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หลกัการกาํหนดคณุสมบตัขิองการเปนผูมสีทิธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยจะตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืง

๑. ความนํา
ระบบพรรคการเมอืง (Political Party) น้ันอาจถอืไดวาเปนสถาบนัทางการเมอืงที่มคีวามสาํคญั

สถาบันหนึง่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็โดยเหตุทีเ่ปนองคกรทีเ่ปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่ตาง ๆ กัน เชน การสรรหาบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกรัฐสภา การกําหนดนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหนโยบายของ
พรรคการเมืองนัน้ ๆ เปนทีย่อมรับและไดรับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด การบริหารงาน
ใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอรฐัสภา หรอืในบทบาทของฝายคานในการมุงปกปองรกัษาผลประโยชน
ของประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เปนตน๑ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐที่ปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองมีพรรคการเมืองเพื่อทําหนาทีใ่นการผลักดันใหเกิดการกอตั้ง
เจตจํานงทางการเมืองของประชาชน และดําเนินการใหเปนไปตามเจตจํานงทางการเมืองดังกลาว๒ 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับจึงไดกําหนดมาตรการหรือกลไกที่จะไดสงเสริม
การดําเนินการของพรรคการเมืองใหมีความเขมแข็ง โดยการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรนั้นจะตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืงไวในคณุสมบตัขิองการเปนผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองอีกดวย

อยางไรก็ตาม ไดม ีข อวิพากษวิจารณกันคอนขางมากจากกลุ มการเมืองบางกลุ มว า 
การที ่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับได บัญญัติบังคับให ผู สมัครรับเลือกตั ้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น เทากับเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมืองของประชาชน และทําใหพรรคการเมืองสามารถครอบงําหรือมีอํานาจเหนือในการ
ตอรองกับผู สมัครรับเลือกตั ้งได ดังนั้น จึงมีขอพิจารณาวาหลักการเรื ่องการกําหนดคุณสมบัติ

๑ กษมา  สุขนิวัฒนชัย, แนวทางกฎหมายในการไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมือง, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓, น.๑.

๒ รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาครีตัน (บทคดัยอ), รายงานการศกึษาวจิยั เรื่อง “บทบาทและอาํนาจหนาท่ีของสมาชกิ
รัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”, สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๔. 
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หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

จุลนิติ

ของการเปนผูมสีทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองสังกัดพรรคการเมือง
ดวยน้ันไดเคยมีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัใดบาง มีความเปนมาและเจตนารมณ
อยางไร ตลอดจนหลักการดังกลาวมีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทางคอลัมน “มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงขอเสนอ
บทความ เรื่อง “หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง” ดังนี้

๒ . หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูม ีสิทธิสมัครรับเลือกตั ้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
  หลักการของประเด็นเรื ่องดังกลาวนี้ มีทีม่าจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเปนการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไมไดมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง สงผลทําใหมีผู สมัครอิสระในการเลือกตั้งครั้งนั้น
เปนจํานวนมาก และผลการเลือกตั้งก็ปรากฏวาผูสมัครอิสระจํานวนไมนอยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร และตอมาเม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลาน้ีไดเขาไปทําหนาท่ีในสภาผูแทนราษฎร
ก็ไดรวมตัวกันจัดตั ้งเปนพรรคการเมืองขึ ้น แตเนื ่องจากสมาชิกของพรรคการเมืองดังกลาว
ไมไดมีอุดมการณรวมกันมากอน จึงอาจทําใหเห็นไดวามีลักษณะเปนพรรคการเมืองเฉพาะกิจทีม่ี
การรวมกลุมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอรองผลประโยชนทางการเมือง ทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
เพราะไมสามารถควบคมุสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได จนในท่ีสดุรฐับาลซึ่งนาํโดยจอมพลถนอม กติตขิจร 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดนําสถานการณดังกลาวมาอางเปนเหตุผลประการหนึ่งในการกระทํา
รัฐประหารตนเอง ตอมาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ทางคณะผู ร างรัฐธรรมนูญจึงไดนําบทเรียนจากเหตุการณทางการเมืองในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๒ 
มาเปนขอกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองไว
ในรฐัธรรมนญูดวย๓ ซึ่งตอมาในช้ันคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมีการลงมติในเรื่องการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๓ อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๙๙.

103-113-MAC6.indd  104 1/8/57  09:56

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๐๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

ตองสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งผลปรากฏวามีกรรมาธิการไดลงมติเห็นดวยจํานวน ๑๒ คน ไมเห็นดวย
จํานวน ๑๒ คน ในทายที่สุดประธานคณะกรรมาธิการไดออกเสียงชี้ขาดโดยลงมติไมเห็นดวย๔ ตอมา
เมือ่นําเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติอภิปราย
ในเรื่องดังกลาวโดยมีความเห็นแบงออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้๕

 ฝายแรก มีความเห็นวา ควรบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
มีอาทิ ดังนี้
 นายพิชัย  รัตตกุล : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... ส.ส. ในอดีต พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่ผานมานั้น
มีมากที่ไมสังกัดพรรคนั้นเปนคนดี ทํางานอยางเปนอิสระโดยแทจริง ไมขายตัว ... แตนั่นเปนสวนนอย 
สวนใหญแลวอีกประมาณ ๗๐ ทานซึ่งเปน ส.ส. อิสระไมสังกัดพรรคนั้น อดีตทีผ่านมาสอนใหเรา
นํา้ตาตกใน สอนใหรัฐบาลชุดทีแ่ลวตองเกิดความระกําชํ้าใจเหลือเกินจากบทบาทตาง ๆ ของ ส.ส. 
๗๐ คนที่ไมสังกัดพรรค ทัง้นีเ้พราะเหตุวา ส.ส. ๗๐ คนที่ไมสังกัดพรรคนั้น ตางเลนตัว เลนตัวที่จะ
ประเมินตัวเอง ประเมินราคาตัวเองใหสงูขึ้น ถาคนไหนมเีสยีงพดูในสภาหรอือภปิรายในสภาไดเดด็ขาด
มากหนอยราคาก็สูงขึ้น ... อยางไรก็ดี ความวุนวายทีเ่กิดขึ้นในอดีตที่ผานมาจากการที่รัฐธรรมนูญ
ไมบังคบัให ส.ส. ตองสังกดัพรรคนัน้ ทําความปนปวนใหกับการบรหิารงานของสภาและการบรหิารงาน
ของประเทศเปนอยางมาก ... ถาเรารักทีจ่ะใหเห็นการเมืองของประเทศไทยเราในอนาคตดําเนินการ
ไปอยางมีเสถียรภาพเพื่อจะนําไปสูรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแลว จําเปนเหลือเกินที่เราจะตองวางรากฐาน
ระบบพรรคการเมอืงตั้งแตบัดนี ้... มีบางทานบอกวาถาหากให ส.ส. สงักัดพรรคแลวจะเปนการตดัสทิธิ
ของประชาชนไป กระผมวาไมใชตัดสิทธิครับทานประธาน กระผมมีความเห็นวา ถาหากกระผมอยาก
จะไปอยูกับพรรค ก. และพรรค ก. เขาไมสนใจกระผม กระผมเองก็สามารถรวบรวมสมัครพรรคพวก
กระผม ๑,๐๐๐ คน ต้ังเปนพรรคการเมอืงขึ้นมาไดอีกพรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นจงึไมเปนการตดัสทิธเิลย ...”
 นายอมร  จันทรสมบูรณ : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... สิ่งที่เราเขาใจวาเปนระบบรัฐสภา 
คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติคุมรัฐบาลนั้น เปนความเขาใจของระบบรัฐสภาเมื ่อ ๑๕๐ ปกอนนี ้
เพราะปจจบุนันี้นั้น โดยอาศยัหลักเกณฑท่ีวารฐับาลตองมาจากพรรคการเมอืงสวนขางมากในสภาแลว 
เราจะเห็นวาระบบรฐัสภาที่เราเขาใจวาสภานิตบิญัญตัคิมุรฐับาลน้ันจึงไมเปนความจรงิ เพราะวารฐับาล
นัน้ก็คือสวนขางมากในสภานัน่เอง ดังนั้น สิง่ทีอ่ยูในสภาและควบคุมรัฐบาลก็คือพรรคการเมือง ... 
กระผมไมอยากจะเถียงหรือโตแยงวาสิ่งเหลานี้ไมใชเปนการจํากัดสิทธิ กระผมยอมรับวาเปนการจํากัด
สิทธบิางสวน แตเปนการจาํกดัสิทธเิพื่อประชาชน ... บทบญัญตัน้ีิไมไดสมบรูณในตวัเอง การท่ีจะบงัคบั
ใหผูที่สมัครสังกัดพรรคเปนแตเพียงกลไกชิ้นหนึ่ง แตสิ่งทีจ่ะทําใหกลไกนี้สมบูรณก็คือ ถาหากวาผูใด
ลาออกจากพรรค ผูนั้นตองขาดสมาชิกภาพไปดวย กลไกนี้จึงจะสมบูรณ ...”

๔ บันทึกการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ครัง้ที ่๑๖/๒๕๑๗ วนัพธุที ่๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๑๗, น. ๕๙, อางถึงใน คะนึงนิจ  แซเฮง, ปญหาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง, วิทยานิพนธนิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑, หนา ๘๗ – ๘๘.

๕ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๗ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๑๗ วันเสารที ่๗ กันยายน ๒๕๑๗, 
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จุลนิติ

 นายเกษม  ศิริสมัพันธ : อภิปรายแสดงความเหน็วา “...เรากาํลงัตองการรฐับาลที่มีความเขมแข็ง
พอสมควร เรามีปญหาอีกมากมายนักในทางเศรษฐกิจสังคมและการปกครองตาง ๆ ทีจ่ะตองมี
รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็งมาแกไขปญหาเหลานั้น ในขณะเดียวกันดวยความเคารพ
ทานประธานกรรมาธิการ ทานบอกวายังไมถึงเวลาที่จะมีระบบพรรคแลวขางหนาเราจะเปนอยางไร 
ขางหนาเราก็จะมีรัฐบาลซึ ่งไมสามารถมัน่ใจในตัวเราเองเลยวาจะสามารถปกครองประเทศ
ดวยความสนับสนุนของสภาหรือไม ... จริงอยูบางทานอาจจะมีความเห็นวาการที่จะสังกัดพรรคนั้น
เปนการจํากัดเสรีภาพ แตถาวาในสังคมที่จะเปนประชาธิปไตยนั้น กระผมอยากจะกราบเรียนวา
ไมใชมีแตเสรภีาพอยางเดยีว แตเราตองการที่จะมวีนัิยบางและพรรคการเมอืงน้ันเปนกระบวนการที่จะ
สรางวินัยในทางการเมืองใหเกิดขึ้น...”

 นายสมัคร  สุนทรเวช : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... วันที่เราจะตัดสินใจในอนุมาตรา (๔) 
ของมาตรา ๑๑๙ น้ีเปนพื้นฐานสาํคญัที่สดุท่ีเราจะวางลงไปในบานเมอืงน้ี เราอยากจะไดเหน็วาวนัหนึ่ง
บานเมืองเราจะมีพรรคการเมืองใหญ ๒ หรือ ๓ พรรค ชวยกันบริหารบานเมืองผลัดเปลี่ยนกันเขา
ผลัดเปลี่ยนกันออก แตถาเราไมเริ่มตนดวยพรรคการเมืองมาก ๆ ในวันนี้จะไปเริ่มตนเมื่อไร...”
 นายอดุล  วิเชียรเจริญ : อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา “... ประชาธิปไตยนั้นจะคงอยูได
ตอเมือ่มีระบบพรรคการเมือง เรานําประชาธิปไตยเขามาใชในเมืองไทยกันโดยคิดวาถาเรามาสราง
สถาบันใหมีสภานิติบัญญัติ มีฝายบริหาร แลวมีการควบคุมกัน และมีการเลือกตั้งเทานั้น เราก็นึกวา
เปนการเพียงพอ ... การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจําเปนเหลือเกินที่จะตองมีคณะบุคคลผูซึ่งมี
แนวนโยบายมีความคิดเห็นในทํานองเดียวกันมาดําเนินการในทางการเมืองจึงจะเปนผล ไมใชวา
ถาสมาชิกอยู ๓๐๐ คน ตางคนก็ตางเปนอิสระแลวก็ลงมาทําอะไรขึ้น มันไมมีแนว ไมมีอะไรทั้งสิ้น 
การปกครองจะเปนไปไมได มันจะกลับไปกลับมาไมมีที่สิ้นสุด ...”
 ฝายท่ีสอง มีความเหน็วา ไมควรบงัคบัใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชกิพรรคการเมอืง 
มีอาทิ ดังนี้
 นายจําลอง  ครุฑขุนทด : อภิปรายแสดงความเห็นวา “กระผมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ตัด
อนุมาตรา (๔) นีอ้อกไป แลวใหโอกาสแกผูที่ยังไมมีความสมัครใจที่จะเขาสังกัดพรรคการเมืองใด 
เพราะความไมเชื่อใจก็ดี ไมเชื่อในตัวบุคคลก็ดี ไมเขาใจในระบบพรรคการเมืองก็ดี ไดมีโอกาสสมัคร
โดยอิสระเสรี และเมื่อเขาเห็นคุณคาของการมีพรรคการเมือง เขาก็อาจจะมารวบรวมกันขึ้นตั้งเปน
พรรคการเมืองในอนาคต ... เพราะฉะนั้น กระผมเห็นวาในระยะหัวเลี้ยวหัวตอนี้เราควรจะใหผูทีจ่ะ
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สมัครเลนการเมืองในระดับชาตินี้มีอิสระเสรีในการที่จะสมัครไดโดยอิสระ ... หากวาเขามีความจําเปน
หรือมีความเลื่อมใสวาระบบพรรคการเมืองนี้เปนของดีเปนของที่ชาติจะไปรอดแลว กระผมก็คิดวา
เขาคงจะตัดสินใจเขาพรรคใดพรรคหนึ่งที่เขาเลื่อมใสมากที่สุด ...”
 นายไพโรจน ชัยนาม : อภิปรายแสดงความเห็นวา “... ในเรื่องการมีพรรคการเมืองนี้กระผม
สนับสนนุอยางท่ีสุด การปกครองแบบของเราน้ีจะตองมคีณะพรรคการเมอืง แตวาในเรื่องน้ีน้ันมีเหตผุล
หลายอยางทีย่ังไมเห็นสมควรวาจะใหสมาชิกเขาสังกัดในทันที ... กระผมคิดวาถาบังคับในทันทีแลว
พรรคทีใ่หญ ๆ ก็จะไดเปรียบพรรคเล็ก ๆ ดวยการดึงเขาไป ... กระผมรูสึกวาการบังคับใหสมาชิก
พรรคการเมอืงที่ถกูออกจากพรรคดวยวิธีอยางใดก็ตาม ดวยลาออกหรอืโดยยบุพรรคหรอืดวยถกูไลออก
อะไรกต็ามตองขาดจากสมาชิกสภาไปดวย วธิน้ีีเราไมเคยมมีาเลยในประเทศไทย ... อีกประการหนึ่งนั้น
ขอใหคดิดใูหดวีา ในรฐัธรรมนูญมีมาตราหนึ่งบอกวาสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา เปนผูแทน
ของปวงชนชาวไทย ถาอยางนีแ้ลวเมือ่รัฐธรรมนูญบังคับอยางนีแ้ลวเราจะบังคับใหเขาเขาพรรค
หรือครับ ... ถึงจะมีพรรคอะไรตอไปขางหนามันก็ยังกระจายได ออกจากพรรคนี้อีกพรรคหนึ่งมา
รบัเขาทันทีจะวาอยางไร เราจะหาอะไรแก ไมมีหามไวน่ีครบั พรรคตาง ๆ  มันกจ็ะซื้อ จะออกแขงขนักนั 
นี่แหละที่กระผมเปนหวง ...”
 นายบรรหาร  ศิลปอาชา : อภิปรายแสดงความเห็นวา “...นับวาเปนการสมควรอยางยิ่งที่เรา
ไมไปบังคับใหผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําตองสังกัดพรรค ... ความรูสึกของ
ประชาชนในเรื ่องระบบพรรคนั้นยังหางไกลและไมคอยมีความหมาย ... เราจําเปนจะตองอาศัย
ระยะเวลาอีกสักชวงหน่ึง เพื่อใหมีโอกาสใหไดเขาใจในเรื่องระบบพรรคดพีอ แลวถาหากวาเราไปบงัคบั
ใหผู ทีส่มัครเขารับเลือกตั้งจะตองสังกัดพรรค ก็จะทําใหผู สมัครนั้นตองเรงไปสังกัดพรรคหนึ ่ง
ดวยความจําใจและดวยความไมสมัครใจ เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญนี้ไดบังคับไวเปนการลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมเปนประชาธิปไตย แลวไมเปนการเปดโอกาสใหผูสมัครไดมีการทดสอบ
คุณภาพและสวัสดิภาพของแตละพรรค กระผมจึงขอเปรียบเทียบวาเหมือนกับวิธีการคลุมถุงชน ...”
 นายใหญ  ศวิตชาต : อภิปรายแสดงความเห็นวา “ทานประธานที่เคารพ ในกรรมาธิการ
ผมเปนคนท่ีไมเหน็ดวยท่ีจะใหสมาชกิสงักัดพรรคการเมอืง ... ประเดน็แรกท่ีผมไมเหน็ดวยก็คอื เสรภีาพ
ในทางมูลฐาน ก็วากันอีกวา ถาจะเลนการเมืองตองอยูในวินัยตองเขาพรรค ถาเขาพรรควัตถุประสงคที่
สมาชิกในสภานี้อยากไดใหมีพรรคการเมืองแตนอยนั้น มันจะกลับมีพรรคอยู ๔ พรรค หรือ ๖ พรรค 
แตวาราษฎรไมไดชอบอยูเลยสักพรรคหนึ่ง ทางออกก็คือจะตองไปตั้งพรรคที่ราษฎรเขาปรารถนา 
ในที่สุดประเทศไทยก็ถูกบังคับอยางนี้จะมีพรรคราว ๆ ๗๐ พรรค เพราะพรรคที่มีอยูเขาไมชอบ
และราษฎรก็ไมชอบ ... การทีจ่ะใหคนเห็นกับพรรคนั้นไมใชอยูดวยออกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
แตจะออกไดหรือเปนไปไดดวยการใหการศึกษา คุณคาของพรรค การปลูกความนิยมของพรรค ... 
พรรคมันตองเปดโดยออโตเมตคิ (Automatic) ถาเปนประชาธปิไตย เพราะคนไมมพีรรคไมสามารถจะ
บริหารราชการได แตพรรคที่เกิดมานั้นก็ไมใชหมายวาจะตั้งพรรคและบริหารประเทศได ราษฎรตอง
สนับสนุน และถาจะไปบังคับใหราษฎรตองเขาพรรค ผมมีพรรค ลูกพรรคผมก็ตองขายตัวไปหลายคน
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ก็รูกันอยู มันก็ไมไดมีความพิเศษอะไร สังกัดพรรคก็ขายไปหลายคนแลวขอเท็จจริงประธานก็รูวา
ใครขายไปบาง...” 
  ผลการลงมติหลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลว
ปรากฏวามีสมาชกิสภานิติบญัญติัแหงชาตลิงมตเิห็นดวยจาํนวน ๑๓๓ คน ไมเห็นดวย จาํนวน ๒๗ คน 
ทาํใหหลกัการน้ีปรากฏอยูในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ และรฐัธรรมนูญ
ฉบับตอ ๆ มาทุกฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๔ ตางก็ไดมีการบัญญัติหลักการดังกลาวไวเชนเดียวกัน 
แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากจะบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองแลว ยังไดกําหนดหลักการเพิ ่มเติมให
ผูสมัครรบัเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสงักัดพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงแตเพยีง
พรรคเดยีวนบัถงึวันสมคัรรบัเลือกตัง้เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนัดวย ซึ่งเปนแนวความคดิท่ีตองการให
พรรคการเมอืงมคีวามเขมแขง็ สามารถควบคมุสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหอยูในระเบยีบวนิยัและปองกนั
การยายพรรค เพื่อเปนฐานในการสนับสนุนใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ โดยเปนมาตรการที่สืบเนื่องจาก
การบังคับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองซึ่งมีมากอนหนานี้
แตไมสําเร็จในการควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองเทาที่ควร 

 สาํหรับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดมีการกําหนดระยะเวลา
ในการสังกัดพรรคของผูสมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตไดปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการสังกัดพรรคการเมือง
จากเดิมคือ ไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปน ไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
นอกจากนั้นยังกําหนดระยะเวลาสําหรับกรณีการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภาไวดวย กลาวคือ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพยีงพรรคเดยีวเปนเวลาตดิตอกนัไมนอยกวา ๓๐ วันนับถงึวันเลอืกตัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหเกิดความยดืหยุน
ในเรื่องระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมืองมากกวาเดิม๖

๖ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันเสารที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐, 
น. ๙๕ – ๑๐๖.
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จุลนิติ

 บทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญทีก่ําหนดคุณสมบัตขิองการเปนผู มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญ การไมตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง/ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๔๗๕ 
ถงึ รฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๑๑

ไมบังคับใหตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๑๗ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๙๔ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๕ (๓))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีว นบัถงึวนัสมคัร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน (มาตรา ๑๐๗ (๔))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐

ผู สมัครรับเลือกตั ้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ่งแตเพียงพรรคเดียว นับถึง
วันเลือกตัง้เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน เวนแตในกรณีทีม่ี
การเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 
๓๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๐๑ (๓)) 

๓. การใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อลาออก
หรือถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
 ๓.๑ การใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิ้นสดุลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมอืง
  เพื่อใหหลักการเรื่องการบงัคบัใหผูสมัครรบัเลอืกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองกําหนดใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมอืงดวย โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ นอกจากเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีบ่ังคับใหผูสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลว ในขณะเดียวกันก็เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนด
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อลาออกจากพรรคการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญ
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จุลนิติ

ฉบับตอมาภายหลังทุกฉบับตางก็กําหนดหลักการน้ีไวเชนเดียวกัน ทั้งนี้ การกําหนดใหสมาชิกภาพ
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงเมือ่ลาออกจากพรรคการเมอืงนัน้ สงผลใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไมมีโอกาสยายพรรคการเมืองในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรได
 บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในกรณกีารใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลง
เมื่อลาออกจากพรรคการเมือง
 

รัฐธรรมนูญ ผลของการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๔๗๕ ถงึ 
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๒

ไมเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๒๔ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๐๓ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๑๔ (๗))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๑๘ (๘))

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุด 
(มาตรา ๑๐๖ (๗))

 
 ๓.๒ การใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อถูกขับออกจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
  หลกัการเร่ืองการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสดุลงเม่ือถกูขบัออกจาก
การเปนสมาชิกพรรคการเมือง นั้น ไดมีบัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ เชนเดยีวกนั โดยบญัญตัไิวในมาตรา ๑๒๔ (๘) ซึง่กาํหนดใหสมาชกิภาพของสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเมื่อขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่พรรคการเมือง
มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกและไมอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ

103-113-MAC6.indd   110 1/8/57   09:56



ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๑๑
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จุลนิติ

  ตอมารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑ ไดบญัญตัไิวในมาตรา ๑๐๓ (๗) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของท่ีประชมุรวมของคณะกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง
ที่ตนเปนสมาชิก โดยไมมีกระบวนการเยียวยาใด ๆ ทั้งสิ้น
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๔ (๗) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก ซึ่งมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐๓ (๗) ทีใ่ชคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ 
ในการขับสมาชิกออกจากพรรค สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งเทานั้น
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๘ (๘) 
โดยกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
และไดกาํหนดมาตรการเยยีวยาไววาสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูท่ีถกูขบัออกจากพรรคการเมอืงสามารถ
อุทธรณตอศาลรฐัธรรมนูญภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัท่ีพรรคการเมอืงมมีต ิคดัคานวามตดิงักลาวมลีกัษณะ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถาศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัไดความเชนน้ัน สมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจ
เขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๖ (๗) 
โดยมีหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ (๘)
 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกรณีการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
 

รัฐธรรมนูญ มติ ผลในทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๑๗ เสียงขางมาก
(มาตรา ๑๒๔ (๘))

ยังไมพนสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ถาสามารถเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ได
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ 

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๒๑ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๐๓ (๗))

-

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๓๔ เสียงขางมาก
(มาตรา ๑๑๔ (๗))

-
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หลักการกําหนดคุณสมบัติของการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญ มติ ผลในทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๑๘ (๘))

สามารถอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญไดภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันท่ีพรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถาศาลวินิจฉัย
ไดความเชนนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น 
อาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ๓ ใน ๔
(มาตรา ๑๐๖ (๗))

สามารถอทุธรณตอศาลรฐัธรรมนญูไดภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวนัทีพ่รรคการเมอืงมมีต ิคดัคานวามตดิงักลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถาศาลวินิจฉัย
ไดความเชนนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น
อาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๔. บทสรุป
จากที่ไดกลาวมาจะพิจารณาเห็นไดวา การบัญญัติหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของการ

เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเอาไว
ในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย และหลกัการเรือ่งการใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
สิ้นสุดลงเมื่อลาออกหรือการถูกขับออกจากจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกนั้น 
มีเจตนารมณสําคัญอยูรวม ๒ ประการ ประการแรก คือ เพื่อปองกันปญหาการยายพรรคของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรท่ีจะใชในการตอรองและเรียกรองผลประโยชนทางการเมืองซ่ึงเคยเกิดขึน้เปนจาํนวน
มากกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประการที่สอง 
คือ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองอันจะทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งยอมสงผลดีตอการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลท่ีสามารถขับเคล่ือนนโยบายไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันแลวหลักการดังกลาวก็อาจเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมอืงของประชาชน ทัง้ในสวนของสทิธใินการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ของประชาชนทีจ่ะลงสมคัร
รับเลือกต้ังโดยไมตองการท่ีจะเปนสมาชิกพรรคการเมือง และสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง
ของประชาชนที่มีเพียงทางเลือกเดียวคือเลือกผู สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองเทาน้ัน 
แตไมอาจออกเสยีงเลือกตัง้ผูสมัครทีไ่มสงักดัพรรคการเมอืงได นอกจากนีก้ารบงัคบัใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง และการใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรส้ินสุดลงเม่ือลาออกหรือการถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก 
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ยังอาจทําใหพรรคการเมืองสามารถครอบงําหรือมีอํานาจเหนือในการตอรองผูสมัครรับเลือกตั้งได 
เนือ่งจากสมาชิกสภาผู แทนราษฎรไมอาจปฏิบัติหนาทีโ่ดยอิสระตามมโนธรรมสํานึกของตนได 
ดวยเกรงวาจะถูกขับออกจากพรรคการเมืองหรือจะไมไดรับการคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลอืกตั้งครั้งตอ ๆ  ไป ทําใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตองจํายอมปฏิบตัติามมตขิองพรรคการเมอืง 
ซึ่งสวนมากเปนความประสงคของหัวหนาพรรคหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลในพรรคการเมืองนั้น ๆ 
จนในทีสุ่ดความเปน “ผูแทนของประชาชน” ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจกลายเปน “ผูแทน
ของพรรคการเมือง”๗ ไปในที่สุด

ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองที ่จะมาถึงในอนาคตอันใกลนี ้ จึงควรมีการศึกษาทบทวนกัน
อยางจริงจังวา ควรจะเปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยไมตองสังกัด
พรรคการเมืองหรือไม แลวจะสงผลดีหรือมีผลเสียอยางไรบาง 

๗ บรรเจิด  สิงคะเนติ (บรรณาธิการ), ปฏิรูปการเมืองครั้งที ่๒ พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม
ตามแนวความคิดของศาสตราจารย ดร. อมร  จันทรสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๗.
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