเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541-2560 ระบุเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้ต้องมีการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้
(ชาย ไชยชิต, 2563)
1. มีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง
2. มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 15 คน
3. มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นตามหมวด 5
4. มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมือง กรณีนี้แม้กฎหมายจะให้เสรีภาพในการ
รวมตัวเป็นพรรคการเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวางกลไกในการกำกับควบคุมการดำเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองให้ดำเนินไปภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยกฎหมายได้กำหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินสั่งยุบพรรคการเมืองได้
หากกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
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1. กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. กระทำการอั น อาจเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. กระทำการอัน เป็นภัย ต่อความมั่น คงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. กระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเข้าเป็นสมาชิกหรือ
ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระทำการอย่างใดเพื่อประโยชน์ของพรรค
การเมือง
(2) พรรคการเมืองรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเพื่อกระทำ
การหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรีย บร้อย หรือศีล ธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลาย
ทรัพยากรของประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
(3) พรรคการเมืองรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินกิจการ
ของพรรคการเมือง หรือดำเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคลบางจำพวกที่กฎหมายกำหนด
5. ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องต่อไปนี้
(1) เมื ่ อ พรรคการเมื อ งได้ ร ั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั ้ ง พรรคการเมื อ ง แล้ ว ไม่
ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(2) องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองไม่ครบ
(3) ไม่หาสมาชิกให้ได้ 5,000 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
(4) ไม่จัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
(5) ไม่จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้เพิ่ม
บทบัญญัติ ที่นำไปสู่การยุบพรรคเพิ่มเติม ดังนี้ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560, 2560)
1. พรรคการเมืองต้องไม่ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน
2. ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิก
กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำ
ให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
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3. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้า
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก
4. สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น นอก
ราชอาณาจักรมิได้
5. ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด ำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาค
จากผู้ใดเพื่อกระทำการหรือสนับ สนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
6. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ำรงตำแหน่งในพรรคการเมื องกระทำการ หรือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
7. ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งใดในการ
บริหาร ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
8. ห้ า มมิ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งและผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง ในพรรคการเมือ งรั บ บริจ าคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
9. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจาก
(1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจด
ทะเบียนสาขาอยู่ใน หรือนอกราชอาณาจักร
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุน
หรือเป็นผู้ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่
ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(4) คณะบุ ค คล หรื อ นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ไ ด้ ร ั บ ทุ น หรื อ ได้ ร ั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมี
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดำเนินกิจการของ
พรรคการเมือง หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม
(1) (2) (3) หรือ (4)
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(6) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับ (1) (2)
(3) (4) หรือ (5) ตามที่คณะกรรมการกำหนด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งยุบ
พรรคการเมืองที่เข้าข่ายการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีเหตุให้ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งยุบหรือไม่
ยุบ พรรคการเมืองก็ได้ห ากเห็น ว่ามีเหตุอัน ควร เช่น กรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญเห็นว่าพรรค
การเมืองกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามจริง แต่เป็นการกระทำครั้งแรก และไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง ศาลอาจไม่สั่งยุบพรรคการเมืองก็ได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขในการยุบพรรค
การเมืองที่ผ่านมาจะเน้นหนักไปในเรื่อง ความมั่นคงของรัฐ และการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ และในปี 2560 ได้เพิ่มเรื่อง การรับเงินหรือทรัพย์สิน และการรับการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอกพรรคที่เข้ามาอยู่เบื้องหลัง ทำให้ การตีความทางกฎหมาย มี
หลายแง่ หลายมุมให้ต้องพิจารณามากขึ้น ดังนั้น กระแสการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
อาจจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ เช่นเดียวกับความขัดแย้งในการเมืองไทย

รัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การ
ยุบพรรคการเมือง หรือสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองไว้ โดยขอแบ่งการอธิบายออกเป็นดังนี้
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560)
ตามมาตรา 94 ของ พ.ร.ป. พรรคการเมื อ ง ซึ ่ ง ห้ า มให้ ผ ู ้ ท ี ่ เ คยดำรงตำแหน่ ง
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจด
ทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการ
จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองถูกยุบ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรค
การเมือง แต่ก็บัญญัติไว้ชัดเจนถึงข้อห้าม อันจะนำไปสู่การยุบพรรค เช่น การดำเนินการของ
พรรคจะต้องเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำ โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
นั้น รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อห้ามอันจะนำไปสู่การถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ได้บัญญัติเรื่องการยุบพรรคการเมืองไว้โดยเฉพาะในหมวดว่าด้วยการการสิ้นสภาพ การเลิก
และการยุบพรรคการเมือง แต่ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้ระบุไว้ ในหมวดที่ 8 การสิ้นสุ ดของพรรค
การเมือง โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องได้แก่ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560, 2560)
มาตรา 90 บัญญัติว่า พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91
(2) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92
(3) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด 9 การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา 91 บัญญัติว่า พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ
(1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 17
วรรคสาม หรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 (1) หรือ (2) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(2) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึง
ตามที่กำหนด ในมาตรา 33 (1) ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน
(3) ภายหลังจากที่ดำเนินการครบตามมาตรา 33 (2) มีจำนวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึง ภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(4) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมือง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
(5) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป
สองครั้ง ติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
(6) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(7) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมื องใดสิ้นสภาพ
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้
พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็น
ว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีเช่นนี้ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับ
การประกาศของคณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ยื่น คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์ใ นการ
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คุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพ ของพรรคการเมืองตาม
มาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง
สรุปได้ว่า การยุบพรรคการเมือง จะเกิดขึ้นได้ในกรณีดังนี้
ไม่ดำเนินการ
1. แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. สมาชิกน้อยกว่า ห้าพันคน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. มีสาขาของพรรค ตามบัญชีรายชื่อภาคละ 1 สาขา ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. พรรคการเมืองต้องไม่ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ
2. กระทำการอั น อาจเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ฝ่าฝืนข้อห้าม
1. ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิก
กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำ
ให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
2. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด สมัครเข้า
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก
3. สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น นอก
ราชอาณาจักรมิได้
4. ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาค
จากผู้ใดเพื่อกระทำการหรือสนับ สนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
5. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการ หรือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีล ธรรมอัน ดี ของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติข อง
ประเทศ
6. ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับ
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แต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งใดในการ
บริหาร ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
7. ห้ า มมิ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งและผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง ในพรรคการเมือ งรั บ บริจ าคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8. ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด
จาก บุคคล ผู้ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ
หรื อ จดทะเบี ย นสาขาอยู ่ ใ น หรื อ นอกราชอาณาจั ก ร และนิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ จ ดทะเบี ย นใน
ราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ใน
กรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณา
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ดังนั้น ถึงแม้ว่า รัฐธรรมนูญ จะให้สิทธิเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง หากแต่การยุบ
พรรคการเมืองก็เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ปิดกั้น
ตัวเลือกของประชาชน หากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่เสียงส่วนใหญ่ในสังคมเห็นชอบด้วย การ
ปิดกั้นนั้นเท่ากับว่าไม่เคารพในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน และหากตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่
เสียงส่วนน้อยในสังคมเห็นชอบด้วย แม้ว่าประชาชนเสียงข้างน้อยจะไม่สามารถดำเนินการให้
ตัวเลือกดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่การปิดกั้นตัวเลือกดังกล่าวก็เป็นการไม่เคารพสิทธิของ
เสียงข้างน้อยในสังคมเช่นกัน ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ข่มเหงเสียงข้างน้อย ซึ่ง
ถือได้ว่าไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

ข้อมูลการยุบพรรคการเมือง และการตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จนถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รวมเวลามากกว่า 22 ปี มีพรรคการเมืองถูกยุบพรรคไปแล้วถึง
110 พรรค สืบเนื่องมาจาก 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ เกิดจากหาสมาชิก และสาขาพรรคไม่ครบ
จำนวน 39 พรรค การรายงานการดำเนินการใช้จ่ายเงิน 35 พรรค ล้มล้างระบอบการปกครอง
8 พรรค และไปรวมกับพรรคอื่น 5 พรรค โดยแบ่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย และช่วงเวลาใน
การยุบพรรคการเมืองแต่ละช่วง ดังนี้ (ข่าวไทยพีบีเอส, 2563)
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541
พรรคการเมืองถูกยุบ 1 พรรค
พ.ศ. 2542
พรรคการเมืองถูกยุบ 4 พรรค
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พ.ศ. 2543
พรรคการเมืองถูกยุบ 4 พรรค
พ.ศ. 2544
พรรคการเมืองถูกยุบ 18 พรรค
พ.ศ. 2545
พรรคการเมืองถูกยุบ 19 พรรค
พ.ศ. 2546
พรรคการเมืองถูกยุบ 10 พรรค
พ.ศ. 2547
พรรคการเมืองถูกยุบ 11 พรรค
พ.ศ. 2548
พรรคการเมืองถูกยุบ 10 พรรค
พ.ศ. 2549
พรรคการเมืองถูกยุบ 4 พรรค
พ.ศ. 2550
พรรคการเมืองถูกยุบ 11 พรรค
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พรรคการเมืองถูกยุบ 3 พรรค
พ.ศ. 2553
พรรคการเมืองถูกยุบ 3 พรรค
พ.ศ. 2555
พรรคการเมืองถูกยุบ 2 พรรค
พ.ศ. 2556
พรรคการเมืองถูกยุบ 2 พรรค
พ.ศ. 2557
พรรคการเมืองถูกยุบ 2 พรรค
พ.ศ. 2558
พรรคการเมืองถูกยุบ 1 พรรค
พ.ศ. 2559
พรรคการเมืองถูกยุบ 2 พรรค
พ.ศ. 2560
พรรคการเมืองถูกยุบ 1 พรรค
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2562
พรรคการเมืองถูกยุบ 1 พรรค
พ.ศ. 2563
พรรคการเมืองถูกยุบ 1 พรรค
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า 9 ปีแรกของการใช้กฎหมายพรรคการเมือง มีพรรค
การเมืองถูกยุบไปแล้ว 92 พรรค กฎหมายพรรคการเมืองฉบับต่อมา ระยะเวลา 10 ปี มีพรรค
การเมืองถูกยุบพรรคไปแล้ว 16 พรรค และกฎหมายพรรคการเมืองล่าสุด ถูกใช้มาแล้ว 2 ปี ปี
มีพรรคการเมืองถูกยุบพรรคไปแล้ว 2 พรรค โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มของข้ออ้างหรือปัจจัยในการ
ยุบพรรคการเมือง ดังนี้ (ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2563)
1. จำนวนสมาชิกหรือสาขาไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
2. ไม่จัดการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือจัดการประชุมใหญ่ไม่ถูกต้อง
3. ไม่นำส่งรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือนำส่งล่าช้า
4. ไม่นำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง นำส่งล่าช้า หรือใช้เงิน
ไม่ถูกต้อง โดยกรณีที่น่าสนใจ คือ กรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ในปี 2563 จากกรณีการให้
พรรคกู้เงิน เป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งวันที่
2 มกราคม 2562 หรือ 11 เมษายน 2562 และห้ามไม่ให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
พรรคจัดตั้งพรรคการเมืองหรือ มีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นเวลา 10 ปี
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5. การฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยมีคดีที่เป็นที่น่าสนใจ คือศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ 3 พรรคการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2551 ได้แก่
พรรคพลั ง ประชาชน พรรคชาติ ไ ทย และพรรคมั ช ฌิ ม าธิ ป ไตย โดยผลที ่ ต ามมาคื อ
กรรมการบริหารพรรค จำนวน 37 คน 43 คน และ 29 คน ตามลำดับถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นเวลา 5 ปี
6. กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ มิได้เป็นไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มีการยุบพรรคการเมือง 4 พรรค กรณีที่น่าสนใจ คือ ศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2549 เป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี
7. กระทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองเกี่ยวกับการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ล่าช้า
8. กระทำการอั น อาจเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ในวันที่ 7 มีนาคม
2562 โดยห้ามไม่ให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติไปจดทะเบียน
พรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายใน 10 ปี
การยุ บ พรรคการเมื อ งในกฎหมายไทย ประกอบไปด้ ว ยมาตรการ การยุ บ พรรค
การเมือง และการเพิกถอนสิทธิการเมือง การยุบพรรคการเมืองในประเทศจึง เกี่ยวพันกับ
เหตุการณ์สำคัญจำนวนมาก
การยุบพรรคไทยรักไทย ในปี 2549 การยุบพรรคการเมืองเป็นประเด็นขึ้นมาคือ การ
เลือกตั้งทั่วไป 2 เมษายน 2549 ซึ่งพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดไม่ลงสมัครเลือกตั้ง เหลือแต่พรรค
ไทยรักไทย และตามกฎหมายขณะนั้น หากมีผู้สมัครพรรคเดียว จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ข้อกล่าวหาคือพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคขนาดเล็กลงสมัคร เพื่อเลี่ยงเกณฑ์ขั้นต่ำ
ดังกล่าว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญประกาศให้การเลือกตั้งไม่มีผลเนื่องจากมีเหตุน่าสงสัยว่าไม่เสรี
และเที่ยงธรรม อัยการจึงฟ้องพรรคไทยรักไทย แต่ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย เกิดการยึด
อำนาจ 19 กัน ยายน 2549 ได้ ย ุบ ศาลรัฐ ธรรมนูญและตั้งคณะตุล าการรัฐ ธรรมนูญขึ ้ น มา
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2542 มีบัญญัติไว้เฉพาะเรื่องการยุบพรรค แต่คณะรัฐประหารออกคำสั่ง (ประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ 27/2549) ว่า เมื่อ
ยุบพรรคแล้วให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคห้าปี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็น
ว่าพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ขั้นต่ำจริง และตีความ
ว่าการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นนี้ เป็นการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อ
กฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงให้ยุบพรรค
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เสีย (คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550) และ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นว่า
สามารถนำประกาศคณะรัฐประหารเรื่องการตัดสิทธิมาบังคับใช้ย้อนหลังได้ โดยให้เหตุผลว่า
การตัดสิทธิไม่ใช่โทษอาญา จึงใช้ย้อนหลังเป็นโทษได้ เป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรค 111
คนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
การยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และมัชฌิมาธิปไตย ในปี 2551 คดีนี้เป็น
ผลมาจากการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียง
ข้างมากให้ใบแดง ยงยุทธ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
เนื่องจากพบได้ว่ามีการกระทำที่น่าเชื่อได้ว่าทุจริตการเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีการตัดสินยุบพรรค
ตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เช่นเดียวกับพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิป
ไตย ที่กรรมการบริหารพรรคกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นกัน ด้วยข้อกล่าวหากระทำการที่
เข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 พรรค จำนวน 109 คน
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
การยุบพรรคไทยรักษาชาติ ในปี 2562 กรณีการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็นการ
นำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาใช้ประโยชน์ทางการเมือง เข้าลักษณะการกระทำที่อาจเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข จึงให้ยุบ
พรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี (คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562)
การยุบพรรคอนาคตใหม่ ในปี 2563 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท ซึ่งเข้าลักษณะความผิดตาม
มาตรา 72 ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ระบุว่า ห้ามมิ
ให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 92 (3) ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค
จากกรณีการยุบพรรคการเมืองข้างต้น จะเห็นถึงวิวัฒนาการของการยุบพรรคการเมือง
ในประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มิได้มีการบัญญัติเรื่องการยุบพรรคไว้โดยตรง แต่
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2541 รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2550 ได้บัญญัติเรื่อง การยุบพรรคการเมืองถูกไว้ในระดับรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 โดย
ขยายขอบเขตออกไปอีกว่า หากมีสมาชิกพรรคการเมืองทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทำให้การ
เลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หากกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนร่วม สนับสนุน
หรือแม้แต่ทราบแล้วไม่ห้ามปราม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการให้ได้มาซึ่งอำนาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และให้ยุบ
พรรค ตัดสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเสีย และรัฐธรรมนูญปี 2560 แม้ไม่ได้ระบุเรื่อง
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การยุบพรรคไว้อย่างชัดเจน แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ก็ได้ระบุสาเหตุที่นำไปสู่การยุบพรรคโดยละเอียด ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2541 –
2563 ในระยะเวลา 22 ปี ใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร มาแล้ว 3 ฉบับ ใช้กฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาแล้ ว 3 ฉบับ มีพรรคการเมืองถูกยุบมาแล้ว จำนวน
ใกล้เคียงกับจำนวนพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน และมี
นักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองจำนวนหลายร้ อยคน จึงทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าพรรค
การเมืองในสังคมประชาธิปไตยแบบไทย เป็นพรรคการเมืองที่เข้ามาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยประชาชนใช้ พ รรคการเมื อ ง และนั ก การเมื อ ง เป็ น ตั ว แทนเข้ า ไปเป็ น
กระบอกเสียงแทนประชาชน หรือเป็นเครื่องมือในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของพวกพ้อง
หรือเป็นเพียงไม้ประดับของการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่ถ้าหากเริ่มแตกยอด ออกดอกผล
หรื อ หยั ่ ง รากลึ ก ก็ จ ะต้ อ งโดนโค่ น ทิ ้ ง ทำให้ ไ ม่ ส ามารถเติ บ โตได้ ซึ ่ ง ขั ด กั บ ครรลองของ
ประชาธิปไตยในระบอบของสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกหรือไม่

มุมมองนักวิชาการต่อการยุบพรรคการเมือง
จากการประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการไทยได้พบถึงเหตุผลที่แท้จริงของการยุบ
พรรคการเมืองอย่างน่าสนใจ ดังนี้
1. การยุบพรรคการเมืองมาจากฐานแนวความคิดว่าด้วยพรรคการเมืองต้องมีกฎหมาย
จัดตั้งรองรับและมีกฎเกณฑ์บ ังคับว่าด้วยการดำเนินงานทางการเมือง ในการจัดตั้งพรรค
การเมืองมีอีกแนวทางหนึ่งคือเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มี
แนวทางหรือวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันทางการเมืองหรือนโยบายทางการเมืองในแบบเดียวกัน
จึงรวมตัวกันมาสร้างพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
ในหลายประเทศหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเป็นพรรคการเมืองที่รวมตัวกันเอง แต่จะมี
กฎหมายว่าด้วยกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาของประเทศนั้น ๆ เป็นตัวควบคุม และพรรค
การเมืองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนก็ยังอยู่ต่อไป เพียงแต่ว่าอาจไม่ สามารถเป็นแรงผลักดันทาง
การเมืองได้ แต่พรรคการเมืองไทยตั้งแต่เริ่มต้นของการสร้างประชาธิปไตย อยู่ในกรอบที่ถูก
บอกว่าจะต้องมีการจดจัดตั้งตามกฎหมายพรรคการเมือง ที่ผ่านมากระบวนการของการยกเลิก
พรรคการเมืองมีไม่ค่อยมาก การยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 80 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
การยุบพรรคในแบบของการเกิดรัฐประหาร เมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในอดีตก็จะมี การสั่งให้
ยุบพรรคการเมืองทุกพรรค (เนชั่นสุดสัปดาห์, 2563)
2. ไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไร การยุบพรรคการเมืองก็ยังเป็นสัญลักษณ์ความถดถอยของ
ประชาธิปไตยที่ไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอื่น ในต่างประเทศไม่ยุบพรรคการเมืองพร่ำเพรื่อ อย่างใน
เยอรมนี ไม่มีการยุบพรรคเพราะพรรคการเมืองไม่ต้องจดทะเบียน มันเกิดขึ้นจากการรวมตัว
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กัน เมื่อครบองค์ประกอบก็กลายเป็นพรรคการเมื องได้ การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในแต่ละ
ประเทศไม่เหมือนกัน พรรคการเมืองในระบอบเผด็จการก็มี ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เราจะต้องดูว่า
พรรคการเมืองนั้นอยู่ในระบอบไหน พูดง่าย ๆ ว่าการจะทำความเข้าใจพรรคการเมือง ต้องทำ
ความเข้าใจระบอบก่อน ก่อนนี้ที่เรียกว่าระบอบที่ตั้งชื่ อไม่ได้ก็อาจจะมีพรรคการเมืองอีกแบบ
หนึ ่ ง คื อ ลั ก ษณะของตั ว กฎเกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดพรรคการเมื อ งมั น ไม่ เ หมื อ นกั น ถามว่ า ใน
ต่างประเทศมีการยุบพรรคการเมืองแบบนี้ไหม ปกติไม่มีการยุบพรรคการเมืองเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของความถดถอยทางประชาธิปไตย การจะยุบพรรคการเมืองจะต้องยุบโดยอุดมการณ์ของ
พรรคเป็นปฏิปักษ์กับระบอบกับระบอบประชาธิปไตย โดยทั่วไปหมายถึงพรรคการเมืองนั้น
ทำลายประชาธิปไตย ตัวพรรคเกิดขึ้นจากประชาธิปไตย พูดง่าย ๆ คือประชาธิปไตยเป็นแม่ที่
ให้กำเนิดคุณ คุณจะฆ่าแม่ แม่ก็ต้องฆ่าก่อน เพื่อไม่ให้ตัวแม่ถูกฆ่า ตัวระบบก็ต้องจัดการก่อน
ซึ่งแน่นอนว่าตัวระบบที่จ ัดการแบบนี้ก็เป็นปัญหาเถียงกันมากในทางวิช าการว่ายอมไหม
อย่างเช่นตอนเยอรมนียุบพรรคคอมมิวนิสต์ เถียงกันเยอะมากว่าทำไมถึงไม่ยอมให้มีพรรค
คอมมิวนิสต์เพราะมันก็เป็นอุดมการณ์อันหนึ่ง (ประชาไท, 2563)
3. หากดูตามตัวบทกฎหมายในประเทศอื่น ๆ ระบุชัดเจนว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นการ
รวมตัวกันของประชาชนโดยชัดเจน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อจะมีผู้แทนของพรรคนั้นในรัฐสภา
ส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีความหมายตรงกันในฐานะความเป็นคณะบุคคลที่มาจดทะเบียนกัน
เป็นพรรคการเมือง ตามมาตราที่ 45 ของรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพของประชาชนเอาไว้ตรง
นี้ ทั้งนี้ขอบเขตและสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพรรคการเมืองจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องรักษาการปกครองระบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น และ
สาเหตุของการยุบพรรคนั้นก็ควรจะมีแค่สาเหตุเ ดียวก็คือการล้มล้างการปกครอง แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันนั้นมีเหตุตามกฎหมายเอาไว้มากมายที่จะสามารถนำไปสู่การยุบพรรคการเมือง
ได้ (สำนักข่าวอิศรา, 2563)
ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่า พรรคการเมืองโดยหลักการแล้วเป็นที่ชุมนุมของประชาชนผู้
มีอุดมการณ์เดียวกัน หากยุบพรรคการเมืองจึงเป็นการตัดสิทธิทางการเมืองของประชาชนผู้
เป็นเจ้าของพรรค ในระบอบสากลทั่วโลกไม่ใช้วิธีการยุบพรรคการเมืองแบบไทย เพราะพรรค
การเมืองหากดำเนิน กิจ กรรมทางการเมืองไม่เป็นที่ย อมรับของประชาชนโดยทั่ว ไปก็ ย่ อม
เสื่อมสภาพความเป็นพรรคการเมืองโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว

สรุป
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา แนวคิดในเรื่องการยุบพรรคการเมืองนั้นจะมีทั้งผู้สนับสนุน และ
คัดค้าน แต่ในพื้นฐานของปัจจุบัน เป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าการยุบพรรคการเมืองนั้นเป็นการ
จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ระบอบประชาธิปไตยต้องเปิดกว้าง
ให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองของตน แม้ว่าความเห็นนั้นอาจไม่เป็น
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ที่พอใจของรัฐ แต่รัฐต้องเคารพเสียงข้างมากของประชาชน อย่างไรก็ดี เสียงข้างมากเพียงอย่าง
เดียวมิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง มิเช่นนั้น จะปรากฏผู้อ้างเสียงข้างมากของประชาชนในการ
สร้ า งความชอบธรรมให้ ก ารกระทำทุ ก อย่ า งของตน รวมทั ้ ง ข่ ม เหงเสี ย งข้ า งน้ อ ยด้ ว ย
ประชาธิปไตยยังมีหลักการพื้นฐานประการอื่นรวมอยู่ด้วย อาทิ หลักนิติรัฐ หลักเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หลักเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งหลักการเคารพเสียงข้างมากและ
คุมครองเสียงข้างน้อย ดังนั้น การใช้ข้ออ้างเรื่องเจตจำนงของประชาชนจึงต้องใช้ด้วยความเป็น
ธรรม โดยเคารพในคุณค่าร่วมกันบางประการของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่ว่าเสียงข้างมาก
จะท่วมท้นเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคุณค่าเหล่านั้นได้
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยนั้นจำต้องเคารพกติกาแห่ง
การแข่งขัน ซึ่งนั่นรวมถึงการเคารพหลักการข้างต้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาธิปไตยจึงมีสิทธิ
ที่จะปกป้องตนเองจากการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่ต้องธำรงไว้เหล่านี้ รัฐควรยอม
วางตัวเป็นกลางในทางการเมืองและยอมให้จัดตั้งพรรคการเมืองที่มีแนวคิดไม่เห็นพ้องกับ
ระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา โดยถือว่าเมื่อประชาชนส่วนมากประสงค์เช่นนั้นก็ต้องเป็นไป
ตามนั้น แต่เมื่อปรากฏว่าพรรคการเมืองนั้นดำเนินการทำลายหลักการพื้นฐานดังกล่าว จึงจะ
สามารถยุบพรรคการเมืองนั้นได้เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยยังสามารถอยู่รอดต่อไป
ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองแม้ว่าสามารถกระทำได้ในระบอบประชาธิปไตยแต่ต้อง
กระทำไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้ตกไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะนำมา
ทำลายล้างกัน เพราะการยุบพรรคการเมืองเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยหลัก
เหตุผลที่ว่า พรรคการเมืองมิใช่เป็น ของแค่คณะกรรมการบริห ารพรรคแต่แท้จริงเป็นของ
สมาชิกพรรคทั ้ง ปวง การพิจ ารณาโทษของพรรคการเมื อ งควรพิ จารณาโทษเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารพรรคเท่านั้น ไม่ควรลงโทษสมาชิกพรรคด้วยการยุบพรรคที่สมาชิกทั้งหมดเป็น
เจ้าของร่วมกัน ซึ่งการยุบพรรคการเมืองไม่ได้ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งได้เลย
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