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บทคัดยอ 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดบังคับใหผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน     ไมนอยกวา 90 วัน ซ่ึงเหน็วาหลักเกณฑดังกลาวนาจะเกดิผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและระบบการเมือง จึงไดทําการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความเปนมา 
หลักเกณฑของกฎหมาย เจตนารมณและการบรรลุผลตามเจตนารมณ รวมถึงขอด ี ขอเสีย และ
ผลกระทบตางๆ ที่เกดิขึ้น โดยไดทําการศกึษา คนควา   จากตํารา หนังสือ บทความ เอกสารทาง
วิชาการ ส่ือ ส่ิงพิมพตางๆ และปรากฏการณที่เกดิขึ้นจริงในสังคมการเมืองของไทย ซ่ึงเปนการวิจยั
ในเชิงคณุภาพ  

 ผลการศึกษา พบวาหลักเกณฑดังกลาวกาํหนดขึ้นเพื่อปองกันไมให ส.ส. ยายพรรค แต
เมื่อไดมีการนาํมาใชในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ปรากฎวามี ส.ส.ยายไป
สังกัดพรรคอื่นถึง 46 คน และมีการยุบรวมพรรคกันอีกหลายพรรค จึงเปนบทพิสูจนไดวา 
หลักเกณฑดังกลาวไมสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการปองกันไมให ส.ส. 
ยายพรรคได  และเมื่อนําหลักเกณฑดังกลาวไปวเิคราะหกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักเกณฑ
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะพบวา หลักเกณฑดังกลาวเปนการจาํกดัสิทธิ
เสรีภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน ทาํใหสิทธิในการสมัคร ส.ส. ของประชาชนตองตกไปอยูกับการ
ตัดสินใจของพรรคการเมือง และเมื่อวิเคราะหกับหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. 
ก็พบวาหลักเกณฑดังกลาวทาํให ส.ส. ขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ทางการเมือง อีกทั้งยัง
ทําใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาพรรคการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรอีกดวย 
แตหลักเกณฑดังกลาว กย็ังมผีลดี         บางประการคือ ทําให ส.ส. มีความผูกพนักับพรรคการเมือง    
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ทําใหพรรคการเมืองมคีวามเขมแข็งขึน้เนื่องจากมีอํานาจในการควบคมุ ส.ส. และทําใหพรรคการเมอืง
มีเวลาในการคัดเลือกตวัผูสมคัร  ส.ส.  

 เมื่อพจิารณาผลที่เกดิขึ้นจริงซึ่งไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของรฐัธรรมนูญ และ 
เปรียบเทียบระหวางขอดีกับขอเสีย รวมทั้ง หลักเกณฑการใชอํานาจของรัฐในทางมหาชนเพื่อ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว เห็นวา หลักเกณฑดังกลาวกอใหเกิดผลเสียตอประชาชน
และระบบการเมืองมากกวาผลดี จึงเสนอแนะใหยกเลิกการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชกิ
พรรคการเมืองไมนอยกวา 90  วัน  แตยังคงตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดยีวไว 
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ABSTRACT 
 Since the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 compels a Member of 
Parliament (MP) candidate to consecutively be a member of a political party for not less than 
ninety days until the day to be a MP candidate and, in the opinion of the author, such principle 
may affect the people’s rights and liberties and the political system, this thesis is to study the 
background, legal principles, and intention including advantages, disadvantages and other 
impacts. The study and research are done through texts, books, articles, academic documents, 
media, publications and true circumstances of political society in Thailand. It is qualitative 
research.    
 From the study, it is found that the abovementioned principle is established to prevent 
the MPs from switching parties. However, when such principle was implemented in the general 
election on February 6, 2005, it appeared that there were up to 46 MPs who had switched to other 
parties and many political parties were dissolved and merged. Consequently, this was to prove 
that such principle failed to attain the intention of the Constitution, which aims to prevent MPs 
from switching parties. In addition, when such principle is analyzed with the principles of Human 
Rights and the fundamental principles of democratic administration, it is found that such principle 
restricts the people’s fundamental rights and liberties, causing the people’s rights to be a MP 
candidate dependent on the decision of the political parties. Moreover, when such principle is 
analyzed with the principle of functional freedom,  it is found that with such principle, the MPs 
have no freedom to perform their political functions. This also affects the development of 
political parties and the functional performance of parliament. However, in such principle,      
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there are some advantages; MPs have commitment with the political parties, the political parties 
are stronger due to controlling powers over MPs and the political parties have time to select the 
MP candidates.  
 When considering the true consequence which failed to attain the intention of the 
Constitution and comparing the advantages and disadvantages, including the principle to use the 
State’s public power to restrict the people’s rights and liberties, it is found that such principle is 
more disadvantageous for the people and the political system than advantageous. It is, therefore, 
suggested that the compulsory rule for MP candidates to be members of a political party for not 
less than ninety days be repealed, but the principle of having to be a member of only one political 
party should remain the same.     
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  สภาพปญหาและความสําคัญของปญหา 
 นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎรไดนําระบบรัฐสภา
มาเปน  รูปแบบในการปกครองประเทศ ระบบรัฐสภาของไทยก็ลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ขาด
การพัฒนาอยางตอเนื่องดวยสาเหตหุลายประการ ดงัเชน ความไมพรอมของประชาชนกบัการ
เปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรก  ความไมเขมแข็งของพรรคการเมือง  การไมมีระเบียบวินยัของ ส.ส. 
การแกงแยง  ชวงชงิผลประโยชนของนักการเมืองจนนําไปสูการปฏิวตัรัิฐประหารและการปกครอง
โดยคณะทหารหลายครั้งหลายหนเปนระยะเวลายาวนาน  ทําใหระบบรัฐสภาของไทย ตลอดจนสถาบัน
ทางการเมืองตางๆ ไมสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง  

                   ระบบพรรคการเมืองของไทยไดเขามามีบทบาททางการเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่สาม  หลังจากที่มีการเปลีย่นแปลงการปกครองแลวถึง 14 ป  โดยไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 14 
ใหบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย จึงมีกลุมบุคคล      
รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง จํานวน 10 พรรค1 โดยไมมีการจดทะเบียนเพราะยังไมมีการ       
ตรากฎหมายพรรคการเมืองออกมาบังคับใช  แตพรรคการเมืองดังกลาวก็ตองสลายไปเมื่อมีการ   
รัฐประหารเกดิขึ้นในวันที ่29 พฤศจิกายน 2494 และในป พ.ศ. 2498 ก็ไดมีการจัดตัง้พรรคการเมือง
ขึ้นอีกครั้งเมื่อรัฐสภาไดมีการตรา พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ออกบังคับใช  โดยมี
กลุมบุคคลมาขอจดทะเบยีนจัดตั้งพรรคการเมืองถึง 30 พรรค แตพรรคการเมืองของไทยก็ตองสลายตัว
ไปอีกเปนครั้งที่ 2 เมื่อจอมพลสฤษดิ์  ธนรัชต ไดทําการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองใน
วันที่ 20 ตุลาคม 25012

                                                 
              1 ปรีชา  หงษไกรเลิศ.  (2524).  พรรคการเมืองและปญหาพรรคการเมืองไทย.  หนา 64. 
               2 จักษ  พันธชูเพชร.  (2545).  การเมืองและการปกครองไทย : มิติทางประวัติศาสตรและสถาบัน
การเมือง.  หนา 193. 
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                   ประเทศไทยไดวางเวนจากการมีพรรคการเมืองไปเปนเวลานาน นับตั้งแต  วันที่   20 
ตุลาคม 2501  จนกระทั่งไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2511 
และไดมกีารตรา พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2511 ออกบงัคับใชเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2511 จึงทําใหมี
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นอีกเปนระลอกที่ 3 จํานวน 17 พรรค3 แตในที่สุดพรรคการเมืองดังกลาว    
ทั้งหมดก็ตองยุติบทบาททางการเมืองและยุบตัวเองไปเมือ่ จอมพลถนอม  กิตตขิจร ไดทําการ
รัฐประหารตนเองยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 และไดออกประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2514 หามมิใหมีการจัดตั้งพรรคการเมือง 

                   นับจากการเปลีย่นแปลงการปกครองจนถึง การปฏิวัติในป พ.ศ.2514 เปนเวลา 39 ป  
พรรคการเมืองไทยไดเขามามีบทบาทในทางการเมืองเพยีง 3 ช

                                                

วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ไมตอเนื่องกนั
รวมระยะเวลาไดทั้งหมด ประมาณ 11 ป  โดยระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน       
ชวงเวลาดงักลาว ยังไมมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง  สภาผูแทนราษฎรจึงประกอบไปดวย ส.ส.ที่เปนสมาชกิพรรคการเมืองและ ส.ส. อิสระ
ที่ไมเปนสมาชกิพรรคการเมือง พรรคการเมืองที่จดัตั้งขึน้มีลักษณะเปนพรรคของกลุมบุคคลที่จดัตัง้
ขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางการเมือง  ไมมีลักษณะเปนพรรคมหาชน  ส.ส. ภายในพรรค
ไมมีระเบียบวินัย  มีการรวมกลุมกันเพื่อตอรองผลประโยชนและอํานาจทางการเมืองทําใหพรรคการเมือง
ออนแอสวน ส.ส. อิสระกไ็มมีจุดยืนทางการเมืองคอยแตแสวงหาผลประโยชน จนทาํใหระบบการเมือง
ของไทยขาดเสถียรภาพนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหารและยึดอํานาจการปกครองจากฝายทหาร
หลายครั้งหลายครา 

 จากเหตกุารณที่เกดิขึ้นในชวงเวลาดังกลาว มีการสรุปวาสาเหตุสําคัญประการหนึง่ที่ทําให
ระบบการเมืองของไทยไมมเีสถียรภาพเกดิจากการที่ ส.ส. ไมมีระเบียบวนิัย พรรคการเมืองไม
สามารถควบคุม ส.ส. และ ส.ส.อิสระก็เรขายตัวมุงหวงัแตประโยชนสวนตน  รัฐธรรมนูญแหง    
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  จึงไดกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง 
และใหพรรคการเมืองมีอํานาจขับ ส.ส. ออกจากพรรคได  โดย ส.ส. จะสิ้นสมาชกิภาพความเปน 
ส.ส.   หากลาออกจากพรรคการเมือง หรือถูกขับออกจากพรรคการเมอืงหรือพรรคการเมืองถูกศาล
ส่ังใหยุบพรรคแลวไมสามารถเขาเปนสมาชิกพรรคใหมไดภายใน 60 วัน  ทั้งนี้ เพื่อตองการให
พรรคการเมืองมีความเขมแข็ง สามารถควบคุม ส.ส.ได  และไมมี ส.ส. อิสระ  ดังนั้น ส.ส.ที่เคยเปน

 
               3 แหลงเดิม.     
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ผูสมัครอิสระ จึงตองเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือจัดตั้งพรรคการเมืองใหม จนมีการจด
ทะเบียนพรรคการเมืองในระยะเริ่มแรกถึง 43 พรรค4  

 รัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา ที่มีบทบัญญัติใหมีการจดัตั้งพรรคการเมือง คือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2534 
ซ่ึงก็ยังคงยึดถือในหลักการเดิมคือการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ทุกคนตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง       
การลาออกจากพรรคการเมอืงหรือถูกพรรคการเมืองขับออกจากพรรค ก็จะหมดสมาชิกภาพของ
ความเปน ส.ส.  และไดเพิ่มบทบังคับเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนผูสมัคร ส.ส. ที่พรรคการเมือง
จะตองสงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตองการใหพรรคการเมืองมีขนาดใหญขึ้น  แต
ในสภาพความเปนจริง   เหตกุารณทางการเมืองยังมีความวุนวายตลอดมา  ส.ส. ยังขาดระเบียบวินยั  
แกงแยงผลประโยชน แยงชิงตําแหนงทางการเมือง มกีารขายตัว การยายไปเปนสมาชิกพรรค       
การเมืองที่ใหผลประโยชนที่ดีกวา ทําใหรัฐบาลออนแอ ขาดเสถียรภาพ นําไปสูการเรียกรองใหมี
การปฏิรูปการเมือง  โดยการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 211 
เพื่อเปดโอกาสใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  โดยมีการจดัใหประชาชนเลือกตั้งคณะบุคคล
ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทําการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเรียกวา สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)5 และมกีารเปด
โอกาสใหประชาชนทัว่ประเทศไดมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นอยางกวางขวาง จนสําเรจ็เปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  ซ่ึงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 

 ในการยกรางรฐัธรรมนูญฉบับดังกลาว มีจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งคือการสราง
เสถียรภาพใหแกรัฐบาลโดยการอาศัยพรรคการเมือง โดยปรัชญาที่วาการพัฒนาการเมืองก็คือการ
พัฒนาพรรคการเมือง  จึงมกีารกําหนดหลักเกณฑไวหลายประการเพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง 
มีเสถียรภาพ  เชนการนําเอาหลักการเดิมทีเ่คยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ คือ การบังคับให
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง  การลาออกจากพรรคหรอืการถูกขับออกจากพรรคจะ
ทําใหขาดจากสมาชิกภาพความเปน ส.ส. และยังไดบญัญัติหลักเกณฑเพิ่มขึ้น โดยการบังคับให       
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันเพื่อปองกันไมให ส.ส. ยายพรรคหรือ       
เรขายตัว และเพื่อให ส.ส. ไดมีความใกลชิด มีเวลาศกึษา อุดมการณ นโยบาย  และวฒันธรรมของ
พรรคการเมือง นั้นๆ  

                                                 
              4 แหลงเดิม. 
              5 กระมล  ทองธรรมชาติ  และ  เชาวนะ  ไตรมาศ.  (2548).  วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทยจาก
อดีตถึงปจจุบัน.  หนา 65. 
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 การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน ไมไดนําเงื่อนไขการ
กําหนดระยะเวลา 90 วันมาใชในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช แต
ไดเร่ิมนํามาใชในการเลือกตัง้ทั่วไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพนัธ พ.ศ.2548 ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงวากอน
การเลือกตั้งม ี ส.ส. ยายพรรคการเมืองเปนจํานวนมาก โดยมีขาวเรือ่งของการใชเงินเพื่อซ้ือ ส.ส. 
จากพรรคการเมืองหนึ่งมาเปนสมาชิกพรรคของอีกพรรคการเมืองหนึ่งหรือการใหผลตอบแทน
ในทางการเมอืงปรากฏออกสูสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง และนอกจากนัน้ยงัมีการยบุพรรคการเมอืง
มารวมกับพรรคการเมืองอื่นที่มีศักยภาพทีสู่งกวาในดานความนิยมของประชาชนและดานการเงนิ  
ซ่ึงเหตุการณดงักลาวเปนตวับงชี้ในเบื้องตนใหเห็นวามาตรการที่บังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ไมอาจบรรลุผลไดตามความมุงหมาย แตมาตรการดังกลาวกลับ
กอใหเกิดปญหาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ปญหาในการใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. ปญหาตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ  ส.ส. ปญหาตอการพัฒนาพรรค
การเมืองและปญหาตอการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทางการเมือง  
จึงเปนปญหาที่มีความสําคัญที่จะตองทําการศึกษาวิจยัเพื่อใหทราบถงึผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากมาตรการดังกลาว 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.  เพื่อศึกษาถึงความเปนมา  หลักเกณฑของกฎหมาย  และเจตนารมณ  ที่บังคับให
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีวนับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน และหลักเกณฑทางกฎหมายอื่นๆ  ที่มี
ความสัมพันธ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกลาว 

 2.  เพื่อศึกษาถงึผลที่เกิดขึ้นจริงจากการ บังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาเกาสิบวัน วาสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม  

 3.เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอเสีย และผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นตอ ส.ส. ประชาชน และ
ระบบพรรคการเมือง 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา  
 มาตรการทางกฎหมายที่กําหนดระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค 
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วนั 
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไมสามารถปองกันการยายพรรคได  แตเปนการจํากดัสิทธิเสรีภาพขั้น       
พื้นฐานของประชาชน และทําใหพรรคการเมืองมีอิทธิพลครอบงําการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่
ของ ส.ส. และเกิดผลกระทบตอการพัฒนาทางการเมือง  

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ปรากฎตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งใน
อดีตและฉบับปจจุบัน เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการกาํหนดคณุสมบัติของผูสมัคร ส.ส. วิธีการ
รับสมัคร ส.ส. และการบังคบัใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 2.  ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ปรากฎตาม   พ.ร.บ.พรรคการเมือง  พ.ศ  2498 
พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2511 พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ 2517  พ.ร.บ. พรรคการเมือง พ.ศ.2524  
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2541 

 3.  ศกึษาจากปรากฎการณทางการเมืองที่เกดิขึ้นจริง ทั้งในอดีตและปจจุบัน 

 
1.5  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เปนการวจิัยเชงิคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ ตํารา 
งานวิจยั วิทยานิพนธ ทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งตัวบทกฎหมาย ขอบังคับพรรคการเมือง 
และปรากฎการณทางการเมอืงที่เกิดขึ้นจริง มาเปนขอมูลในการวิเคราะห 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงที่มา วัตถุประสงคและหลักเกณฑ ของมาตรการทางกฎหมายที่บงัคับ
ใหผูสมัคร  ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่แตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาส ิบวัน 

DPU



 
 
 

6

 2. ทําใหทราบผลของการนํามาตรการดังกลาวไปปฏิบตัิวาสามารถบรรลุผลไดจริงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร 

 3. ทาํใหทราบถึงขอดี ขอเสีย และ ผลกระทบ ที่เกิดจากการใชมาตรการทางกฎหมาย
บังคับใหผูสมัคร  ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวาเกาสิบวัน  
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บทที่ 2 

สิทธิในทางการเมือง  ความสัมพันธระหวางสมาชิก   ส.ส. กับพรรคการเมือง               
และการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 
2.1  สิทธิในทางการเมือง 
 สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เปนสทิธิในทางการเมือง
ประการหนึ่งนอกเหนือจากการใชสิทธิในการเลือกตั้ง การจัดตั้งพรรคการเมือง หรือการแสดงความ
คิดเห็นในทางการเมือง ซ่ึงสิทธิในทางการเมืองเปนถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งของ   
พลเมืองในประเทศนัน้ๆ เปนสิทธิที่มีการพัฒนามาจากสิทธิตามธรรมชาติที่มีอยูตดิตัวมากับมนษุย
ทุกคน และเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน  ในการศึกษาถึงสิทธิในทางการเมืองจาํเปนตองศึกษา
ถึงความเปนมาของสิทธิมนุษยชน   

         2.1.1  กําเนิดของสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชน  มีกําเนิดที่มาจาก “สิทธิตามธรรมชาติ”  ซ่ึงถือวามนุษยทั้งหลายเกดิมา
เทาเทียมกนั มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดจนกระทั่งตาย ซ่ึงสิทธิดังกลาว   
ไดแก สิ

                                                

ทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความเสมอภาค ซ่ึงเปนสิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันได
และใครจะลวงละเมิดมิได6 สิทธิตามธรรมชาติมีที่มาจากแนวความคดิในเรื่อง “กฎหมายธรรมชาติ” 
ซ่ึงมีความมุงหมายเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูมีอํานาจปกครอง ไมใหรัฐหรือผูมอํีานาจปกครอง
ลวงลํ้าเขาไปใชอํานาจปกครองในอาณาเขตที่สงวนไวนี้  ซ่ึงถือวาเปน “แดนแหงเสรภีาพ” (Sphere 
of Individual Liberty)  โดยภายในแดนแหงเสรีภาพของตนนี้  แตละคนจะคดิหรือกระทําการได 
โดยอิสระปลอดจากการแทรกแซงตามอําเภอใจของผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใชอํานาจรัฐ7   

  

 

 
               6 วีระ  โลจายะ.  (2532).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา 1.  
               7 วรพจน   วิศรุตพิชญ.  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 
2540.  หนา  13-14.  
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 ดังนั้น  สิทธิมนุษยชน ในระยะเริ่มแรก จึงไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และ
ความเสมอภาค   
   
         2.1.2  วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน   

  ความหมายของสิทธิมนุษยชนแบบดั้งเดิม ที่มุงหมายถงึการจํากัดการใชอํานาจของรัฐ 
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบและการวิพากษจากแนวความคิดของลัทธิมารกซิสม  แนวความคิด
ในทางสังคมของศาสนาคริสตและแนวความคิดในทางเศรษฐกิจสมัยใหมซ่ึงทําใหสิทธิมนุษยชนมี
ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากความหมายดั้งเดิม คือ8

 (1)  สิทธิมนุษยชนหมายความรวมถึง “สิทธิเรียกรองตอรัฐ”   เปนความหมายที่เพิ่มขึ้น
จากความหมายดั้งเดมิ ซ่ึงมีขอบเขตเพียงการจํากัดการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกนัมิใหรัฐ    
เขามาใชอํานาจเกินขอบเขต ซ่ึงเปนเรื่องที่รัฐหรือผูใชอํานาจปกครองมีหนาที่งดเวนไมใชอํานาจ
เกินขอบเขต  แตความหมายดัง้เดมิกไ็ดรับการโตแยงวาในสิทธิบางประการประชาชนจะตองมีความ
พรอมในทางวตัถุเพื่อการใชสิทธินั้นดวย เชน สิทธิเสรีภาพในเคหสถานจะไมมีความหมายหาก
ประชาชนไมมีที่อยูอาศัย หรือเสรีภาพในทางความคิดก็ไมอาจมีไดหากประชาชนไมไดรับ
การศึกษาอันจะทําใหเขามีความคิด  สิทธิเสรีภาพในความหมายดั้งเดิมของสิทธิมนุษยชน จึงเปน
สิทธิเสรีภาพของคนบางคน และเปนเสรีภาพในทางทฤษฎีที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ  ดังนัน้  
ประชาชนจึงตองมีสิทธิเรียกรองตอรัฐ ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหประชาชนมี
หลักประกันขั้นต่ําสุด  ที่จะดํารงชีพอยูในสังคมดวยความผาสุข 

  (2)  สิทธิในทรัพยสินหมดสภาพของการเปนสิทธิเด็ดขาดและสูงสุด      แตเดิมสิทธิใน
ทรัพยสินเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิที่สูงสุดและเด็ดขาด       แตจากพัฒนาการ
ที่เปลี่ยนไป  ทําใหสิทธิในทรัพยสินหมดสภาพจากการเปนสิทธิสูงสุดและเดด็ขาด   ผูทรงสิทธิใน
ทรัพยสิน กลับตองมหีนาทีจ่ะตองปฏิบัตใิหเปนไปตามกฎหมาย หรือเพือ่ประโยชนสุขของสวนรวม 
ดังเชน   ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลี มาตรา 42 วา      “ขอจํากัดในทรพัยสินเปนไป
ตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย” และในรัฐธรรมนูญของประเทศสหพนัธรัฐเยอรมัน มาตรา 14 บัญญัติ
วา “การใชทรัพยสินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม”  

 (3)  สิทธิมนษุยชนหมายความถึงสิทธิของกลุมบุคคลดวย สิทธิมนุษยชนไดมวีิวฒันาการ
รวมไปถึงสิทธิของกลุมบุคคลดวย  เชน  การรองรับสิทธิของครอบครัวไวในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศอิตาลี มาตรา 29 “สาธารณรัฐรับรองสิทธิอันมีอยูเฉพาะของครอบครัว” หรือการที่รัฐธรรมนูญ 
                                                 
               8 วีระ  โลจายะ.  เลมเดิม.  หนา 45-54. 
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ของประเทศตางๆ มักจะมีบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งสมาคม การกอตั้งสหภาพแรงงาน 
และเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

 วีระ โลจายะ เห็นวาจากความหมายดั้งเดิมของสิทธิมนุษยชนและววิัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชนทําใหสามารถกําหนดขอบเขตความหมายของสทิธิมนุษยชนในความหมายอยางกวางๆ ไดวา
“สิทธิมนุษยชนคือสิทธิทั้งหลายซึ่งเปนที่ยอมรับกันในประเทศที่มีอารยธรรมวาเปนสิทธิพื้นฐาน
ที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย และในการพัฒนาบคุลิกภาพของมนุษย เปนสทิธิ
ที่มีการคุมครองปองกันในทางกฎหมายเปนพิเศษสมกบัความสําคัญของสิทธิดังกลาว” 9 ซ่ึงสิทธิ
มนุษยชนนั้น รวมถึงสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองดวย 

 ในประเทศเยอรมัน   Georg Jellinek   ไดแยกสิทธิขั้นพื้นฐานออกเปน 3 ประเภท คือ10

 (1)  status negativus   เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เปนการปฏิเสธอํานาจรัฐ    ซ่ึงเปนสิทธิที่
ปจเจกบุคคลดาํเนินการไปไดเองโดยรัฐไมตองเขามาดําเนินการใดๆ  ซ่ึงสิทธิดังกลาวจะออกมาใน
รูปของสิทธิปองกันอันเปนการคุมครองตอการแทรกแซงของรัฐหรือการละเมิดของรัฐ และยังอาจ
เรียกรองใหมกีารแกไขเยยีวยาจากรัฐได ในกรณีที่มีการแทรกแซงหรือเกิดการละเมิดจากรัฐ หรือ
อาจเรียกรองใหรัฐละเวนจากการกระทําดงักลาวได ดังเชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพใน
เคหสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และเสรีภาพในทางวชิาการ เปนตน 

 (2)  status positivus  เปนสิทธิขัน้พื้นฐานทีเ่ปนการเรียกรองตอรัฐ    ซ่ึงเปนสิทธิที่โดย
สภาพการณ  ปจเจกบุคคลมอิาจจะบรรลุจดุมุงหมายไดหากปราศจากการเขามาดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งของรัฐ ซ่ึงสิทธิประเภทนี้ ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน สิทธิในการไดรับ
การบริการทางสาธารณสุข สิทธิในการที่จะไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและสิทธิ
ที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ เปนตน 

 (3)  status activus  หมายถึงสภาพการณทีป่จเจกบุคคลใชสิทธิของตนเขาไปมีสวนรวม
ในการสรางเจตนจํานงทางการเมือง    หรือเขาไปมีสวนรวมกับองคกรของรัฐ   สิทธิขั้นพื้นฐาน

                                                 
               9 วีระ  โลจายะ.  เลมเดิม.  หนา 54-55.  
               10 Pieroth/Schlink, Grundrechte, Staatsrecht il,9 Auft.,S.21. อางใน  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  
(2541,สิงหาคม).  “หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม.”  วารสารกฎหมายปกครอง,17,2.  หนา 
31-32.  
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ประเภทนี้ไดแก สิทธิของผูเลือกตั้ง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมัครเขารับราชการ 
สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมถึงสิทธิในการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองอื่นๆ  

         2.1.3  สิทธิเสรีภาพในทางการเมือง ตามเอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

  สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ไดมีการกําหนดไว
เปนลายลักษณอักษรโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อใชเปนกติกาสากลใหประเทศที่เขาเปนสมาชิก  
สหประชาชาตถืิอปฏิบัติ โดยจัดทําในรูปของสนธิสัญญา กติกา ความตกลงหรือเอกสารระหวาง
ประเทศในรูปแบบตางๆ วาดวยสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง และเปดโอกาสใหรัฐที่เห็นชอบรวม    
ลงนามเปนคราวๆ ไป11 ซ่ึงเอกสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่กลาวถึงสิทธิเสรีภาพ 
ในทางการเมือง ที่สําคัญมี  2  ฉบับ คือ  

                   2.1.3.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491   

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491  เปนเอกสารที่ไดพิจารณารางขึ้นจากการ
ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ โดยมผูีแทนรัฐบาลไทยไดอยูรวมในที่ประชุมและมีมติใหความ
เห็นชอบรางปฏิญญาดังกลาวเมื่อคืนวันที ่ 10 ธันวาคม 2491  ซ่ึงที่ประชุมสมัชชามีมติเพียงวา
ปฏิญญาดังกลาวเปนความพยายามทีจ่ะกําหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและมาตรการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนเทานั้น หาไดมสีภาพบังคับอยางจริงจังแนนอนในทางกฎหมายระหวางประเทศและไม
กอใหเกิดพนัธะทางกฎหมายใดๆ   แตศาสตราจารยเรอเน กาสแซง  นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ซ่ึง
เปนหนึ่งในผูรางปฏิญญา ก็ยืนยันวาปฎญิญาดังกลาวมีคาบังคับมากกวาเปนเอกสารชี้แนะอยูบาง
เพราะในมาตรา 56 ของกฎบัตรสหประชาชาตินัน้รัฐสมาชิกทัง้ปวงใหคาํมั่นวาจะดําเนนิการ
รวมกันในการรวมมือกับองคการเพื่อใหบรรลุผลแหงความมุงหมายทีก่าํหนดไวในมาตรา 55 ซ่ึงที่
สําคัญคือการสงเสริมใหมีการเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งดูแลวเหมือนประเทศสมาชิกมีความเห็น
พองกันแบบกึง่เอกฉันท12

  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน พ.ศ. 2491  ไดบัญญัตถึิงสิทธิเสรีภาพในทางการเมอืง
ไวใน ขอ 21 วา 
  “(1)  บุคคลมีสิทธิที่จะเขารวมในรัฐบาลแหงประเทศของตนไมวาโดยทางตรงหรือโดย 
ผูแทนซึ่งผานการเลือกอยางเสรี 

                                                 
               11 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ.  (ม.ป.ป.).  เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ .  
หนา 147. 
               12 เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน.  (2547).  หลักกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชน.  หนา 133. 
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    (2)  บุคคลมีสิทธิเขาถึงเทากันในบริการสาธารณะในประเทศของตน 
    (3)  เจตจํานงของประชาชน จะเปนฐานแหงอํานาจรัฐ   เจตจํานงนี้จะแสดงออกโดย
การเลือกตั้งเปนครั้งคราวอยางแทจริง ดวยการใหสิทธิออกเสียงอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันและโดย
การลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนนอยางเสรีที่คลายคลึงกัน”   

  จากบทบัญญัตดิังกลาว  เปนบทบัญญัติที่ยอมรับสิทธิของประชาชนในการที่จะเขามี
สวนรวมในรฐับาลแหงประเทศของตน  ไมวาโดยทางตรงหรือโดยผูแทน ซ่ึงการเขารวมโดยทาง    
ผูแทนจะตองผานการเลือกตั้งโดยเสรี  ซ่ึงโดยนัยดังกลาว การเลือกตั้งอยางเสรี ยอมประกอบดวย 
การมีเสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองมีความเปนอิสระมีเสรีภาพใน
การใชสิทธิของตนในการสมัครรับเลือกตั้งโดยไมตองตกอยูภายใตอิทธิพลหรือการครอบงําจาก
บุคคลหรือกลุมบุคคลหรือพรรคการเมือง  และ การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอยางเสรี โดยไมตกอยู
ภายใตอิทธิพลหรือการครอบงําจากบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 

                   2.1.3.2  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

  สมัชชาใหญสหประชาชาติ ไดรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เมื่อวันที ่ 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 251913 ซ่ึง
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัตร เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2539  โดยมีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทยในวันที่ 30 มกราคม 2540 14   

  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพในทางการเมือง ดังนี ้

  ภาค 1 ขอ 1. 

  “1.  ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองโดยอาศัยสิทธินั้นประชาชน
จะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งดาํเนินการอยางเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง” 

 บทบัญญัติ ดังกลาวเปนการรองรับถึงการเขามีสวนรวมในทางการเมืองอยางเสรี โดย
ประชาชนสามารถกําหนดสถานะของตนเองในการมีสวนรวมทางการเมืองไมวาจะอยูในสถานะของ

                                                 
               13  อัจฉรา  ฉายากุล  และคณะ.  (2546).  พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของไทย .         
หนา  20. 
               14  แหลงเดิม.  หนา  22.  
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ผูสนใจทางการเมือง  การเปนผูใชสิทธใินการเลือกตัง้ หรือการเปนผูใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง 
ซ่ึงประชาชนสามารถกําหนดสถานะและบทบาทของตนเองไดโดยเสรี 
  โดยสรุป  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน พ.ศ. 2491  และ กติการะหวางประเทศ 
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดบัญญัติรองรับถึงสิทธิ เสรีภาพ ในทางการเมืองไว
อยางชัดเจนซึ่งรวมถึงสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเปนผูแทนในการเขาไปทําหนาทีแ่ทนประชาชน 

         2.1.4  สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

  Austin Ranney  ไดนาํเสนอหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไว 4  ประการคือ 

 (1)  หลักอํานาจอธิปไตยของประชาชน  (Popular Sovereignty) หมายถึงประชาชน   ใน
ชุมชนนั้น มีอํานาจในการตัดสินใจและการเขาไปมีสวนรวมในการปกครองอยางแทจริง โดยพิจารณา
ถึงที่มาของอํานาจซึ่งจะตองไดรับความยินยอมจากชุมชนนั้นๆ ซ่ึงเปนเจาของอํานาจโดยชอบธรรม 
(Vestment in the people)  หรือจะตองผานกระบวนการตดัสินใจจากชุมชนอยางชัดเจน    จึงจะเปน
อํานาจที่มีความชอบธรรม 

 (2)  หลักความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) โดยพิจารณาจากโอกาสของ
สมาชิกในชุมชนและการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทยีมกันในลักษณะของการใชสิทธิ
เลือกตั้งแบบ one man, one vote  และความเสมอภาคของสมาชิกในชมุชนในการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองที่แทจริง 

 (3) หลักการฟงเสียงปวงชน (Popular Consultation) ซ่ึงรัฐบาลจะตองรับฟงเสียงของ
ประชาชนทั้งจากการวพิากษ วิจารณ การแสดงประชามติ เพื่อกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ ซ่ึง
นโยบายสาธารณะจะตองเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชน อีกทั้งรัฐบาลจะตองจดัใหมี  กลไก 
สําหรับการวิพากษ วจิารณ การแสดงประชามติ  การเรียนรูและการควบคุมตอการดําเนินนโยบาย
สาธารณะ 

 (4)  หลักการปกครองโดยเสยีงขางมาก (Majority Rule) ซ่ึงหมายถึงการตัดสินใจของ  
รัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลกระทบตอคนสวนใหญหรือเปนนโยบายสาธารณะตองทําตาม
ความตองการของเสียงสวนมาก  เสียงสวนมากตองไมไปลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ขั้นพืน้ฐานของเสียง
สวนนอยหรือปจเจกชนโดยตองมีหลักประกันและการยอมรับเสียงสวนนอยดวยความเคารพ15  

                                                 
               15 Austin  Ranney.  (1966).  The Governing of Men.  (revised edition).  pp. 89-95. 
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 สุขุม    นวลสกุล   ไดกําหนดหลักประชาธิปไตยวา     จะตองพิจารณาถึง อุดมการณ
ประชาธิปไตย   การปกครองแบบประชาธปิไตย และวิถีชีวิตประชาธิปไตย เปนประเด็นสําคัญ          
3 ประการ 

 (1)  อุดมการณประชาธิปไตย  จะตองยึดหลักการสําคัญในเรื่องความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพที่ทุกคนจะตองมีโดยเทาเทียมกนั  ไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพในการพูด  การพิมพ    และการ
โฆษณา  เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรภีาพในการสมาคมหรือรวมกลุม สิทธิในทรพัยสิน   สําหรับ    
ในสวนของความเสมอภาคนั้น  ทุกคนจะตองมีความเสมอภาคกัน โดยความเสมอภาคทางการเมือง 
จะรวมถึงสิทธิที่จะสมัครเขารับเลือกตั้งเมื่อมีคุณวุฒิ วัยวฒุิครบถวนตามที่กําหนด    ความเสมอภาค
ในโอกาส ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคตอการปฏิบัติของกฎหมาย   และความ
เสมอภาคทางสังคม 

 (2)  การปกครองแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงไดแยกพิจารณาออกเปน  

 -  รัฐบาล จะตองเปนรัฐบาลที่ไดรับการเลอืกตั้งมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งนัน้ 
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสิทธิเสนอตัวเขารับเลือกตั้งและรัฐบาลจะตองมีวาระการ
ดํารงตําแหนงที่ไมยาวนานจนเกินไป 

 -  การเลือกตั้ง    ตองเปดโอกาสใหบุคคลสามารถเสนอตัวเขารับใชสวนรวมโดยการ
สมัครรับเลือกตั้งและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยเสรี โดยผูเลือกตั้ง
จะตองมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้งคือแตละคนมีหนึ่งเสยีงเทากัน และการเลือกตั้ง
จะตองมีกําหนดระยะเวลาที่เปนการแนนอน 

 -  การปกครองโดยเสียงขางมาก    เปนการยึดถือหลักเสยีงขางมากโดยถือวาความเห็น
ของเสียงขางมากเปนสิ่งที่ถูกตองโดยเคารพวาคนทกุคนมีศักดิ์ศรีใชวิจารณาญาณในการตัดสินใจ
ดวยความเทีย่งธรรมและชอบดวยเหตุผล   แตในขณะเดยีวกัน   ก็ตองมีหลักประกนัสําหรับเสียง     
ขางนอย  ซ่ึงหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงขางนอยจะตองไดรับการเคารพ   เสียงขางมากจะ
ละเมิดหรือกาวกายสิทธิของเสียงขางนอยไมได  

 (3)  วิถีชีวิตประชาธิปไตย    เปนสวนประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตย เพราะ
อุปนิสัยของคนในสังคมและวิถีดําเนนิชีวิตโดยการเคารพเหตุผลมากกวาบุคคล การรูจักประนีประนอม  
การมีระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีสวนชวยหลอเล้ียงระบบประชาธิปไตย
ทางการเมือง16

                                                 
               16 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ  และ  สุขุม  นวลสกุล.  (2544).  การเมืองและการปกครองไทย .  หนา 11-22. 
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 วิสุทธิ์  โพธิแทน  ไดใหคํานยิามของระบอบประชาธิปไตยไววา  “ระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึงระบอบการเมืองการปกครองรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลซึ่งรับผิดชอบและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชน รัฐบาลนี้ประกอบดวยบุคคลอันเปนตัวแทนของประชาชนที่ใหความยินยอม
เห็นชอบโดยผานกระบวนการเลือกตั้งอยางแทจริงและเปนไปอยางเสรี    ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาที่  
แนนอน อีกทัง้ยึดหลักความเสมอภาคและทั่วถึงในการเลือก นอกจากนั้นยังเปนรัฐบาลที่ ปกครอง
โดยยดึหลักนติิธรรมอันกําหนดถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมในหมูประชาชน 
ดําเนินการปกครองโดยยึดถือหลักเสียงขางมากที่เคารพเสียงขางนอย”17  

 จากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ทั้งในทัศนะของ Austin Ranney     
สุขุม  นวลสกุล  และ  วสุิทธิ์  โพธิแทน  จะเห็นวาหลักเกณฑสําคัญประการหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย  คือการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน  ไมวาจะเปนการใชสิทธิในการ
เลือกตั้ง หรือการใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไมวา
จะในฐานะผูใชสิทธิเลือกตั้งหรือในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนไปโดยเสรีและมีความเสมอภาค
เทาเทยีมกนั  ซ่ึงสอดคลองกบัหลักสิทธิมนุษยชนทีย่อมรับการใชสิทธิในทางการเมืองของประชาชน 

         2.1.5  สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

  รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐไดบัญญัติรับรองและใหความคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพดานตางๆ ที่มนุษยแตละคนจําเปนตองมีซ่ึงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหความ  
รับรองและคุมครองแกราษฎรนี้นิยมเรยีกกนัวา สิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน (Fundamental Rights 
and Liberties) หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)18

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540  ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลเปนหลักเกณฑสําคัญไวในมาตรา  4  ความวา  

 “ ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง “   

 และยงัไดบัญญัติรับรองไวถึงรายละเอยีดของสิทธิและเสรีภาพของบคุคลไวในหมวดที่ 3  
วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย    

 สําหรับสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง  ไดบัญญัติไวดงันี้  

                                                 
                17 วิสุทธิ์   โพธิแทน.  (2524).  ประชาธิปไตย แนวความคิด และตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ . 
หนา  48-49.   
               18 วรพจน   วิศรุตพิชญ.  (2543).  เลมเดิม.  หนา 14. 
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 -  มาตรา 47  กําหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ    
ทางการเมืองของประชาชน   
 -  มาตรา 98-120  กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส.  สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. และกําหนดวิธีการในการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งและผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

 -  มาตรา 121-135 กําหนดใหประชาชนมสิีทธิในการเลือกตั้ง ส.ว.  สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ว. และกําหนดวิธีการในการเลือกตั้ง ส.ว. รวมทั้งการกาํหนดคณุสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งและผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. 

 สําหรับการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
2540 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไวในมาตรา 107  ดังนี้  

 “มาตรา 107 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
 (2)  มอีายไุมต่าํกวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 (3)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภา 
 (4)  เปนสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีวนับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน 
 (5)  ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง      
ดังตอไปนี้ดวย คือ 
  (ก) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา ติดตอกัน
ไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตั้ง หรือเคยเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดนัน้ 
  (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
  (ง) เคยศกึษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาสองปการศึกษา 
  (จ) เคยรับราชการหรือเคยมช่ืีออยูในทะเบยีนบานในจังหวัดที่สมัคร  
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2.2   ความสัมพันธระหวาง สมาชิกพรรคการเมืองและ  ส.ส. กับพรรคการเมือง  
         2.2.1  ความสัมพันธระหวางสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมือง  

  William  Goodman ไดอธิบายวา  พรรคการเมืองมีคุณลักษณะ  6 ประการ     คือ  19

                   (1)  พรรคการเมอืงเปนรูปแบบของ สมาคมหรือกลุมของปจเจกบุคคลทีร่วมตัวกันอยาง
อิสระ โดยสมัครใจ   

 (2)  พรรคการเมืองเปนองคการที่สมาชิกอยูรวมกันดวยวนิัยและความจงรักภักดีซ่ึงมีอยู
ในความสัมพนัระหวางสมาชิกดวยกนั  สมาชิกจะมีบุคลิกที่เหมือนกนัตอพรรค   ตอประวัติศาสตร
ของพรรค  การตอสูของพรรค และเปาหมาย  ซ่ึงพื้นฐานของบุคลิกที่มีความจงรักภักดีตอกลุมเปน
ส่ิงสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของพรรคการเมืองสมัยใหม 

                   (3)  พรรคการเมอืงเปนกลุมองคการในความหมายที่มีการสรางสรรคอยางปราณีต 
และมีกลไกทีลึ่กซึ้งเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดบัลางจนถึงระดับชาต ิ

                   (4)  พรรคการเมอืง มีลักษณะเดน คือจุดมุงหมายที่ตองการชนะการเลือกตั้งตลอดจน
การรวมจัดตั้งรัฐบาล จุดมุงหมายของชัยชนะในการเลือกตั้งคือการเขาไปบริหารจัดการรัฐบาล 

 (5)  พรรคการเมืองเปนลักษณะของการทีม่ีอยูหลากหลาย ตองมีการแขงขันเพื่อเอาชนะ
การเลือกตั้ง 
                   (6)  พรรคการเมอืงที่มกีารพัฒนาจะตองยึดถือผลประโยชนของชาติเปนหลักเปน
สมาคมที่ประชาชนมีความจงรักภักดีตอบานเมือง 

                   Austin Ranney   ไดใหความหมายของพรรคการเมืองวา "เปนกลุมองคกรที่มีความเปน
อิสระเพื่อสงคนลงสมัครรับเลือกตั้งและแขงขันในการเลือกตั้ง โดยมุงหวังในขั้นสุดทายถึงผลประโยชน 
และเขาไปดาํเนินการบริหารบุคคลากรและนโยบายในการปกครองประเทศ"20  

 กนก วงษตระหงาน  ไดอธบิายคํานิยามดงักลาววา หมายถึง การที่พรรคการเมืองจะตอง
มีความเปนอิสระและสมาชิกสามารถกําหนดบทบาทหรือแนวทางของตนไดดวยตนเอง ในทางกลับกัน

                                                 
               19 William  Goodman.  (1956).  The Two-Party System in the United states.  pp.  4-6. 
               20 Austin  Ranney.  Op.cit.  p. 332. 
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พรรคการเมืองจะตกอยูภายใตอาณัติหรืออิทธิพลของใครหรือกลุมใดที่อยูนอกพรรคไมได ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นหลักประชาธิปไตยพหุนิยม คือพรรคการเมืองสามารถแขงขันในการเลือกตั้งไดอยางอิสระ21

 จากคุณลักษณะของพรรคการเมือง ตามที ่ William  Goodman  ไดใหไวจะเหน็ไดวา 
การเปนสมาชกิพรรคการเมืองนั้น จะตองเปนโดยสมัครใจ โดยอิสระ ไมถูกบังคับจากผูใด   เปนการ
รวมตัวของบุคคลที่อยูรวมกนัดวยวนิัยและความจงรกัภกัดี ซ่ึงมีอยูในความสัมพันธระหวางสมาชกิ
ดวยกัน  หรือจากคํานิยามของ Austin Ranney   ซ่ึงไดมีการอธิบายขยายความโดย    กนก   วงษตระหงาน 
ก็ไดความวา สมาชิกพรรคการเมอืงยอมมีอํานาจในการกําหนดบทบาทของพรรคการเมือง พรรค
การเมืองจะตกอยูภายใตอาณตัิของบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกพรรคการเมืองไมได ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงการมีอิสระในทางความคดิและในการควบคุมพรรคการเมืองของสมาชิก 

 ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีพรรคการเมืองใหญที่ประชาชนใหความไววางใจเขาบรหิาร 
ราชการแผนดนิผลัดเปลี่ยนกันตามความนิยมของประชาชน จํานวน 2 พรรค  คือ พรรคคอนเซอร
เวทีฟ กับพรรคเลเบอร   โดยพรรคการเมืองดังกลาวมีลักษณะเปนพรรคมวลชน มีสาขาในทุกๆ 
สวนของประเทศ มีการเก็บเงินบํารุงพรรคเปนประจําทกุเดือนหรือทุกปจากสมาชิกพรรค ตามความ
ศรัทธาและรายไดของสมาชกิ ซ่ึงเคยมีการตีพิมพบัญชีของพรรคเลเบอร ซ่ึงไดแสดงใหเห็นวากวา 
รอยละ 80 ของรายไดมาจากสหพันธกรรมกร และเงนิรายไดประมาณรอยละ 13 มาจากสมาชกิ
ประเภทบุคคล สาขาพรรคในทองถ่ินมีอํานาจในการเสนอตัวบุคคลแขงขันเขารับการเลือกตั้ง มีการ
กระตุนใหสาขาพรรคถกเถียงกันในปญหาของนโยบายพรรคและสงมติไปวิพากษวิจารณกันในที่
ประชุมใหญประจําป แตในทางปฏิบัติแลวสาขาพรรคในทองถ่ินมีอิทธิพลตอนโยบายของพรรคใน
ระดับชาติเพยีงเล็กนอย22

 แตเดิมกอนตนศตวรรษที ่ 20 กอนที่จะมกีารขยายสิทธิเลือกตั้งทั่วไปแกประชาชน 
พรรคการเมืองของอังกฤษมิไดมีลักษณะเปนตัวแทนของปวงชนอยางแทจริง ดังเชน พรรคคอน
เซอรเวตีฟ และพรรคลิเบอรัล เปนพรรคที่เกิดในรัฐสภา สมาชิกของพรรคเกิดจากการรวมกลุมของ
ชนชั้นผูดี อภิสิทธิชน ขุนนาง และผูมั่งคั่ง ไมมีวตัถุประสงคที่จะเปดรับสมาชิกเปนการทัว่ไป     
การจัดองคกรของพรรคไมมีความสลับซับซอน ตอมาเมื่อมีการขยายสทิธิเลือกตั้ง ในป ค.ศ.1832  
ไดกลายเปนแรงผลักดันสําคัญที่กอใหเกิดสถาบันพรรคการเมือง และการจัดองคกรพรรคการเมือง
สมัยใหมขึ้น พรรคการเมืองมีการจัดตัง้สมาคมเพื่อลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจัดการใหผูมี

                                                 
               21 กนก  วงษตระหงาน  ก  (2536).  พรรคการเมืองไทย.  หนา 16-17. 
               22 สนธิ  เตชานันท.  (2529).  ระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษ .  หนา  34-36. 
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สิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคของตนไดลงทะเบียนอยางถูกตอง จะไดมีสิทธิลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้ง ซ่ึงสมาคมเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งนับเปนจุดเริ่มตนของการจัดองคการสาขาพรรคใน
ระดบัทองถ่ิน และ ค.ศ.1867 ไดมกีารปฏิรูปกฎหมายขยายสิทธิเลือกตั้งอกีครั้งหนึง่ พรรคการเมอืง
ของอังกฤษจึงไดเปลี่ยนจากพรรคแหงชนชั้นมาเปนพรรคแหงปวงชน  มีการจัดตั้งองคกรของ
พรรคการเมืองที่สลับซับซอน เพื่อใหสมาชิกของพรรคไดมีสวนในการใชอํานาจทางการเมืองตาม
หลักการประชาธิปไตย  โดยพรรคคอนเซอรเวตีฟ ไดจัดตั้งสหภาพคอนเซอรเวตฟีและสมาพันธ
สมาคมแหงชาติ เพื่อใหเปนศูนยกลางการรวมมือและการประสานงานการปฏิบัติกจิกรรมระหวาง
สมาคม (สาขา) ของพรรคในระดับเขตเลอืกตั้งและเพื่อสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสมาคมดังกลาวขึน้
ในระดบัทองถ่ิน  สวนพรรคเลเบอร ซ่ึงเกิดจากการแยกตัวของกลุมสหพันธกรรมกรออกจากพรรค
ลิเบอรัล  มีความตองการทีจ่ะยกระดับความเปนอยูของชนชั้นกรรมาชีพ และตองการที่จะมีผูแทน
ในรัฐสภาเปนของตน การเกิดของพรรคเลเบอรถือเปนแบบอยางของพรรคการเมืองที่เกิดจากความ
ตองการของประชาขน และเพื่อตองการใหเปนพรรคระดบัชาติ  พรรคเลเบอร จึงเปดรับสมาชิกจาก
บุคคลทั่วไปไมจํากัดเฉพาะสมาชิกจากสหพันธกรรมกรและองคกรที่ขึ้นกับสหพันธกรรมกรเทานั้น 
มีการจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นในเขตเลือกตั้งจํานวนมาก23

 จะเห็นไดวาสมาชิกของพรรคการเมืองของอังกฤษ จะมีความสัมพันธกบัพรรคในหลาย
ระดับ อยางนอยที่สุดสมาชิกพรรคก็ใหการสนับสนุนพรรคโดยการจายคาบํารุงใหแกพรรค พรรคมี
การจัดองคกรเพื่อรองรับการทํากิจกรรมของสมาชิกพรรค  สมาชิกพรรคมีโอกาสในการ
วิพากษวจิารณเสนอแนวความคิดตอพรรคผานสาขาพรรค  และทีสํ่าคัญสมาชิกพรรคในระดบั
ทองถ่ินมี บทบาทในการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งดวย  โดยโครงสรางของพรรคและการจดัการ
ของพรรคผานสาขาพรรคทําใหสมาชิกพรรคมีความผูกพันกับพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก 

                   ในประเทศเยอรมัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ซ่ึงเรียกวากฎหมายพืน้ฐาน (Grundgesetz) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 และ
กฎหมายพรรคการเมือง (Parteiengesetz) เมื่อวันที ่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1967  ระบบพรรคการเมือง
ของเยอรมัน กไ็ดมีการพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยสมัยใหม 
ที่เนนความเสมอภาคของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเขารวมในชีวติทางการเมือง 
จากเดิมที่ความเปนไปในทางการเมืองถูกกาํหนดโดยชนชั้นสูงก็เปลี่ยนมาเปนการรวมสรางสรรค
ของประชาชนโดยอาศัยพรรคการเมืองเปนส่ือกลาง24 จากกระบวนการเลือกตั้งซ่ึงประชาชนจะ

                                                 
                23 `สมบูรณ  สุขสําราญ.  (2527).  การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร.  หนา  47-50. 
                 24  บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ก  (2542).  การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน .  หนา  57-58.   
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กําหนดวาพรรคใด นโยบายเชนไร จะเขากุมบังเหยีนอํานาจรัฐในชวงเวลาหนึ่งๆ การบริหารงาน 
จะตองเปนไปโดยเปดเผยเพือ่ใหประชาชนไดรับรู การเลือกตั้งนั้นจะตองเปนการสรางเจตจํานงที่
ออกมาจากฝายประชาชนไปสูองคกรของรัฐ พรรคการเมืองจึงไมอาจผละออกจากประชาชนใน
สังคมเขาไปอยูในหอคอยงาชางได แตตองทําตัวเปนสื่อรับถายถอดความคิดเหน็ของประชาชน
ตอไป25

                   นอกจากนัน้สมาชิกของพรรคการเมืองในเยอรมัน ยังมีสวนรวมกับพรรคการเมืองโดย
การจายเงนิคาบํารุงใหแกพรรคการเมือง โดยในป ค.ศ. 1983 พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน 
(SPD) ไดรับเงนิคาบํารุงพรรคจากสมาขิก เปนจํานวน 70.9 ลานมารค ซ่ึงคิดเปนรอยละ 30 ของรายได 
ทั้งหมด และพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย (CDU) ไดคาสมาชิก 62.3 ลานมารค คิดเปน
รอยละ 24.6 ของรายไดทัง้หมดของพรรค26  นอกจากการเก็บคาสมาชกิแลวรัฐบาลยังไดใชมาตรการ
ทางภาษีมาจงูใจใหมีการบรจิาคเงิน ใหแกพรรคการเมือง โดยเงนิบริจาคและเงินคาบํารุงพรรค
สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีไดสูงสุด 1,800 มารคตอป 

                   การเขามามีบทบาทของประชาชนในพรรคการเมืองเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1948 โดยกลุม 
อุตสาหกรรมและบุคคลชั้นสูงไดเขามามบีทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของพรรค สําหรับ
คุณสมบัตขิองผูสมัครรับเลือกตั้งไมจาํเปนตองสังกดัพรรคการเมือง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธ 
ไดมีคําตัดสินวาการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง เปนการขัดตอหลักการ
คัดเลือกโดยเสรี และสิทธิในการรับเลือกตั้งนั้นจะมีลักษณะเสรีไดตอเมื่อการคัดเลือกสมาชิกพรรค
เขาสมัครรับเลอืกตั้งกระทาํในที่ประชุมสมาชิกพรรคหรือที่ประชมุกลุมการเมืองทีจ่ะวางตวัแทนเขา
แขงขันในการสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงหมายถึงจะมอบหมายใหคณะกรรมการพรรคเปนผูตัดสินแตเพียง
ผูเดียวไมได27  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสมัพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคโดยพรรค
การเมืองจะตองใหโอกาสแกสมาชิกพรรคในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งดวย  

 สําหรับประเทศไทย พรรคการเมืองสวนใหญเกดิจากความตองการและสนับสนุนจาก 
ผูนําทางการเมอืงหรือนายทนุ มิไดเกดิจากความตองการที่แทจริงหรือสํานึกทางการเมือง ขาดการ
สนับสนนุจากคนสวนมาก ทําใหพรรคการเมืองไทยเปนพรรครัฐสภามากกวาพรรคมวลชน รูปแบบ

                                                 
               25 แหลงเดิม.  หนา  64. 
               26 แหลงเดิม.  หนา  75. 
               27 แหลงเดิม.  หนา  25. 
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ของพรรคจึงเปนพรรคที่มีรูปแบบสําเร็จรูปมาจากเบื้องบนสงลงมาใหเบื้องลาง28 ความเปนพรรค 
ยึดติดกับผูนําเปนสวนใหญ เชน พรรคพลังธรรม ซ่ึงมีพลตรีจําลอง  ศรีเมือง เปนผูกอตั้งมีความ
เจริญรุงเรืองไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางทวมทนในการเลือกตัง้
ทั้งสองครั้งในป พ.ศ.2535 แตภายหลังจากที่พลตรีจําลอง ศรีเมือง  ไดลาออกจากการเปนหวัหนา
พรรค พรรคพลังธรรมก็เสื่อมความนิยมแกนนําพรรคเกิดการแตกแยกจนหมดบทบาททางการเมือง
ในปจจุบนั  หรือกรณีของพรรคสามัคคีธรรม ที่เกดิจากการรวมตวัของนกัการเมืองเพื่อรองรับบทบาท
ทางการเมืองของ ร.ส.ช.  โดยมีนายณรงค  วงศวรรณ  เปนหวัหนาพรรค ซ่ึงชนะการเลือกตั้งได 
ส.ส. มากที่สุดในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545  ก็ตองยุติบทบาทของพรรคไป เมื่อเกิด
เหตุการณพฤษภาทมฬิ   

 พรรคการเมืองไทยในปจจุบนั  เร่ิมมีการรณรงคหาสมาชิกพรรคเพิ่มมากขึ้น เชน พรรค
ไทยรักไทย มสีมาชิก 14,077,700 คน  พรรคประชาธิปตยมีสมาชิก 4,018,286 คน  พรรคชาติไทยมี
สมาชิก 4,041,232 คน   แตพรรคการเมืองดังกลาวยังมสีาขาพรรคอยูนอยมาก คือพรรคไทยรักไทย 
มีสาขาพรรค 10 สาขา  พรรคประชาธิปตยมี 195 สาขา พรรคชาติไทย มี 17 สาขา รายละเอียดตาม
ตารางที่  2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                 
                28 อวยชัย  ชบา.  (2531).     เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย   หนวยท่ี 11 
พรรคการเมือง.  หนา 690. 
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ลําดับที่ ช่ือพรรคการเมือง สมาชิกพรรค สาขา วันที่จัดตั้ง
1 พรรคไทยรักไทย 14,077,711.00           10  24 กรกฎาคม 2541
2 พรรคชาติไทย 4,041,232.00             17  8 กรกฎาคม 2525
3 พรรคประชาธิปตย 4,018,286.00             195  11 มิถุนายน 2525
4 พรรคมหาชน 1,460,095.00             25   10 กุมภาพันธ 2525
5 พรรคคนขอปลดหนี้ 545,987.00                216  9 ธันวาคม 2541
6 พรรคประชากรไทย 199,678.00                9  26 กรกฎาคม 2525
7 พรรคไทยชวยไทย 123,074.00                26  8 ตุลาคม 2542
8 พรรคกิจสังคม 103,283.00                5  20 สิงหาคม 2525
9 พรรคพลังธรรม 87,857.00                  4  9 มิถุนายน 2531
10 พรรคชาติประชาธิปไตย 83,069.00                  317  15 สิงหาคม 2540
11 พรรคเพ่ือฟาดิน 21,910.00                  9  5 เมษายน 2543
12 พรรคความหวังใหม 17,807.00                  6  7 พฤษภาคม 2545
13 พรรคเผาไทย 17,673.00                  16  21 สิงหาคม 2543
14 พรรคชีวิตที่ดีกวา 13,829.00                  23  6 ตุลาคม 2542
15 พรรคแผนดินไทย 13,186.00                  51  7 เมษายน 2545
16 พรรคกสิกรไทย 13,046.00                  18  10 กุมภาพันธ 2542
17 พรรคเกษตรไทย 11,472.00                  11  16 กันยายน 2545
18 พรรคมวลชน 10,627.00                  4  30 เมษายน 2545
19 พรรคกฤษไทยมั่นคง 9,872.00                     7  30 กันยายน 2542
20 พรรคสยาม 9,729.00                     7  22 พฤศจิกายน 2542
21 พรรครักษถ่ินไทย 9,682.00                     7  22 กุมภาพันธ 2545
22 พรรคธัมมาธอปไตย 8,991.00                     4  13 สิงหาคม 2546
23 พรรคธรรมชาติไทย 7,969.00                     5  29 สิงหาคม 2546
24 พรรคพลังประชาชน 7,709.00                     12  9 พฤศจิกายน 2541
25 พรรครักษแผนดินไทย 7,600.00                     4  17 มีนาคม 2547
26 พรรคพัฒนาชาติไทย 7,077.00                     5  29 ธันวาคม 2546
27 พรรคเสรี 6,431.00                     4  13 กุมภาพันธ 2547

ตารางที่ 2.1  จํานวนสมาชิกและสาขาของพรรคการเมือง
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ลําดับที่ ช่ือพรรคการเมือง สมาชิกพรรค สาขา วันที่จัดตั้ง
28 พรรคประชาชนไทย 5,898.00                     3  8 กรกฎาคม 2547
29 พรรคพลังเกษตรกร 5,656.00                     4  12 เมษายน 2547
30 พรรคเกษตรกรไทย 781.00                        4  14 มกราคม 2547
31 พรรคแรงงาน 21.00                          -  4 ตุลาคม 2547
32 พรรคทางเลือกที่สาม 20.00                          -  15 กันยายน 2547
33 พรรครูแจงเห็นจริง 18.00                          4  10 กันยายน 2547
34 พรรคประชาธิปไตยกวหนา 16.00                          -  24 มีนาคม 2548
35 พรรคพัฒนาสังคมไทย 15.00                          -  5 ตุลาคม 2547
36 พรรคชาติพัฒนา 15.00                          -  12 พฤศจิกายน 2547
37 พรรคประชาธรรม 15.00                          -  8 กรกฎาคม 2547

ที่มา  :    ขอมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2548        
              สํานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือก
               www.ect.go.th      11 มีนาคม  2548

ตารางที่ 2.1 (ตอ)
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 ถึงแมวาพรรคการเมืองไทยที่มีบทบาทในสภาจะมีสมาชกิเปนจํานวนมาก แตสมาชิก
ของพรรคการเมืองดังกลาวกม็ีความผูกพัน มีสวนรวมกบัพรรคการเมืองนอยมาก  สมาชิกสวนหนึ่ง
ไดสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองดวยการชักจูงของบุคคลที่รูจัก หรือบุคคลที่มีความเคารพ 
นับถือกัน ไมไดเปนสมาชิกเพราะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพรรคการเมือง  อีกทั้งพรรคการเมืองเอง
ก็ไมไดใหความสําคัญกับบทบาทของสมาชิกตอพรรคการเมืองแตอยางใด ซ่ึงพิจารณาไดจากพรรค
ไมมีองคกรสําหรับรองรับการทํากิจกรรมในทางการเมืองของสมาชิก  มีสาขาพรรคจํานวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับจาํนวนสมาชิก  พรรคไมเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในทางการเมืองกับ
พรรคอยางจริงจัง  สมาชิกพรรคเองก็ไมไดมีความผูกพันกับพรรคการเมือง ไมไดเปนผูสนับสนนุ
ทางการเงนิแกสมาชิกพรรค คงมีแตเพยีงสมาชกิพรรคที่มีความสัมพนัธหรือมีผลประโยชนรวมกับ
พรรคเทานั้นทีม่ีการบริจาคเงนิอุดหนนุพรรคเปนจํานวนมากๆ    

 ดังนั้น  หลักการของพรรคการเมือง ในสวนของสมาชิก ที่การเปนสมาชิกพรรค
การเมืองนั้นจะตองเปนเรื่องของความสมัครใจของผูสมัครโดยอิสระ จะตองไมมีอํานาจอิทธิพล
ใดๆ มาบังคบั และสมาชกิพรรคการเมอืงยอมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  มีอํานาจในการ
ควบคุมพรรคการเมือง จึงไมสอดคลองกับลักษณะของความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับ
สมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมืองในประเทศไทย  และเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาพรรค
การเมืองตามหลักการของ  ฮันติงตัน,พี.แซมมวล29 ซ่ึงเห็นวา การพัฒนาพรรคการเมืองจะตอง
เปนไปตามลําดับคือ การจับตัวเปนกลุมยอย การรวมตัวเปนกลุมใหญ การขยายตวั และสุดทายคือ
การพัฒนาไปสูการเปนสถาบันทางการเมอืง  จะเหน็ไดวาพรรคการเมืองไทยยังพัฒนาไปไมถึง
ขั้นตอนการเปนสถาบันทางการเมือง     

         2.2.2 ความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมือง 

                   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศ จะตองมีพรรคการเมืองเปนกลไก
สําคัญในระบบการเมือง พรรคการเมืองจะเปนองคกรที่สรรหาบคุคลเขาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
                                                 
               29 ฮันติงตัน,พี.แซมมวล.  (2527).      พรรคกับเสถียรภาพทางการเมือง. แปลจาก  Political Order in 
Changing Socities.  โดย ปรัชญา  เวสารัชช.  หนา 21-31.    
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(เวนแตผูสมัคร ส.ส. อิสระ) พรรคการเมอืงจึงแสดงบทบาทในสภาโดยผานทาง ส.ส. ของพรรค 
และพรรคการเมืองเปนกลไกสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาล ช่ึงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลก็ขึ้นอยูกบั
ความเขมแข็งของพรรคการเมือง  ดังนั้นบทบาทสาํคัญประการหนึ่งของพรรคการเมืองคือการ
ควบคุม ส.ส. ใหอยูในระเบยีบวนิัยของพรรค ปฏิบัติตามมติของพรรค  ซ่ึงพรรคการเมืองของแตละ
ประเทศมีวิธีการในการกําหนดความสัมพนัธระหวางพรรคการเมืองกับ ส.ส. โดยวธีิการที่แตกตาง
กัน 

                   2.2.2.1  ความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมืองในประเทศอังกฤษ30

                   ในระบบพรรคการเมืองของประเทศอังกฤษ จะเนนในเรื่องการรักษาระเบียบวินยัของ
สมาชิกเปนอยางมาก นั่นคือตองปฏิบัติตามนโยบายและมติของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด   พรรค
การเมืองของอังกฤษจะใชมาตรการในการควบคุม ส.ส. ดวยวิธีการตางๆ เชน การควบคุมโดยวปิ 
หรือการควบคมุโดยการลงโทษ    

                   พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลจะมวีิปไวคอยประสานงานระหวางสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
รวมรัฐบาล หวัหนาผูคุมคะแนนเสียง และผูคุมเสียง ซ่ึงหวัหนาพรรคการเมืองจะเปนผูเลือกดวยตนเอง  
วิปจะเปนผูควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตามวนิัยของพรรค โดยวปิจะสงสําเนาเรื่องที่จะเขาสูการ
พิจารณาในสภาใหแกสมาชิก เรื่องที่มีความสําคัญจะเนนโดยขีดเสนใตตามความสําคัญนอยมาก โดย
เร่ืองที่ขดีเสนใตสามเสนเปนการบงบอกวาสมาชิกตองลงคะแนนทกุคน ยกเวนเฉพาะที่มีเหตุสุดวสัิย
จริงๆ เทานั้น 

                   ในการคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองกอนที่จะไดเปนตัวแทนของพรรคตอง
ผานการกลั่นกรองจากโครงสรางของพรรคการเมืองมาหลายชั้น และเปนทีย่อมรับของสมาชิกโดย
สวนรวม ส.ส.ในสังกัดของพรรคจึงตองคํานึงถึงพรรคในการปฏิบัตหินาที่เปนอยางมาก ซ่ึงหาก 
ส.ส. ผูใดไมปฏิบัติตามนโยบายหรือมติพรรค พรรคการเมืองก็อาจโตตอบโดยการไมสงลงสมัคร
รับเลือกตั้งในนามของพรรคนั้นๆ ซ่ึงโอกาสที่บุคคลผูนั้นจะไดรับการเลือกตั้งจะมนีอยมาก 

                   นอกจากการไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคนั้นๆ แลว  พรรคการเมืองยังมี
มาตรการสําคัญคือการขับสมาชิกที่ฝาฝนนโยบายหรือมติของพรรคออกจากพรรคได  แตเนื่องจาก
ประเทศอังกฤษ ไมมกีารบงัคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง เมื่อสมาชิกสภาผูแทน

                                                 
               30 อุดม   หมีเทศ.  (2542).  การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับมติของพรรคการเมือง.  
หนา 30-33. 
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ราษฎรถูกขับออกจากพรรคก็จะเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรอิสระ คือยังคงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแตจะไมมีพรรคสังกัด และพรรคการเมืองนั้นก็จะไมสนับสนุนอีกตอไป  

                   ดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาระบบการควบคุม ส.ส. ของพรรคการเมืองในประเทศ
อังกฤษ เปนการควบคุมโดยวนิัยของพรรค โดยใชความเขมแข็ง ความเลือ่มใสศรัทธาตอพรรคการเมือง
ของประชาชนปนเครื่องมือในการควบคุม ส.ส. โดยไมมีการออกกฎหมายมาใหอํานาจแกพรรคการเมือง
ในการควบคุม ส.ส. แตอยางใด  

                   2.2.2.2  ความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมืองในประเทศเยอรมนั 

                   กฎหมายพืน้ฐานของเยอรมัน มาตรา 38 อนุมาตราแรก ประโยคทีส่อง บัญญัติให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐของเยอรมัน เปนผูแทนของชาวเยอรมันทั้งมวล และใน
ฐานะเชนนี้เขาเหลานี้ไมตองมีความผูกพันใดๆ ตออาณัตหิรือคําชี้แนะใดๆ และใหเชือ่ฟงมโนธรรม
ประจําใจของตนแตเพยีงประการเดยีว  ซ่ึงหลักการนี้เปนการมอบอํานาจของประชาชนใหผูแทนมี
อิสระในการตดัสินใจ (Freis Mandat) 31   แตหลักการดังกลาว นักกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมัน  
เห็นวามิไดกระทบการทํางานของพรรคการเมืองในกระบวนการของการบัญญัติกฎหมายแตอยางใด  
เนื่องจากภารกจิในทางการเมอืงมีความซับซอน สมาชิกแตละคนไมอาจตัดสินใจในทุกประเดน็ได
ดวยตนเองทัง้หมด แตการตัดสินใจจะเกดิจากการรวมกันทํางานภายในพรรคการเมอืงของตนนัน่เอง  
การใหหลักประกันจึงเปนแตเพียงการกาํหนดสถานะทางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เทานั้น 

                   จะเหน็ไดวากฎหมายพืน้ฐานของเยอรมัน ไดบัญญัติรองรับความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. แตในขณะเดยีวกนั การควบคมุ ส.ส. ใหอยูในระเบียบวนิัยของพรรคก็มี
ความจาํเปนเปนอยางยิ่งเพราะจะตองมกีารตอสูชิงไหวชิงพริบกนัในทางการเมืองระหวางฝายรัฐบาล
กับฝายคาน ประกอบกับบทบาททางดานนิติบัญญัติในรัฐสมัยที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดความจําเปนที่ 
ส.ส.ในสังกัดของแตละฝายจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั32  พรรคการเมืองจึงอาศัยวินยัของ
พรรค ควบคุมให ส.ส. ปฏิบัติตามขอบังคับของพรรค  ซ่ึงหาก ส.ส.ไดกระทําการอันกอใหเกดิ
ความเสียหายแกพรรคการเมืองโดยกระทาํผิดขอบังคับของพรรค ซ่ึงอาจเปนขอบงัคับพื้นฐานของ
พรรคการเมืองโดยเจตนา พรรคการเมืองจะพิจารณาถึงความผิดมากนอยแลวแตกรณี และจะมีมาตรการ
                                                 
               31 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ข  (2543,กันยายน-ธันวาคม).  “เสรีภาพในการตัดสินใจของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรกับพรรคการเมืองไทย.”  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 2 , 6.  หนา 6-7. 
               32  อุดม  หมีเทศ.  เลมเดิม.  หนา 42. 
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การลงโทษ เชน ตักเตือน ภาคทัณฑ หรือหากความผิดหนักมากขึน้ก็อาจถูกตดัสิทธิบางประการ 
หรือหากเห็นวาเปนการฝาฝนขอบังคับหรือเปนการกระทําความผิดตอพรรคอยางรายแรง พรรคการเมือง 
ก็อาจลงมติใหออกจากการเปนสมาชิกพรรคได แตถึงแมวา ส.ส. ผูนั้นจะถูกขับออกจากพรรคกย็งัมี
สถานภาพเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู แตเนื่องจากชาวเยอรมันมักจะใหความสําคัญกับพรรค
การเมืองมากกวาตัวบุคคล โดยการเลือกตั้งที่ผานๆ มา มีผูเลือกตั้งที่ไมสังกัดพรรคการเมืองไดรับ
การเลือกตั้งเพยีงสามคนในการเลือกตั้งครั้งแรกเทานัน้  ดังนั้น ผูที่ถูกขับออกจากพรรคการเมือง     
ก็ยากที่จะไดรับการเลือกตั้งกลับเขามาหากสมัครรับเลือกตั้งโดยอิสระ  

                   แตอยางไรก็ตาม ถึงแมพรรคการเมืองจะสรางกลไกในการควบคุม ส.ส. ของพรรคเอง 
แตกลไกในการควบคุมดังกลาวก็จะตองสอดคลองกับกฎหมายพืน้ฐาน เชน การกําหนดระเบยีบ
ภายในพรรคทีเ่ปนประชาธิปไตย ซ่ึงเทากบัวาการสรางเจตจํานงจะตองมาจากพื้นฐาน โดยจะตอง
ใหความสําคัญแกสมาชิกพรรคการเมืองที่จะใหไดรับการประกันใหมีสวนรวมในการตัดสินใจให
มากที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปได  

                   จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการควบคมุ ส.ส. ของพรรคการเมืองในเยอรมัน จะ
อาศยักลไกของพรรคเอง โดยการสรางระเบียบวินยัที่สอดคลองกับกฎหมายพื้นฐานและความเขมแข็ง
ของพรรคเองซึ่งเปนที่นิยมชมชอบของประชาชน โดยไมไดอาศัยอํานาจในทางกฎหมายมาใชใน
การควบคุม ส.ส. ของพรรคเลย 

                   2.2.2.3 ความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมืองในประเทศไทย 

                   เนือ่งจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคการเมืองไทย โดยทัว่ไป 
จะใหคณะกรรมการบรหิารพรรคเปนผูมีอํานาจในการคดัเลือก สมาชกิพรรคโดยทัว่ไปไมมีบทบาท
ในเรื่องดังกลาวแตอยางใด ซ่ึงการคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองจะมุงถึงการชนะ      
การเลือกตั้งเปนสําคัญ โดยไมไดพจิารณาถึงอุดมการณ  ความผูกพนัตอพรรค มักมีการเชิญชวน
บุคคลอื่นที่เห็นวาสามารถจะชนะการเลือกตั้งใหเขามาเปนสมาชิกเพือ่สมัครรับเลือกตั้ง แมกระทั่ง
การชักชวน ส.ส. จากพรรคการเมืองอื่นใหมาสมัครรับเลือกตั้งในนามของตนเอง ผลจากการคัดเลือก
บุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งที่มุงหวังแตเพยีงชัยชนะในการเลือกตั้ง จึงทําให ส.ส. ที่ไดรับเลือกตัง้
สวนหนึ่งไมมคีวามผูกพันกบัพรรคการเมือง  มักปฏิบัติตนออกนอกลูนอกทางเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน ประกอบกับกอนป พ.ศ.2517 ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับให ส.ส. ตองอยู
ภายใตการควบคุมของพรรคการเมือง อีกทั้งพรรคการเมอืงเองกย็ังไมมคีวามเขมแขง็พอ การชนะการ
เลือกตัง้ของ ส.ส. พรรคการเมืองมีสวนใหการชวยเหลือนอยมาก ดังนัน้ พรรคการเมืองจึงไมสามารถมี
อิทธิพลมาครอบงํา ส.ส. ไดมากนัก ระเบียบวินยัของพรรคการเมืองก็ดูเหมือนจะไรสภาพบังคับ 
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                   ตอมาในป พ.ศ. 2517  ไดมีการนํามาตรการทางกฎหมาย มาควบคุม ส.ส. โดยให         
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง หากลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองจะพน
จากสมาชิกภาพการเปน ส.ส. และในกรณีที่พรรคการเมืองมีมติใหออกจากพรรคหากไมสามารถ
สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายใน 60 วันก็จะตองพนจากสมาชิกภาพการเปน ส.ส. และ
รัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มาก็ไดนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับให ส.ส. ตองตกอยูภายใตอํานาจ
การครอบงําของพรรคการเมืองตลอดมาจนถึงปจจุบัน 

                   ในปจจุบนัความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมืองของไทย จึงเปนไปในลกัษณะ
ที่กฎหมายใหอํานาจพรรคการเมืองในการควบคุม ส.ส. นอกเหนือจากขอบังคับของพรรคที่กําหนด
วินัยของพรรคไวแลว เชน การกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค     
การเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน 
การใหอํานาจพรรคการเมืองขับ ส.ส. ออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเมื่อ ส.ส.ถูกขับออก
จากพรรคการเมืองก็จะหมดสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ไปโดยปริยาย เวนแตศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉยัวามติของพรรคการเมืองนั้นขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. หรือขัดหรือแยง
กับหลักการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
ซ่ึงจะทําให ส.ส. สามารถไปสมัครเปนสมาชกิพรรคการเมืองอื่นไดและไมขาดจากการเปน ส.ส. 
เปนการผกูตดิความเปน ส.ส. ไวกบัการเปนสมาชกิพรรคการเมือง  หรือการใหอํานาจพรรคการเมอืง
ในการในการควบคุมการปฏิบัติหนาที่ในทางนิติบัญญัติของ ส.ส. ไวโดยตรง เชนการเสนอราง
กฎหมายจะตองไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมือง   

                   การนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับให ส.ส. ตองตกอยูภายใตการควบคุมของพรรค
การเมือง  ไมไดทําใหความสัมพันธ ระหวางพรรคการเมือง กับ ส.ส. เปนไปอยางราบรื่น  แตกลับ
สรางความอึดอัดใจใหแก ส.ส. ทําให ส.ส. บางคนถึงกับดื้อแพงไมยอมรับมติของพรรคการเมือง 
ความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับพรรคการเมือง โดยสวนใหญจึงไมไดเปนความผูกพัน ที่เกิดจาก
ความเลื่อมใสศรัทธา จงรักภักดีตอพรรคการเมือง หรือตออุดมการณของพรรคการเมือง แตเปน
ความสัมพันธที่เกิดจากมาตรการทางกฎหมาย 
 
2.3  การบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองในตางประเทศ 

 ประเทศที่เปนแมแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังเชนประเทศ 
อังกฤษ  อเมรกิา  เยอรมนั  ไมมีการบังคบัให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง  โดย
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ประเทศ    ดังกลาวไดกําหนดคณุสมบัติของผูสมัครรับเลอืกตั้ง ส.ส. ไวแตเพยีงพืน้ฐานที่บุคคลทัว่ไป
ที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถที่จะเขาถึงคุณสมบัติดังกลาวไดโดยงาย ดังเชน 

 
 
 
 -   ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนสภาที่ประกอบดวย สภาเซเนท (Senate) และ

สภาผูแทนราษฎร (House of Representative)  โดยรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดกําหนด         
คุณสมบัติของสมาชิกสภาเซเนท และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไวดังนี้33  

  คุณสมบัติของสมาชิกสภาเซเนท  จะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ป และเปนพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกาอยางนอย 9 ปกอนวนัเลือกตัง้ โดยไมจําเปนตองเปนชาวอเมริกันโดยกาํเนิด และตอง
เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในรัฐที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง 90 วนั กอนวันเลือกตั้ง 

   คณุสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตองมีอายุอยางนอย 25 ปบริบูรณ เปนพลเมือง
สหรัฐมาแลวอยางนอย 7 ป กอนการเลอืกตั้งแตไมจําเปนตองเปนชาวอเมริกันโดยกําเนิด และตอง
เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นทีท่ี่สมัครรับเลือกตั้ง 90 วัน กอนวันเลือกตั้ง  

 -  ประเทศอังกฤษ 

                   สําหรับผูที่จะสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาสามัญของอังกฤษ คอืบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซ่ึงไดแกพลเมืองอังกฤษเกือบทุกคนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ยกเวนขุนนาง 
บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก บุคคลวิกลจริต หรือผูที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากทุจริต หรือทํา
ผิดกฎหมาย โดยบุคคลดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 10 คน   และ
จะตองจายเงินประกัน จํานวน 150 ปอนด แตเงนิจํานวนนี้สามารถรับคืนไดหากไดคะแนนเสยีง      
1 ใน 8 ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง34  โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญเกือบทั้งหมด
จะสังกัดพรรค จะมีผูสมัครอิสระเปนจํานวนนอยมาก35

                                                 
               33 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ.  (2545).  การเมืองอเมริกา  (พิมพครั้งที่ 4 ).  หนา 208-209.  
               34 สนธิ  เตชานันท.  เลมเดิม.  หนา 138-139.   
               35 พฤทธิสาน  ชุมพล.  (2544).  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ.  หนา 180.    
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 -  สาธารณรัฐเยอรมัน 

                   รัฐธรรมนูญไวมาร ของสาธารณรัฐเยอรมัน ไดกําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา        
ผูแทนราษฎรเปนไปตามระบบการเลือกตัง้แบบสัดสวน สวนรายละเอียดใหเปนไปตามกฎหมาย
เลือกตั้งแหงอาณาจักรเยอรมัน ฉบับลงวนัที่ 27 เมษายน 1920 ซ่ึงกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
จะตองมีอายุครบ 25 ป บริบูรณ ในวนัเลือกตั้งและไดรับสัญชาติเยอรมันมาเปนเวลาอยางนอย 1 ป36  
ซ่ึงไมมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตอยางใด 

                   สําหรับหลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของสหพันธรัฐเยอรมันในปจจุบัน ก็ไมไดกาํหนดใหผูสมคัรรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองโดยกําหนดไวแตเพียงวา ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวคือมีอายุ 
21 ป บริบูรณ (ตามมาตรา 38 II GG ) 37  และเปนคนเยอรมันมาแลวอยางนอย 1 ป  ซ่ึงโดยทัว่ไป
พรรคการเมืองจะเปนผูเสนอชื่อ แตก็ยังมีผูสมัครที่ไมสังกัดพรรคการเมืองซึ่งยื่นสมัครเองโดย
จะตองยื่นใบสมัครพรอมกับบัญชีรายช่ือและลายเซ็นของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มี
ใบรับรองจากนายทะเบียนวาอยูในเขตเลอืกตั้งนั้นๆ จํานวนอยางนอย 200 คน ที่สนบัสนุนตน เวน
แตผูสมัครจะเปนชนกลุมนอย แตในขอเท็จจริงนับแตมีการเลือกตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปน
ตนมามีผูที่ยื่นสมัครโดยไมสังกัดพรรคการเมือง ไดรับเลือกตั้งเพียง 3 คน ในการเลือกตั้งครั้งแรก
เทานั้น แตศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ ก็ยังใหความสาํคัญแกสิทธิดังกลาว และเห็นวาการจํากดั
สิทธินี้เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญที่ใหประกนัความทัว่ไปและความเสมอภาคในการเลือกตั้ง38

                   นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และเยอรมัน ซ่ึงเปนประเทศที่ถือเปน
แมแบบในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว ประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ก็ไมมีการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตอยางใด เชน39

  ประเทศสมาพนัธรัฐสวิส  ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ไว ดังนี ้
  1. ชาวสวิสที่เปนฆราวาสและมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเปน ส.ส. 
  2. สมาชิกสภาสูงไมอาจเปน ส.ส. ในเวลาเดียวกันได  

                                                 
                36 บุญศร ี มีวงศอุโฆษ  ค  (2530,กันยายน)  “กฎหมายเลอืกตั้งเยอรมัน.”  วารสารนิติศาสตร, 17 , 3.  หนา 7. 
               37 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2541).  “รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  : 4 ประเด็น.”     
วารสารกฎหมาย, 18,2.  หนา 159. 
               38 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ค  เลมเดิม.  หนา 22-24. 
               39 อมร  รักษาสัตย.  (2541).  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพรอมบทวิจารณ.  หนา 103-105. 
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 ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  ไดกําหนดไว ใหผูสมัคร ส.ส.ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

 1.  บุคคลที่มีอายุครบ 25 ปบริบูรณในวันเลอืกตั้งมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 
 2. หามเปนสมาชิกทั้งสองสภาในเวลาเดยีวกัน  

  ประเทศสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส.  ไว ดังนี ้
 ส.ส. ตองเปนผูมีสัญชาติเวเนซูเอลาโดยกาํเนิดและมีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไป  

 ประเทศออสเตรเลีย  ไดกําหนดคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งไว ดังนี ้
 1. มอีายุ 20 ปบริบูรณและตองเปนหรือมีคณุสมบัติที่จะเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในการ 
เลือกตั้ง ส.ส. และตองมีภูมลํิาเนาภายในอาณาเขตของเครือจักรภพเปนเวลาจนถึงวนัเลือกตั้งไม
นอยกวา 3 ป 
 2. เปนคนในบงัคับของราชินีอังกฤษไมวาโดยกําเนิดหรือแปลงสัญชาติภายใตกฎหมาย
อังกฤษหรือกฎหมายของอาณานิคมขององักฤษซึ่งไดรับเอกราชหรือกฎหมายของเครือจักรภพหรือ
ของรัฐใดในเครือจักรภพเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  

 ประเทศเบลเยยีม ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ไว ดังนี ้
 1. เปนคนสัญชาติเบลเยียม 
 2. มีและสามารถใชสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 3. อายุ 21 ปบริบูรณ 
 4. อาศัยอยูในประเทศเบลเยยีมโดยชอบดวยกฎหมาย 

 ประเทศเนเธอรแลนด ไดกําหนดคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไว  ดังนี ้
 1. ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาตองมีสัญชาติเนเธอรแลนด  มีอายุ 18 ป
บริบูรณและไมถูกตัดสิทธิในการเลือกตั้ง 
 2. หามดํารงตาํแหนงอ่ืน  เชน เปนสมาชิกทั้ง 2 สภาพรอมกันหรือเปนรัฐมนตรีหรือผู
พิพากษา   

                   จากที่ไดศกึษามาขางตน  จะพบวาประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตางให
เสรีภาพแกพลเมืองของตนในการสมัครเขารับเลือกตั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติไวในลักษณะทีเ่ปน
การกีดกนันอยที่สุดเพื่อใหพลเมืองสวนใหญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได โดยไมมีประเทศใด
กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมืองเลย  โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ถือวาสิทธิ
เลือกตั้งและสทิธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของประเทศเยอรมนั40  โดยศาล  
                                                 
               40 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ก  เลมเดิม.  หนา  22.   
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รัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดมคีําตัดสินวาการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัด 
พรรคการเมืองนั้นขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยเสรี41 ดังนั้น โดยพื้นฐานของการปกครอง 

ในระบอบเสร ี  ประชาธิปไตยจะบังคับให ส.ส.ตองสังกัดพรรคการเมอืงไมได42  

 ในอดีตประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเคยมีการบังคบัใหผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง คือ ประเทศเกาหลีใต   และประเทศบังคลาเทศ 

 ประเทศเกาหลีใต ไดเคยมกีารบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
โดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเกาหลีใต  คือ  ฉบับ ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491)  ซ่ึงใชบังคับมา
จนถึงเดือนกุมภาพันธ 1988 (พ.ศ. 2531)  ไดบังคับใหผูสมัครแขงขันรับเลือกตั้งเปนสมาชิกของ  
National  Assembly  จะตองเปนสมาชิกของพรรคการเมือง  โดยพรรคการเมืองที่สังกัดจะตองมี
หนังสือรับรองในการสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 36 

 “ Article 36  

 (1)The National Assembly shall be composed of members elected by universal, equal, 
direct, and secret elections of the citizens. 

 (2) The number of the members of the National Assembly shall be determined by law 
within the range of no less than one hundred and fifty and no more than two hundred persons. 

 (2) Any person desiring to become a candidate for the National Assembly shall be 
recommended by the political party to which he belongs. 

 (3) Matters pertaining to the election of the members of the National Assembly shall 
be determined by law.” 

 และหากสมาชิกของ National Assembly ลาออกจากพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนพรรค
การเมืองหรือพรรคการเมืองยกเลิกไปก็จะสูญเสียสมาชิกภาพความเปนสมาชิกของ National 
Assembly    ยกเวนกรณีที่มกีารรวมพรรคกันหรือการถูกขับออกจากพรรค  ตามมาตรา 38 

 “ Article 38:- 

                                                 
               41 แหลงเดิม.  หนา 25. 
               42 อมร  จันทรสมบูรณ.  (2547).   “การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 เรื่องการ
ปฏิรูปการเมือง นักนิติศาสตรหลงทางหรือ.”  ปฏิรูปการเมืองคร้ังที่ 2. พรรคทางเลือกท่ีสามเพื่อการปฏิรูป
การเมืองคร้ังใหม  ตามแนวความคิดของ ศ.ดร.อมร  จันทรสมบูรณ.  หนา 30. 
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                   A person shall lose his membership in the National Assembly during his tenure when 
he leaves or changes his party, or when his party is dissolved. However, the provisions of this 
article shall not apply in cases of changes in party membership caused by amalgamation of parties 
or in case a person has been expelled from his party.” 

 แตรัฐธรรมนญูฉบับดังกลาวกไ็มไดชวยใหการบรหิารงานของรัฐสภาเปนไปโดยราบรื่น 
แตประการใด  การบัญญัติกฎหมายแตละฉบับมีความยุงยากลาชา  เนื่องจากกลุมนักการเมืองของ
พรรคตางๆ ยังไมเขาใจวิถีทางการเมืองแบบตะวนัตก  ชาวเกาหลีใตก็มีความชื่นชมและลงคะแนน
เสียงใหกับบุคคลที่ตนชื่นชอบมากกวาการยอมรับนโยบายหรือหลักการทาํใหสถานการณทางการเมือง
ไรเสถียรภาพ  ขาดการสมานฉันทนําไปสูการทะเลาะเบาะแวงกัน  ซ่ึงนักการเมืองเกาหลีใตเชื่อวา
เนื่องจากความไมเหมาะสมของรัฐธรรมนูญ43 รัฐธรรมนูญป 1945 ของเกาหลีใต  ถือกันวาเปน      
รัฐธรรมนูญเผด็จการและไมเปนประชาธิปไตย (authoritarian and undemocratic constitution)  และ
ไดถูกวจิารณอยางมากในป ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) แตยังไมมกีารเสนอใหมีการปฏิรูปการเมือง     
จนกระทั่งในชวงป 1984 เปนตนมาไดมีการพิจารณาการปฏิรูปการเมืองกันอยางจริงจัง จนในป 
ค.ศ. 1988 (พ.ศ.2531) จึงไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ    ฉบับที่ 2  ค.ศ. 1988  โดยมีการยกเลกิ
การสังกัดพรรคการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิ National Assembly44  

  สําหรับประเทศบังคลาเทศ  ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2516 บังคับให ส.ส. 
ตองสังกัดพรรคการเมือง  แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวรัฐบาลบังคลาเทศก็ไดงดใชไปในปลายป 
พ.ศ. 251745  
                   จากที่ไดศึกษามาขางตนจะพบวาประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตางใหสิทธิ
เสรีภาพแกพลเมืองของตนในการสมัครเขารับเลือกตั้งโดยกําหนดคุณสมบัติไวในลักษณะที่เปนการ
กีดกันนอยที่สุดเพื่อใหพลเมืองสวนใหญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได โดยในปจจุบันไมมี
ประเทศใดกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพยีงพรรคเดยีวนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วนั นอกจากประเทศไทย  

                                                 
               43 ฐิติพร  ขําน้ําคู.  (2540).  หลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทนกับระบบพรรคการเมืองไทย.  หนา 102. 
               44 อมร  จันทรสมบูรณ.  (2546).  ความผิดพลาดในการออกแบบ (Design) ระบบสถาบันการเมืองใน
รัฐธรรมนูญฉบบัปจจุบัน (พ.ศ. 2540).  เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง “ การปฏิรูปการเมืองไทยฤาจะไปถึง
จุดหมาย ?.”  สืบคนเมื่อ  5  มกราคม  2547.  จาก  http:/www.pub-law.net. . 
               45 ปรีดี  พนมยงค.  (2535).  “รัฐธรรมนูญฉบับบังกะหลา.”  แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี  พนม
ยงค .  หนา 167-168.  

DPU



 
 
 

33

 

2.4  การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองในประเทศไทย  

 หลักเกณฑการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง เร่ิมมีการบังคับใช
ครั้งแรกในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2517  กอนหนานั้นนับตั้งแตการเลือกตั้ง
คร้ังแรก เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2476 จนถึงการเลือกตั้งครั้งที่  9 เมื่อวันที่ 10 กมุภาพันธ  2512   
ยังไมเคยมีการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองสังกัดพรรคการเมืองแตอยางใด ในการเลือกตั้งแตละครัง้
จึงมีผูสมัครอิสระไดรับเลือกตั้งเขามาเปน ส.ส.จํานวนหนึ่ง ดังเชนในการเลือกตั้งเมือ่ 26 ก.พ. 2500  
มีผูสมัครอิสระไดรับการเลือกตั้งเขามาจํานวน 13 คน จาก ส.ส.ทั้งหมด 160 คน การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
15 ธ.ค. 2500  มีผูสมัครอิสระไดรับเลือกตัง้เขามาจํานวน 58 คน จากจํานวน ส.ส.   ทัง้หมด 160 คน  
การเลือกตั้งเมือ่วันที่ 10 กุมภาพันธ 2512 มีผูสมัครอิสระไดรับเลือกตั้งเขามาจํานวน 71 คน จาก 
ส.ส.ทั้งหมด 219 คน46

 จากผลการเลือกตั้งดังกลาวเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลปรากฎวาพรรคการเมอืงฝายรัฐบาล
ขาดระเบียบวนิัย ไมสามารถควบคุมลูกพรรคได มีการเรียกรองผลประโยชนในทางธุรกิจ เรียกรอง 
อํานาจหนาที่ในทางการเมือง  ส.ส. อิสระก็พยายามหาชองทางแสวงหาผลประโยชน โดยการเขาไป
สนับสนุนพรรคการเมืองที่ใหผลประโยชนตอบแทนสูง แมกระทั่ง ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองก็
ใหการสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นที่ใหผลประโยชนตอบแทน จนนําไปสูความวุนวายรัฐบาลขาด
เสถียรภาพ  นาํไปสูแนวความคิดในการใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุม ส.ส. เพื่อใหพรรค
การเมืองมีความมั่นคงสามารถเปนฐานรองรับรัฐบาลใหมีเสถียรภาพได 

 แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ กนก  วงษตระหงาน  ซ่ึงได
ทําการศึกษาวจิัยเกีย่วกับพรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  พบวาการจัดตั้งรัฐบาลในระบบรัฐสภา 
ในชวงทีไ่มมกีารบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมอืงไดมีการพิสูจนหลายครั้งแลววาจะนําไปสู
ปญหาการไรเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะการจะกํากับให ส.ส. เปนรายบุคคลโดยไมมีฐานองคกร
ใด  รองรับใหอยูในกรอบแหงวินัยยอมเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก47  แตอยางไรก็ตามการพยายามสราง
พรรคการเมืองใหมีความสําคญัตอระบอบประชาธิปไตยโดยการบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรค
การเมือง เปนการใชมิติทางกฎหมายมาเปนตัวกาํหนดการพัฒนาของพรรคการเมือง เพื่อใหพรรค
การเมืองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนดซึ่งเปนการกําหนดในดานรูปแบบ แตในสภาพความ

                                                 
               46 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ  และ  สุขุม  นวลสกุล.  เลมเดิม.  หนา 285. 
               47 กนก  วงษตระหงาน  ก  เลมเดิม.  หนา 296.  
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เปนจริง การพัฒนาของพรรคการเมืองไมอาจกาวทันตามรูปแบบที่กฎหมายกาํหนดเพราะความ
พยายามทีจ่ะพฒันาพรรคการเมืองในมิติทางกฎหมายกาวลํ้ามิติของความเปนจริงไปมาก48   การ
ควบคุมบทบาทของ ส.ส. ในความเปนจรงิมาตรการทางกฎหมายไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยาง
จริงจัง แตกลับขึ้นอยูกับความสามารถของพรรคการเมืองที่สามารถสนับสนุนใหผูสมัคร ส.ส. 
ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง แตเงื่อนไขทีใ่หอํานาจพรรคการเมืองในการขับ ส.ส. ออกจากพรรค
กลับทําให ส.ส. อยูในฐานะที่อึดอัดกับพรรคการเมืองที่สังกัด สงผลให ส.ส. จํานวนไมนอยตอง
ยายพรรคการเมืองเมื่อมีการเลือกตั้งใหม49 ซ่ึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการใหอํานาจแกพรรค
การเมืองในการควบคุม ส.ส. ไมใชเครื่องมือที่จะทําใหพรรคการเมืองสามารถรักษาสมาชิกของตน
ไวไดอยางมั่นคง    

         2.4.1  การบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2517  เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ประเทศไทยทีม่ีการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  
แตเพยีงพรรคเดียว โดยไดบญัญัติไวในมาตรา 117 (3)  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตที่ไมมี
การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. และ ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง ทําใหเกิดความวุนวายในสภา 
พรรคการเมืองไมสามารถควบคุมสมาชิกพรรคได ส.ส. อิสระมุงแตแสวงหาผลประโยชนสวนตน
ทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ และ ส.ส. อิสระก็ไมสามารถนําแนวความคิดของตนไปทําใหเกิดผล
ในทางปฏิบัตไิด จึงมแีนวความคิดทีจ่ะสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองโดยมาตรการทาง
กฎหมาย เนื่องจากเห็นวาการปลอยใหพรรคการเมืองวิวัฒนาการดวยตนเองตองใชเวลานานมาก
และอาจไมมีความเหมาะสมกับประเทศไทย จึงจําเปนตองกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง และใหอํานาจพรรคการเมืองในการควบคุมสมาชิก  แตอยางไรก็ตามในการ
พิจารณารางรฐัธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแหงชาติก็มีความเห็นทีแ่ตกตางกันเปน 2 ฝาย คือฝายที่
สนับสนุนและฝายที่คัดคานโดยทั้งสองฝายมีเหตุผลสนบัสนุน ดังนี้50

 ฝายที่สนับสนุน ไดใหเหตุผลสามารถสรุปได ดังนี ้

 (1) เพื่อเปนการสงเสริมการปกครองใหเปนระบบพรรคการเมืองและใหพรรคการเมอืง
อยูในฐานะพรอมที่จะทําหนาที่จัดตั้งรัฐบาล 
                                                 
               48 แหลงเดิม.  หนา 179. 
               49 แหลงเดิม.  หนา  240. 
                50 ฐิติพร  ขําน้ําคู.  (2540).  หลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทนกับระบบพรรคการเมืองไทย.  หนา 103-105. 
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 (2)  พรรคการเมืองถือเปนสถาบันสําคัญในระบบรัฐสภา    เพราะสามารถสราง
เสถียรภาพของรัฐบาลได และเสถียรภาพของรัฐบาลจะเกิดขึ้นไดจะตองมีระบบพรรคการเมืองที่มี
เสียง ขางมากในสภาซึ่งจําเปนตองใชกฎหมายบังคับ ไมอาจรอวิวัฒนาการได 

  (3)  ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ  เห็นวาสิทธิ    เสรีภาพทุกอยางจะตองมีขอบเขตจํากัด     
ทั้งส้ิน การจํากัดสิทธิ  เสรีภาพบางอยางเพือ่ประโยชนของบานเมืองสวนรวม มีความจําเปนไมอาจ
หลีกเลี่ยงได 

  (4)  ทาํใหประชาชนไดรูจกัและเห็นความสําคัญของพรรคการเมืองมากกวาตวับุคคล 

  (5)  มีกฎของพรรคการเมืองคอยควบคุมมิให  ส.ส.     วิ่งเตนแกงแยงกันเปนรัฐมนตรี 
เพราะถาไมสมหวังลาออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นกจ็ะหมดสมาชิกภาพ และทีสํ่าคัญไมมี ส.ส. 
อิสระใหรัฐบาลซื้อเสียงได 

  (6)  ระบบพรรคการเมืองมีความสําคัญเพราะทําให ส.ส. อยูในกรอบความคิดพอสมควร 
มุงไปตามนโยบายพรรค  การบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยสะดวกไมลาชา  พรรคการเมืองทาํให
ประชาชนเขาใจวาเขาควรเลอืกใครเปนรัฐบาล 

 ฝายคัดคานไดใหเหตุผลสรุปไดดังนี ้

 (1)  เปนการจาํกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ผูที่มีนโยบายไมตรงกับพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งจะหมดโอกาสสมัครรับเลือกตั้ง  
 (2) เปนการผกูมัดไมใหนกัการเมืองมีอิสระภาพไดเต็มที่ นักการเมืองในระบอบประชา 
ธิปไตย นั้น จําเปนตองมีเสรีภาพในการเลอืกนโยบายของตนเอง 
 (3) พรรคการเมอืงไมไดทําใหคุณภาพของ ส.ส. ดีขึ้นและระบบพรรคการเมืองจะทําให
พรรคการเมืองตกเปนเครื่องมือของรัฐบาลไดงาย  การใหอํานาจแกรัฐบาลมากเกินไปทําใหรัฐบาล
มีผลประโยชนที่จะมาจูงใจ ส.ส.ใหสนับสนุนรัฐบาล 
 (4)  เปนการเปดโอกาสใหนายทุนที่มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจเขามาบริหารบานเมือง 
และกําหนดนโยบายเพื่อประโยชนของตน 
 (5) เปนการเปดโอกาสใหผูมีอํานาจในพรรคการเมืองเลือก ส.ส.ไดตามชอบใจ ซ่ึงเปน
ชองทางใหเกดิเผด็จการในพรรคได 

 อยางไรก็ตามในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
ไดมีการลงมตใินที่ประชุมของสภานิติบัญญัติเห็นชอบในหลักการให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
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พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง   หลักเกณฑดังกลาว  จึงไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง      
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517  มาตรา 117  ซ่ึงมีความวา  

 “บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (1) มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แตบคุคลสัญชาติไทย  และมีสัญชาติอ่ืนดวยใน
ขณะเดียวกนักด็ี  บุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติก็ดี  ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย เวนแตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด แตเกิดในตางประเทศไมตองมีคุณสมบัติดังกลาว 
 (2) อายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 (3) เปนสมาชิกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตพรรคเดียว” 

 ผลจากการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง ทําใหมีการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นเปนจํานวนมาก โดยผูที่ไมเหน็ดวยกับนโยบายของพรรคการเมืองที่มีอยูแลว 
หรือตองการจะเปนผูนําพรรคการเมืองเอง ก็จะทําการจดัตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหมเพื่อใหตนเอง
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหในการเลือกตั้งในวันที่ 26 มกราคม 2518 มีพรรคการเมืองสงสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 43 พรรค จากพรรคการเมอืงที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด 43 พรรค และ
มีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับการเลือกตั้ง จํานวน 22 พรรค  และในการเลือกตั้งในวนัที่ 4 
เมษายน 2519   มีพรรคการเมืองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 39 พรรค จากพรรคการเมือง
ที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด 57 พรรค และมีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับการเลอืกตั้ง จํานวน 19 
พรรค51

 การเลือกตั้งทัง้สองครั้ง ไมมีพรรคการเมืองใดไดรับเสียงขางมากพอที่จะจดัตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวได โดยในการเลือกตั้งครั้งแรกพรรคประชาธิปตยไดรวมกับพรรคเกษตรสังคมจัดตั้ง      
รัฐบาลขึ้น แตรัฐบาลชุดนีไ้มไดรับความไววางใจในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาจึงเปนอันตองพน
จากตําแหนงไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช จึงไดรวบรวมพรรคการเมือง
ตางๆ จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาบริหารราชการแผนดิน52  แตตองประสบปญหาในระหวางพรรครวม
รัฐบาลจงึตองยุบสภา  สวนในการเลือกตั้งครั้งที ่ 2 พรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขามามากทีสุ่ด  
จึงไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล   

                                                 
               51 นิเวศน  หาญสมุทร.  (2539).  พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกต้ัง : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการ
เลือกต้ังแบบสังกัดพรรคการเมืองกับการเลือกต้ังแบบอิสระ.  หนา 121. 
               52  ปรีชา  หงษไกรเลิศ.  เลมเดิม.  หนา 75. 
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 รัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว ตองประสบปญหาถึงความไมเปนระเบียบของพรรครวม  
รัฐบาล พรรครวมรัฐบาลไมสามารถควบคุม ส.ส.ที่เปนสมาชิกพรรคได พรรครวมรัฐบาลพยายาม
เรียกรองผลประโยชนตางๆ จากรัฐบาล  โดยเฉพาะพรรคเล็กๆ ไดฉวยโอกาสที่รัฐบาลจําตองอาศัย
เสียงสนับสนุนของตนเรียกรองตําแหนงและผลประโยชนตางๆ เปนเครื่องตอบแทนถึงกับจะรวมมือ
กับฝายคานเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลโดยหวังผลประโยชนและตําแหนง
ทางการเมืองเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม53  โดยเฉพาะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 ซ่ึงพรรค
ประชาธิปตยไดรับการเลือกตั้งเขามามากทีสุ่ด จึงไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเสียง
สนับสนุนมากถึง 215 เสียง จาก ส.ส. ทั้งหมด 279 เสียง แตก็ตองประสบปญหาตางๆ เชน ภัยจาก
ผูกอการรายคอมมิวนิสต  การเดินขบวนเรียกรอง  แตปญหาทีส่งผลกระทบตอเสถียรภาพของ
รัฐบาลมากที่สุด คือการไมสามารถควบคุมสมาชิกของพรรครวมรัฐบาล ใหอยูในระเบียบวินยัและ
มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกนัได54  

 กระมล  ทองธรรมชาติ  และ เชาวนะ  ไตรมาศ  ไดศึกษาวจิัยพบวา  การกําหนดให       
ผูสมัคร   ส.ส.  ตองสังกัดพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517 
แตไมไดกําหนดจํานวนหรอืขนาดของพรรคการเมืองที่มีสิทธิสงสมาชกิของพรรคลงสมัครรับเลือกตัง้ 
ส.ส. ทําใหมกีารจัดตั้งพรรคการเมืองกันขึ้นใหมมากกวา 50 พรรค ซ่ึงผูกอตั้งมีวัตถุประสงคเพียง
เพื่อใหตวัผูกอตั้งมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตัง้ในครั้งนั้นเทานั้น โดยมิไดมีเจตนาทีจ่ะใชพรรคการเมือง
เปนเครื่องมือในการรวมประชาชนที่มีความเชื่อหรือเปาหมายทางการเมืองอยางเดียวกัน55

 ซ่ึงผลจากการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2517 ไมสามารถทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพได เพราะรัฐบาลที่
จัดตั้งขึ้นเปนรัฐบาลผสม พรรครวมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเล็กๆ จึงปฏิบัติตนไมตางจาก ส.ส. 
อิสระที่คอยแสวงหาผลประโยชนจนทําใหรัฐบาลสัน่คลอน ไมมเีสถียรภาพ จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ    
6 ตุลาคม 2519  และเขาสูยุคการปกครองโดยทหารอกีวาระหนึ่ง  

         2.4.2  การบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  

 หลังจากที่ทหารเขายึดอํานาจการปกครอง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ก็ไมไดจัดใหมีการ
เลือกตั้งอีกจนกระทั่ง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521        

                                                 
               53  ฐิติพร  ขําน้ําคู.  เลมเดิม.  หนา  106-107. 
               54 จักร  พันธชูเพชร.  เลมเดิม.  หนา  108.      
               55 กระมล  ทองธรรมชาติ และ  เชาวนะ  ไตรมาศ.  เลมเดิม.  หนา 39.  
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ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2521  ก็ยังคงยนืยันในหลกัการเดิมที่บังคับให  
ผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง  แตไดเพิม่เติมหลักเกณฑขึ้นบางประการเพื่อตองการ
ใหพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญเทานัน้ทีส่ามารถดํารงอยูได โดยบัญญัติไวใน มาตรา 95  ใหพรรค
การเมืองตองสงสมาชกิสมัครรับเลือกตัง้ในการเลือกตั้งทัว่ไปไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชกิ 
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดทีจ่ะพึงมใีนการเลือกตั้งครั้งนั้น    

 แตอยางไรก็ตามในการเลือกตั้ง เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2522 และวนัที ่ 18 เมษายน 2526  
ซ่ึงอยูในชวงของการบังคับใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521  ก็ยังเปนการ
เลือกตัง้ที่ไมมกีารบงัคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง เนือ่งจากอยูในระหวาง
การใชบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา 204  และในการเลอืกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2522 ก็ยังไมมกีารตราพระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกบังคับใช 

 ในการเลือกตัง้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 พรรคการเมืองตางๆ  จึงดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองโดยสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุมการเมือง ซ่ึงการเลือกตั้งครั้งดังกลาว  มีผูสมัคร 
ส.ส. ที่ไมสังกัดกลุมการเมือง ไดรับการเลอืกตั้ง จํานวน 36 คน  จากจาํนวน ส.ส. ทัง้หมด 301 คน   
และในการเลอืกตั้ง ส.ส. ในวันที ่ 18 เมษายน 2526  ซ่ึงไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ.2524 แลว จึงมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเพื่อดําเนินกจิกรรมทางการเมือง แตในการ
เลือกตั้งยังไมมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมืองตามบทเฉพาะกาล
เชนเดยีวกับการเลือกตั้งในวนัที่ 22 เมษายน 2522  จงึมีผูสมัครในนามอิสระโดยไมสังกัดพรรค
การเมือง จํานวน 412 คน  และไดรับการเลือกตั้ง จํานวน 24 คน56จากจาํนวน ส.ส.ทั้งหมด 324 คน57

 ในการเลือกตัง้ครั้งตอๆ มา ผูสมัคร ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 แตการเมืองไทยกย็ังขาดเสถียรภาพเชนเดิม  รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น   
ยังคงเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค  ที่มีการแกงแยงชวงชิงผลประโยชนและตําแหนงทางการเมือง 
เกิดการขัดแยงกับฝายทหาร จนนําไปสูการเขายึดอํานาจของฝายทหาร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 
  

      

                                                 
                56 สีดา  สอนศรี.  (2547).  การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย     ฟลิปปนส และไทย .  หนา 247-249.  
               57  วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ  และ  สุขุม   นวลสกุล.   เลมเดิม.  หนา286. 
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         2.4.3  การบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2534 

 หลังจากที่ฝายทหารเขายึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534  ก็ได
ประกาศยกเลกิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และตอมาไดมกีารประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2534  ซ่ึงยังคงรับเอาหลักการเดิมในการบังคับให  
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2517 และฉบับ พ.ศ.2521  โดยกําหนดไวในมาตรา 111  (3)  วา   

 “ (3) เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 112 หรือ
พรรคการเมืองตามมาตรา 121 วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตพรรคเดียว” 

 ในชวงการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2534  ผูสมัคร 
ส.ส. จึงตองเปนสมาชกิพรรคการเมือง แตหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช  2534 แลว การเมืองไทยกย็ังคงออนแอ รัฐบาลยังคงขาดเสถียรภาพ  จนนําไปสูการ
เรียกรองใหมกีารปฏิรูปการเมือง 

 นิเวศน  หาญสมุทร  ไดทําการศึกษาเปรยีบเทียบระหวางการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรค
การเมืองกับการเลือกตั้งแบบไมสังกัดพรรคการเมืองของไทยในระหวางป พ.ศ. 2517 ถึงป พ.ศ. 
2538  พบวาการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมืองมีผลตอการพัฒนาทางการเมืองในดานความเปน
สถาบันทางการเมืองและดานการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเมืองมากกวาการเลือกตั้งแบบ       
ไมสังกัดพรรค แตมีผลตอการพัฒนาทางการเมืองดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
นอยมาก58

 

2.5  การบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน  

 การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน เปนแนวความคิด
ที่ตองการใหพรรคการเมืองเขมแข็ง สามารถควบคุม ส.ส.ใหอยูในระเบียบวนิัย และปองกันการยาย
พรรค เพื่อเปนฐานในการสนับสนุนใหรัฐบาลมีเสถียรภาพเปนมาตรการบังคับที่สืบเนื่องจากการ
บังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองซึ่งมีมากอนหนานีแ้ตไมประสบผลสําเร็จในการ
ควบคุม ส.ส. ของพรรคการเมืองเทาที่ควร   

                                                 
               58 นิเวศน   หาญสมุทร.   เลมเดิม.  หนา 191-193. 
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                  หลังจากเกดิเหตุการณพฤษภาทมิฬ  ในป พ.ศ. 2535 ไดมกีระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูป
การเมือง  ซ่ึงตอมารัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย แกไขเพิ่มเติม มาตรา 211 ตอรัฐสภา  ซ่ึงที่ประชมุรัฐสภาไดลงมติรับหลักการ    และในที่สุด ที่
ประชมุรัฐสภาไดมีมตเิหน็ชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534  
มาตรา 211  (ซ่ึงตอมาคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 
2539) โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหมี“สภารางรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาที่จดัทํารางรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหมเสนอตอรัฐสภาเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

 สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยบุคคล จํานวน 99 คน  โดยเลือกตั้งจากผูสมัคร       
รับเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน  และเลือกตั้งจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณจากสาขา
ตางๆ รวม 23 คน   ซ่ึงสภารางรัฐธรรมนูญ ไดมีการตกลงรวมกันถึงวิธีการทํางานวาใหแตงตั้ง
คณะกรรมาธกิารสามัญ จํานวน 5 คณะ  คือ 59  
 (1)  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช … …...   
ทําหนาที่กําหนดและนําเสนอกรอบความคิดพื้นฐาน หลักการ และสาระสําคัญที่ควรจะบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ เพื่อนําไปรบัฟงความคิดเห็นจากประชาชน  และเมื่อไดรับฟงความคดิเห็นมาแลว 
ใหทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ  
 (2)   คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ     ทําหนาที่รับฟงความ คิดเห็น
จากประชาชนแลวรวบรวมและนําเสนอสภารางรัฐธรรมนูญตอไป  

 (3)  คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ    ทําหนาที่ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ขอมูล 
การดําเนนิงาน และความเคลื่อนไหวของสภารางรัฐธรรมนูญ  
 (4)  คณะกรรมาธิการวิชาการขอมูลและศึกษาแนวทางการรางกฎหมายประกอบ        
รัฐธรรมนูญ ทําหนาที่ศึกษาแนวทางการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับรัฐสภาในการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม   
 (5)  คณะกรรมาธิการจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุม และกิจการสภา   ทําหนาที่
ในการจดัทําจดหมายเหตุ รวบรวมและจดัระบบเอกสาร ภาพถาย ฯลฯ และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการของสภารางรัฐธรรมนญู ดแูลเกี่ยวกบักิจการทั้งปวงของสภารางรฐัธรรมนูญ และตรวจรายงาน
การประชุม  

                                                 
               59 แถมสุข   นุมนนท.  (2545).  สภารางรัฐธรรมนูญ : เสนทางการปฏิรูปการเมืองไทย .  หนา 16. 
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 ในการพจิารณายกรางรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดวางหลกัเกณฑ
สําคัญเพื่อกําหนดกรอบรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเปน 3 กรอบใหญๆ คือ  

 กรอบที่ 1 วาดวย สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 

 กรอบที่ 2 วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 กรอบที่ 3 วาดวยสถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง 

 คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ยังไดเสนอแนะมาตรการใหมๆ ทีส่มควรบัญญตัิไว
ในรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหาที่ส่ังสมมานานและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิรูปการเมืองรวม 54 
มาตรการ60

 สําหรับมาตรการที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง  และผูสมัคร ส.ส. คณะกรรมาธิการยกราง 
รัฐธรรมนูญ  ไดเสนอมาตรการไมบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองอีกตอไป แตจะ
อุดหนุนพรรคและผูสมัครในนามพรรค ซ่ึงไมเปนการทําลายพรรคการเมือง แตไมปดกัน้คนที่
สมัครโดยไมสังกัดพรรค ทั้งยังเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงพลังลงโทษพรรคที่มีอยูโดยเลือก 
ผูสมัคร ส.ส. อิสระ หากพรรคที่มีอยูไมไดรับความศรัทธา61  

 แตเมื่อมีการพิจารณาในการยกรางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับใหผูสมัคร 
ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง นั้น คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกลับไดกําหนดให        
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีว ผิดไปจาก 
ขอเสนอแนะ  54  มาตรการที่ไดเสนอไวแตเริ่มแรก  โดยไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
 2.  มีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณในวันเลอืกตั้ง 
 3.  เปนสมาชิกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีว 
 4.  ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ดวย 
  ก.  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

                                                 
               60 แหลงเดิม.  หนา 25-38. 
               61 แหลงเดิม.  หนา 34 . 
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  ข.  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจังหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง
หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจงัหวัดนั้น 
  ค.  เปนบุคคลที่เกิดในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้ง 
  ง.  เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 2 ปการศึกษา 
  จ.  เคยรับราชการหรือเคยมช่ืีออยูในทะเบยีนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกนัไมนอยกวา 2 ป  

 เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ ไดดําเนนิการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ก็ได
มีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่ 
คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญไดยกรางไว 

         2.5.1  การพิจารณาในชัน้คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 

 ในการประชุม  ของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 15/2540 วันศุกร   
ที่ 13 มิถุนายน  2540  เพื่อแปรญัตติเปนการภายใน    คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ        
มีความเหน็ ในรางรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 106 (3)  ซ่ึงบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองที่แตกตางกัน พอสรุปได ดังนี้ 62

 นายวรพจน  วงศสงา ไมเห็นดวยกับการบังคับใหเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพราะ
ตองการใหคนไทยทุกคนมีคุณสมบัติครบทุกคนไมวาจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือไมก็สามารถ
ที่จะสมัครรับเลือกตั้งได ทั้งนี้เพราะระบบพรรคการเมืองในปจจุบนัยังไมเปนพรรคมวลชนอยางแทจริง
และการกําหนดดังกลาว ทาํใหคนดีไมมโีอกาสเขาสูการเมืองเพราะถูกปดกัน้จากการที่จะตองเปน
สมาชิกพรรคการเมือง 

 ศาสตราจารยสุจิต  บุญบงการ  ใหคงการบังคับใหสังกดัพรรคการเมอืงไวเพราะ 
 1.  ผลจากการประชาพิจารณประชาชนจํานวนไมนอยใหคงการเปนสมาชิกพรรค      
การเมืองไว 

                                                 
               62 สถาบันพระปกเกลา.  (ม.ป.ป.).  “รายงานการประชุม คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  ครั้ง
ที่ 15/2540  วันที่ 13 มิถุนายน 2540.”  ฐานขอมูลรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักไทย พ.ศ.2540.  ซีดี-รอม.      
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 2.  การบังคับใหเปนสมาชิกพรรคจะทําใหพรรคการเมืองดีขึ้น  การปลอยใหสมัคร
อิสระจะทําใหพรรคการเมืองเติบโตชา เพราะคนดีๆ  ก็จะไปสมัครอิสระกันมาก 
 3.  การจัดตั้งพรรคกระทําไดงายขึ้น ถาปลอยใหสมัครอสิระกระบวนการใหจดัตั้งพรรค
ไดงายจะไมเกดิขึ้น 

 นายวิศลัย  โฆษิตานนท  เห็นดวยทีใ่หคงไว  เพราะวาในการที่ ส.ส. จะเขามาทาํงาน  
คนเดียวในสภาโดยอิสระ จะไมมีนโยบายที่จะไปหาเสียงหรือพุดคุยกับประชาชนใหทราบถึง
แนวทางในการทํางาน 

 ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ ์  อุวรรณโณ  เห็นดวยใหสังกัดพรรค  เนือ่งจากการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน พบวาประชาชนตองการให ส.ส. สังกัดพรรคและเมื่อไดทราบถึง     
พฤติกรรมของ ส.ส. ที่ไมสังกัดพรรคในชวงการใชรัฐธรรมนูญป 2521 ในระหวางที่ใชบทเฉพาะ
กาล   จึงเห็นดวยกับการใหสังกัดพรรค 

 ในการพจิารณาครั้งนี้ นายพงศเทพ เทพกาญจนา ไดเสนอประเดน็เรื่องการบังคับให
เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียววา “...........ในชวงที่ผานมาเรามี
ปญหาที่บอกวาเมื่อตอนยุบสภาเลือกตั้งใหมแตละครั้งมีการเปลี่ยนสังกดัที่เรียกกันวาการกวาดตอน
ซ้ือผูสมัครเดนๆ จากพรรคอื่น  บางทีใชคําวากวาดตอนกันเขาคอก  มีการซื้อกันเยอะมาก  ซ่ึงไมมี
ใครอยากเห็นอดีต ส.ส. ยายพรรคไปเรื่อยๆ ดวยเหตุผลที่ไมใชเหตุผลทางการเมืองที่นาจะเปนสิ่งที่
ชอบธรรมแตเปนเหตุผลอยางอื่นเหตุผลเกีย่วกับเรื่องการสนับสนุนจากพรรคที่แตละพรรคยินดีจะ
เสนอให.......” 

 นายพงศเทพ เทพกาญจนา จงึขอแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. วา จะตอง
เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน 

 จากขอเสนอของนายพงศเทพ  เทพกาญจนา ดังกลาว ในที่ประชุมคณะกรรมาธกิาร
พิจารณารางรฐัธรรมนูญ ไดมีความเหน็ที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 นายเกษม ศิรสัิมพันธ มีความเห็นสนับสนุนขอเสนอของนายพงศเทพ โดยใหเหตผุลวา
เมื่อพิจารณาถงึความตองการของประชาชนที่ตองการใหมีการสังกัดพรรคประกอบกบัเงื่อนไขการ
จัดตั้งพรรคที่กระทําไดงายจึงควรใหสังกัดพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งควรจะมีความผูกพันกับ
พรรคการเมืองนั้นใหแนนอนและมั่นคงไมใชการสังกัดพรรคแบบฉวยโอกาสหรือปรวนแปรไป
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ตามกระแสการเมืองซึ่งเปนพฤติการณที่เห็นกนัอยู  จึงเห็นดวยทีจ่ะใหสังกัดพรรคการเมืองเปนเวลา 
3  เดือน 
 นายเดโช  สวนานนท  ไมเห็นดวยในเรื่องดังกลาวเพราะเหน็วาพรรคการเมืองทําใหเกิด
ธุรกิจการเมืองและเปนการตดัสิทธิอันพึงไดของผูที่สมัครรับเลือกตั้ง ดังเชน การลาออกจากพรรค
การเมืองแลวมาทําหนาที่สภารางรัฐธรรมนูญก็จะกลับไปสมัครรับเลือกตั้งไมไดเปนการตัดสิทธิ 
อันชอบธรรม 

 นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช  เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว  โดยในชวงที่ออกไปรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนนั้นประชาชนเอือมระอาตอการผันแปรพรรคการเมืองที่สังกัดของ
นักการเมือง เพราะการยายแตละครั้งจะเกิดประโยชนตอประชาชนหรือไมประชาชนไมอาจสัมผัส
ไดเพราะการยายพรรคยึดตดิกับเหตุผลสวนตัวเกี่ยวกับประโยชนสวนตนเปนหลัก 

 ศาสตราจารย ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ  ไมเห็นดวยกับการบังคับใหเปนสมาชิกพรรค
การเมือง 90 วัน เพราะเปนการกดขี่มากเกนิไปเปนการจํากัดสิทธิของผูสมัครมากเกินไปซึ่งการยาย
พรรคบางครั้งก็ยังมีความจําเปนอยู 

 นายสามารถ แกวพิชัย  เห็นวาควรใหสังกดัพรรคเปนเวลา 1 ป เพราะตองการให ส.ส.มี
ความผูกพันกบัพรรคการเมืองนั้น 

 พันเอก(พิเศษ) อุดม  ทวีวฒัน เห็นดวยเนื่องจากผลของการทําประชาพิจารณที่จังหวัด
รอยเอ็ดประชาชนตองการใหผูสมัคร ส.ส. สังกัดการเมืองเปนเวลา 1 ป 

 ศาสตราจารยสุจิต  บุญบงการ ไมเห็นดวยกับการสังกดัพรรค 90 วัน เพราะเหน็วา
การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเร่ือยๆ  แตยังเห็นดวยกับการบังคับใหสังกัดพรรคการเมือง 

 เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ ไดมกีารลงมติผลการลงมติปรากฎวา
เสียงขางมากเห็นดวยตามขอเสนอของนายพงศเทพ  เทพกาญจนา คือการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. 
ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืงหนึ่งพรรคใดแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  โดยไดแกไขรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 เปน ดังนี้  

 “มาตรา 106  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 (1)  มีสัญชาติไทยโดยกําเนดิ 
(2)   มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลอืกตั้ง 
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 (3)  เปนสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีว นับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน 

 (4) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ดวย คือ 

  (ก)  มีช่ืออยูในทะเบยีนบานในจังหวัดทีส่มัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกนั
ไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมคัรรับเลือกตั้ง 
  (ข)  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรบัเลือกตั้งหรือเคยเปน
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารสภาทองถ่ินในจังหวดันั้น 
  (ค)  เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรบัเลือกตั้ง 
  (ง)  เคยศกึษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา 
  (จ)  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจงัหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวาสองป” 

 ในการพจิารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกอนการเลือกตัง้
นั้น ไดมีผูเสนอ ดังนี ้

 นายพงศเทพ  เทพกาญจนา  ไดเสนอใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง   
ไมนอยกวา 90 วัน  เพื่อปองกันไมให ส.ส.ยายพรรค เพราะไมวาจะเปนกรณีที่มกีารยุบสภาหรือ
กรณีที่สภาอยูครบวาระแลวมีการเลือกตั้งใหม กจ็ะไมสามารถยายไปสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
อ่ืนได  ซ่ึงนายเกษม  ศิริสัมพันธ  ไดใหเหตุผลสนับสนุนวาผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งควรจะมีความ
ผูกพันกับพรรคการเมืองนั้นใหแนนอนและมั่นคง ไมใชเปนการสังกัดพรรคแบบฉวยโอกาส  

 ในสวนของการกําหนดระยะเวลา 90 วนั นัน้ ศาสตราจารย ดร.บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ  ได
ช้ีแจงในที่ประชุมวา “อาจารยพงศเทพ  จะเอา 6 เดือน กรรมาธิการบางทานไปถึงขนาดจะเอา      1 
ป ทานอาจารยพงศเทพตองการจะเอา 6 เดือนทีแรก ผมขอ 90 วัน ทานกรรมาธิการบางทานจะเอา
ไปถึง 1 ป ก็ดูจะเหี้ยมโหดเกินไป”  และไดอธิบายเพิม่เติมวา การกาํหนดระยะเวลาที่ไมยาวนาน
เกินไปเปนป เปนมาตรการทีอ่ธิบายไดวาเปนไปเพื่อใหระบบการเมืองมีระเบียบวินยัมากขึ้น 

 นายสามารถ  แกวพิชัย  ไดเสนอใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอย
กวา 1 ป  ซ่ึง พันเอก(พิเศษ) อุดม  ทวีวัฒน ไดอภิปรายสนับสนุนวาผลของประชาพิจารณในจังหวดั
รอยเอ็ดตองการใหสังกัดพรรคเปนเวลา 1 ป   
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 ที่ประชุมไดมกีารลงมติโดยมีผูเห็นดวย กบัระยะเวลา 90 วัน 9 คน  มีผูเห็นดวยกับ
ระยะเวลา 1 ป 2 คน และมีผูงดออกเสียง 10 คน 

         2.5.2  การพิจารณาในสภารางรัฐธรรมนูญ 

 การพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ  ในการประชุม คร้ังที่ 19  วันอังคารที่ 15 
กรกฎาคม 2540  ซ่ึงเปนการแปรญัตติเต็มคณะในวาระสอง ไดมีการพิจารณา รางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 106   ซ่ึงสภารางรัฐธรรมนูญ มีความเหน็ในเรื่องการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนบัถึงวนัสมัครรับเลือกตัง้เปนเวลาติดตอกนั
ไมนอยกวา 90 วัน ตามมาตรา 106(3) แตกตางกัน พอสรุปได ดังนี้63

 นายวรพจน  วงศสวาง ไมเห็นดวยกับการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา 90 วนั จึงขอตัด (3) ของมาตรา 106 ออก เพราะเหน็วาเปนการจํากัดสิทธขิั้นพื้นฐานของ
เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงทําใหผูที่ตั้งใจจะสมัครเขารับใชบานเมืองในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถกระทําไดหากไมไปขอเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเสียกอน 
ซ่ึงพรรคการเมืองไมนาจะมีสิทธิในการสกัดกั้นไมใหพลเมืองของประเทศเสนอตัวเขาทํางานทาง
การเมือง อีกทั้งพรรคการเมืองที่มีอยูขณะนี้กย็ังไมเปนพรรคมวลชน  และถึงแมจะมีการเขยีน
กฎหมายใหมกีารตั้งพรรคการเมืองไดงายก็ตามแตก็ยังมปีญหาจากการที่ตองสังกัดพรรคเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ซ่ึงถือวาเปนกญุแจล็อก(Lock) ที่ทําใหไมอาจสมัครรับเลือกตั้งได 

 พนัเอกสมคิด  ศรีสังคม  ขอใหตัดขอความใน (3) ของมาตรา 106 ออกทั้งหมดเพราะ
เห็นวาเปนเรื่องขัดกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเปนการผูกมัดรัดรึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ซ่ึงทําใหระบอบประชาธิปไตยไมพฒันา  การจํากดัใหสังกดัพรรคก็เพื่อปองกัน
การขายตัวซ่ึงเปนการฝนธรรมชาติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 นายถาวร  จันทรสม ขอใหตัด (3) ของมาตรา 106 ออกทั้งหมดเพราะเหน็วาการพฒันา
พรรคการเมืองนั้นนาจะเปนเหตุผลของการจัดการบุคลากร การจดัการการบริหารองคกรที่เปน

                                                 
               63สถาบันพระปกเกลา.  (ม.ป.ป.).  “รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่ 19/2540  วันที่ 15 
กรกฎาคม  2540.”  ฐานขอมูลรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย 
พ.ศ.2540.  ซีดี-รอม.      
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พรรคการเมืองและขอกําหนดใน (3)  ยังเปนการตัดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานจะตองไม
เลือกปฎิบัติ 

 พลเอกปญญา  สิงหศักดา เห็นดวยทีจ่ะใหคง (3) ของมาตรา 106 ไว เพราะจะทําให
พรรคการเมืองเขมแข็งและมั่นคงขึ้นปราศจากนกัการเมืองที่เปลี่ยนพรรคบอยๆ ซ่ึงเปนการทําลาย
ความมั่นคงของพรรค 
 นายเหลื่อม  พนัธฤกษ เหน็ดวยกับ (3) ของมาตรา 106 เพราะตองการใหพรรคการเมอืง
เลือกคนดีเขามาแขงขันกัน 

 นางพวงเลก็  บุญเชียง  ไมเห็นดวยกับ (3) ของมาตรา 106 เพราะเห็นวาเปนการตัดสิทธิ
ของประชาชน  ถาหากมกีารยุบสภาแลวจะตองมีการสมัครรับเลือกตั้งกันใหมภายใน 60 วัน ถาหาก
จะไประบุไววา 90 วนั คงจะมากเกนิไปควรทีจ่ะเปนอิสระ  ตราบใดทีย่ังเหน็วาการตัง้พรรคการเมือง
เพียง 15 คนกส็ามารถจัดตั้งพรรคการเมืองไดแลวทําไมถึงตองมาตัดสิทธิในสวนนี ้  หากบคุคลนั้น
ไมมีความคิดเห็นที่สอดคลองหรือเห็นอกเห็นใจกันตอไปแลวยังบังคับใหอยูตอเสถียรภาพของพรรค
นั้นก็ไมมัน่คง 

 นายพงศเทพ  เทพกาญจนา ในฐานะกรรมาธิการไดช้ีแจงเหตุผลในการบังคับใหผูสมัคร 
ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ตามมาตรา 103 (3) ตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ วา 
“เพื่อที่จะใหผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นกอนที่จะเขาไปสังกัดพรรคการเมืองใดควรจะไดพิจารณาใน
เร่ืองของอุดมการณพรรคการเมือง การทํางานของพรรคการเมืองที่ตนจะเขาสังกัดนัน้วาสามารถจะ
เขาไปทํางานดวยกันไดหรือไม  ไมใชเขาไปสมัครเพียงแตเพื่อใหมีพรรคสังกัดเพื่อไปสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพียงแตดูวาโอกาสในการไดรับเลือกตั้งของตนนั้นจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม  สวนตรงนี้เรา
ไมอยากเห็น ส.ส.นั้นยายพรรคบอยๆ ยายพรรคทุกครั้งที่มีการยุบสภา  ยายพรรคทุกครั้งที่มีการ
เลือกตั้งทั่วไป  ถาเปนการทําเชนนั้นสวนใหญแลวไมใชวาเพราะทํางานรวมกนัไมไดไมใชหรอก
ครับ แตเพราะเขาใชปจจยัอ่ืนในการตัดสนิใจยายพรรค”  

 ทีป่ระชุมสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจึงไดมีการลงมติโดยเสียงสวนใหญมีมติใหคง (3)  
ของมาตรา 106 ไวตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญเสนอมา  คือ กําหนดให         ผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน 
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 ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2540  สภารางรัฐธรรมนูญ ไดมีการประชุมเพื่อลงมติรับรองราง 
รัฐธรรมนูญในวาระที ่ 3  โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญ ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ 92 เสียง      
ไมใหความเหน็ชอบไมมี แตมีผูงดออกเสียง 4 เสียง  และมี สภารางรัฐธรรมนูญไมเขารวมประชุม 3 คน 

 หลังจากสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรฐัธรรมนูญเสร็จแลว นายอุทัย พิมพใจชน 
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ จึงไดมอบรางรัฐธรรมนูญใหกับประธานรัฐสภา (นายวนัมูหะหมดั
นอร มะทา ) เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เมือ่ผานการพิจารณาของรัฐสภา จึงไดนําขึน้     
ทูลเกลาทูลกระหมอมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  และมีการประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหง       
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2540  โดยการประกาศในราชกจิจานุเบกษา ในวันที ่11 ตุลาคม 2540 

 เมื่อพิจารณาจากการประชุมทั้งของกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญและสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญพอจะสรุปไดวาเหตุผลของการกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน 
ไมนอยกวาเกาสิบวัน นั้น เพื่อตองการใหผูสมัครรับเลือกตั้งพิจารณาในเรื่องของอุดมการณของ
พรรคการเมือง การทํางานของพรรคการเมืองที่ตนจะเขาไปสังกัดวาสามารถจะเขาไปทํางานดวยกนั
ไดหรือไม เมือ่เขาไปแลวจะไดไมตองยายพรรค  ซ่ึงก็คือการปองกนัไมให ส.ส.ยายพรรคนั้นเอง  
ซ่ึงวิธีการดังกลาว ไมมีการนาํมาใชในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพราะประเทศ    
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมมีการบังคับให ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง64   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
               64 อมร  จันทรสมบูรณ  ก  เลมเดิม.  หนา 29. 
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บทที่ 3                

หลักเกณฑทีเ่กี่ยวของการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก                                  
พรรคการเมืองไมนอยกวาเกาสบิวันและผลจากการบังคับใช 

 
 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540   ไดกําหนดคุณสมบัติของ  ผูสมัคร  
ส.ส.  เกี่ยวกับการบังคับใหผูสมัคร  ส.ส.  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนๆ คอื นอกจากการบังคับใหผูสมคัร ส.ส. ตองเปนสมาชกิพรรคการเมือง ดงัเชน รัฐธรรมนญู
ฉบับ พ.ศ. 2517,  ฉบับ พ.ศ. 2521 และฉบับ พ.ศ. 2534  แลว ยังมีการบังคับระยะเวลาในการเปน
สมาชิกพรรคการเมืองไวดวยคือ การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด    
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วนั  
ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 107   
                   “มาตรา 107 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

  (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
  (2)  มีอายไุมต่าํกวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
  (3)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภา 
  (4)  เปนสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีว
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวาเกาสิบวัน 
  (5)  ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใด        
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย คือ 
         (ก)  มีช่ืออยูในทะเบยีนบานในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปน
เวลาติดตอกนัไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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         (ข)  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวดัที่สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจงัหวัดนั้น 
         (ค)  เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตั้ง 
         (ง)  เคยศกึษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมคัรรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกนัไมนอยกวาสองปการศึกษา 
                           (จ)  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจงัหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวาสองป 
  

3.1  หลักเกณฑตามมาตรา 107 (4)  
                   หลักเกณฑของการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 
107 (4)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 สามารถแยกพจิารณาได ดังนี ้

         3.1.1  ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

                   ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
และผูที่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดจะตองมีคุณสมบัตติาม พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 21  และขอบังคับของพรรคการเมืองวาดวยการสมัครสมาชิกของ
พรรคการเมืองนั้นๆ  

                     3.1.1.1  คุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

                   พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  มาตรา 21 ไดกําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองไว  ดังนี ้

                   “มาตรา 21 ผูซึ่งจะสมัครเปนสมาชิกตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกดิ มีอายุไมต่ํา
กวา 18 ป บริบูรณ และไมมลัีกษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ” 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 106  ไดกําหนดลักษณะ
ของผูที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งไว ดังนี้ 

                   “มาตรา 106 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้ง  
 (1)  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (2)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 (3)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
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 (4)  อยูในระหวางถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง” 

                   ดังนั้นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มอีายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ และไมมี
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง จึงสามารถสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองได  แตการที่
พรรคการเมืองใดจะรับเปนสมาชิกของพรรคการเมืองหรือไมยอมเปนไปตามขอบังคับของพรรค
การเมืองนั้นๆ 

                   3.1.1.2  คุณสมบัติตามขอบังคับของพรรคการเมือง  

                   พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541  มาตรา 11 ไดกําหนดให
ขอบังคับของพรรคการเมืองจะตองมีหลักเกณฑการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกและการใหออกจาก             
การเปนสมาชกิ  พรรคการเมืองตางๆ จึงตองกําหนดหลักเกณฑในการรับบุคคลเขาเปนสมาชิกของ
พรรค  โดยแตละพรรคการเมืองอาจกําหนดหลักเกณฑไวแตกตางกนั จึงขอนําเสนอเพื่อขอมูลใน
การวิจยั จํานวน 3 พรรค คือ 

 (1)  พรรคไทยรักไทย  ไดกําหนดคณุสมบัติของผูสมัครไว ในขอบังคับพรรคขอ 12  
ดังนี ้
     - มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
     - มอีายุไมต่าํกวา 18 ป บริบูรณในวันสมคัรเขาเปนสมาชิก 
     - มีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย 
ทรงเปนประมขุและอุดมการณของพรรค 
                   และไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่มิใหรับสมัครเขาเปนสมาชิกไวในขอบังคบัพรรค    ขอ 
13 ดังนี ้
     - วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     - เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
     - ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
     - อยูในระหวางถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 (2)  พรรคชาตไิทย ไดกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกพรรคไว ในขอบังคับ
พรรค ขอ 4 ดังนี้ 
     - มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
     - มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป บริบูรณ  
     - มคีวามปราถนาที่จะรวมกันในการสนบัสนุนพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับของ
พรรค 
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     - มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ 
                    และไดกําหนดลักษณะตองหามของสมาชิกพรรคไวตามขอบังคับพรรค ขอ 5 ดังนี ้
     - วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     - เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
     - ตองคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอาญาแผนดิน เวนแตคดีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหโุทษ หรือความผิดอันยอมความกันได 
     - ติดยาเสพติดใหโทษ 
     - เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนคดี  
     - เคยถูกไลออกหรือปลดออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิเพราะ
ทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
     - เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย    
ผิดปกติหรือมทีรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
     - เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

                   (3)  พรรคประชาธิปตย  ไดกําหนดคณุสมบัติของผูสมัครสมาชิกพรรคไว ในขอบังคับ
พรรคขอ 11 ดังนี้ 
     -  มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ 
     -  มีอายุไมต่าํกวาสิบแปดปบริบูรณในวนัที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิก 
     - ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     - ไมเปนภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนักบวช 
     - ไมเปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
     - ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย 
     - ไมเคยกระทําผิดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคกุ เวนแตความผิดฐานลหุโทษ 
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดเกีย่วกับเรื่องการเมือง  แตถามีเหตุจําเปน    เปน
กรณีพิเศษ คณะผูบริหารพรรคอาจพิจารณารับผูขาดคุณสมบัติตามขอนี้ใหเปนสมาชกิสามัญ โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได 
     - ไมอยูในระหวางถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 

                   จากที่ไดยกตวัอยางคณุสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมือง
ตางๆ จํานวน 3 พรรค  จะเหน็ไดวาพรรคการเมืองตางๆ ไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกพรรค    
ไวมากกวาทีไ่ดกําหนดไวตาม  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541    
มาตรา 21 ซ่ึงบังคับไวแตเพยีง เปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไม
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มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  ดังเชน  พรรคไทยรักไทย กําหนดวา
จะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและอุดมการณของพรรค ซ่ึงเปนการเนนถึงคุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกพรรควา
จะตองเลื่อมใสศรัทธาในอดุมการณของพรรคดวย จงึจะสามารถสมัครเปนสมาชกิของพรรคไทยรกั
ไทยได ในขณะที่พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปตยไมไดมุงเนนในเรื่องดังกลาว  แต
พรรคชาติไทยกลับเนนถึงความเต็มใจทีจ่ะชวยเหลือสนับสนุนพรรค รับใชพรรคอยางเต็มที่ และ
คุณสมบัติของตัวบุคคล  เชนไมเปนผูติดยาเสพติด ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยถกูไลออก ปลด
ออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเคยถูกริบทรัพยเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ  สวนพรรคประชาธิปตย กลับเปดกวางโดยกําหนดเพิ่มเติมจากขอบังคบัตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ไวแตเพียง การไมเปนบุคคลไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย  กบัการที่ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําพิพากษาให
จําคุก 

                   ดังนั้น  ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนอกจากจะตองมี
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 21 แลว ก็
จะตองตรวจสอบวาตนเองมคีุณสมบัติครบถวนตามขอบงัคับของพรรคการเมืองนั้นๆ ดวย 

                   3.1.1.3  การรับสมัครสมาชิกของพรรคการเมือง 

                  บุคคลที่ตองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะตองจะตองมี    
คุณสมบัติครบถวนตามขอบงัคับของพรรคการเมืองที่ตนตองการเปนสมาชิก และยื่นใบสมัคร 
พรอมเอกสารตามขอบังคับของพรรคนั้นๆ  เมื่อพรรคการเมืองไดพิจารณาและรับเปนสมาชิกพรรค
แลวจึงจะมีสถานะเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ เพื่อจะเริม่นับระยะเวลาการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองตามมาตรา 107 (4)  ซ่ึงพรรคการเมืองแตละพรรค จะมขีอกําหนดหลกัเกณฑการรับ
บุคคลเขาเปนสมาชิกไวในขอบังคับของพรรคการเมืองและขอบังคับของพรรคการเมืองแตละพรรค
อาจกําหนดวนัเริ่มตนของการมีสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคไวแตกตางกัน  ดังเชน 

                   (1)  การรับสมัครสมาชิกของพรรคไทยรักไทย 
       สมาชิกของพรรคไทยรักไทยมี 2 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศกัดิ์ และสมาชิก
สามัญ  
     - สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแกผูมีอุปการคุณตอพรรค หรือผูทรงคุณวุฒิพเิศษ   ที่
คณะกรรมการบริหารหรือคณะผูบริหาร  มีมติเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์  ตามขอบังคับพรรค     
ขอ 10   
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     - สมาชิกสามัญ ไดแกบคุคลที่สมัครเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารอนุมัติให
รับเขาเปนสมาชิก โดยผูสมคัรจะตองยืน่ใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมหลักฐานตางๆ  ตอ
นายทะเบียนพรรคหรือเลขานุการสาขาพรรคพรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัครและคาบํารุงพรรค  
ตามขอบังคับพรรค ขอ 11-15  

                   (2)  การรับสมัครสมาชิกของพรรคประชาธิปตย 

      สมาชิกของพรรคประชาธิปตย มี 3 ประเภท คือ 
     - สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไดแกผูมีอุปการคุณตอพรรค หรือมีคุณวฒุิพิเศษ ซ่ึงคณะ           
ผูบริหารพรรคไดมีมติเชิญเปนสมาชิกกิตตมิศักดิ์ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และประกาศชือ่ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญของพรรค ตามขอบังคับพรรค ขอ 10 
     - สมาชิกสามัญ  ไดแกบคุคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของขอบังคับพรรค   
ขอ 11   
     - สมาชิกสมทบ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไป และมีคุณสมบัติอ่ืน
เชนเดยีวกับสมาชิกสามัญ เวนแตยังมีอายไุมครบ 18 ปบริบูรณตามขอบังคับพรรคขอ 12 
                   การสมัครเปนสมาชิกจะตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคพรอมเอกสาร   
หลักฐานตางๆ  พรรคจะประกาศรายชื่อผูสมัครไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญของพรรคเปน
เวลาไมนอยกวา 15 วนั  หลังจากนั้นจึงนําเสนอคณะผูบริหารพรรคพิจารณา มีมติใหรับเปนสมาชิก
หรือไม ตามขอบังคับพรรค ขอ 13  

 (3)  การรับสมคัรสมาชิกของพรรคชาติไทย  

                   สมาชิกของพรรคชาติไทย แบงออกเปน 3 ประเภท  ตามขอบังคับพรรคขอ 6 คือ 
     - สมาชกิกติติมศักดิ์  ไดแกบุคคลที่คณะกรรมการบรหิารมีมติใหเชญิเขาเปนสมาชกิ 
     - สมาชิกสามัญ ไดแกบุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรค และคณะกรรมการบริหารมี
มติรับเขาเปนสมาชิกพรรค 
     - สมาชิกวิสามัญ  ไดแกบคุคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรค   และหัวหนาพรรค
อนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิก  
                   สําหรับบุคคลที่มอีายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ หัวหนาพรรคอาจรับเขาเปนยวุสมาชิก
พรรคชาติไทยได 
                   ตามขอบังคับของพรรคขอ 9 -10  เฉพาะสมาชิกสามัญเทานั้นที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ได 
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                   การสมัครเปนสมาชิกพรรค จะตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการ
พรรคหรือหรือประธานสาขาพรรค ซ่ึงเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคจะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปนสมาชิกพรรค 
                   จากขอบังคับของพรรคการเมืองที่ไดยกมาจาํนวน 3 พรรค จะเห็นไดวาการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งนอกจากจะมีคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ  วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และขอบังคับของพรรคการเมืองแลว ยงัจะตองขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของพรรคการเมืองนั้นๆ ดวย 

         3.1.2  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียว 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ไมไดกําหนดคณุสมบัติของผู ที่
จะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองไว  แตตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2541  มาตรา 21  กําหนดใหผูที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมอืงจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย
โดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมมลัีกษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ แตบทบัญญัติทั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   และ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ตางไมมีการกําหนดหามไมใหบุคคล
สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค  และในคณุสมบัตขิองผูสมัครเปนสมาชิกพรรค
การเมือง ตามมาตรา 21 แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กไ็มได
กําหนดไววาบคุคลที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดแลวไมสามารถสมัครเปนสมาชกิพรรคการเมืองอื่น
ไดอีก บทบัญญัติดังกลาวจึงสามารถพิจารณาไดวา บุคคลคนเดียวกันยอมสามารถเปนสมาชิกพรรค
การเมืองพรอมกันไดมากกวา 1 พรรค หากพรรคการเมืองนั้นๆ รับเขามาเปนสมาชิก ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติก็มีบุคคลที่เปนสมาชิกพรรคการเมอืงมากกวา 1 พรรค อยูเปนจํานวนไมนอย ดังเชน     นาย
ปรเมศ   โพธารากุล  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉยัวา เปนสมาชิกพรรคมหาชนและ
พรรคประชาธิปตย ในชวงเวลาเดียวกัน65  จึงทําใหขาดคณุสมบัติตามมาตรา 107(4) 

                   แตอยางไรก็ตาม  สําหรับกรณีของผูที่ตองการจะสมัครเปน ส.ส. หากเปนสมาชิกพรรค
การเมืองมากกวา 1 พรรคก็จะขาดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา 107 (4)   
เพราะตามมาตราดังกลาว ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียว  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

                                                 
               65  “กกต.ไมทบทวนคําสั่ง ปารเมศ.”  (2548,19  กุมภาพันธ).  ไทยรัฐ.  สืบคนเม ื่อ  26 กุมภาพันธ  2548,  
จาก  http//www.thairath.co.th. 
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ซ่ึงกําหนดใหผูที่ประสงคจะสมัคร
รับเลือกตั้ง ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว 

                   กรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เปนบุคคลที่มีช่ือเปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 
พรรค  นั้น ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมการการเลือกตั้งถือวาเปน
บุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามมาตรา 107 (4)  จํานวน 34 คน  โดยแบงเปนผูสมัครจากระบบบัญชี
รายช่ือ จํานวน 20 คน และผูสมัครในระบบแบงเขตเลอืกตั้งจํานวน 14 คน66   

                   ในกรณีที่บุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งไมมีช่ือในประกาศรับสมัคร ส.ส. (ส.ส.24/ข) บุคคล
ดังกลาวสามารถยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาวนิิจฉัยสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งของตนไดตามมาตรา 
34   วรรคหนึ่ง   แหง พ.ร.บ.   ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541  

                   ในกรณขีองการเปนสมาชกิพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค  ซ่ึงทําใหผูสมคัรรับเลือกตั้งไม
มีคุณสมบัติตาม มาตรา 107 (4)  ศาลฎีกาไดมีคําส่ัง ใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับ
เลือกตั้งแลว ตาม คําส่ังศาลฎีกาที่ 535/2548   
                   คําสั่งศาลฎีกาท่ี 535/2548  เปนกรณีที่ ผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 4 
จังหวัดอุดรธานี   ผูรอง  กับนายสุรเชษฐ  ออนคํา  ผูคัดคาน  ซ่ึงศาลฎีการับฟงขอเท็จจริงวาผูคัดคาน
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอดุรธานี  สังกดัพรรค
ประชาธิปตย  ซ่ึงเดิมผูคัดคานเปนสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ตอมาพรรคชาติพัฒนาไดยุบรวมกบั
พรรคไทยรักไทย เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2547 ความเปนสมาชิกพรรคชาติพัฒนาของผูคัดคานจึง  
ส้ินสุดลง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 22 (5) และ
ผูคัดคานเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเปนพรรคการเมืองหลักตั้งแตวนัดังกลาว ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 73 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 72 วรรคหนึ่ง  การที่ผูคัดคานยืน่หนังสือลาออกจากการเปนสมาชกิพรรคไทยรัก
ไทยไปยังที่ทําการพรรคชาติพัฒนา  ในวันที่ 30 กันยายน 2547     จะถือวาไดมีการสงหนังสือลาออกไป
ยังพรรคไทยรักไทยแลวไมได  เมื่อขอเท็จจริงปรากฎวาพรรคไทยรักไทยไดรับหนงัสือลาออกจาก
การเปนสมาชกิพรรคในวนัที่ 21 มกราคม 2548  ผูคัดคานจงึพนจากการเปนสมาชกิพรรคไทยรักไทย
ในวันดังกลาว         ผูคัดคานจึงเปนสมาชิกประชาธิปตยแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันถึง
                                                 
               66คณะกรรมการการเลือกต้ัง.  (2546).  บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ังที่ไมมี
ช่ือในประกาศรับสมัครฯ  และบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ังที่ไมมีช่ือในประกาศรับ
สมัครฯ  สืบคนเมื่อ   26  มกราคม 2548,  จาก http:/www.ect.go.th/thai/news_2.html .    
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วันสมัครรับเลือกตั้ง  ไมถึง 90 วนั จึงเปนผูขาดคุณสมบัติมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4)  จึงมีคําส่ังใหเพกิถอนการ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูคัดคาน 
                   จากคําสั่งศาลฎีกา ที ่535/2548  เปนการวนิิจฉัยท่ีอธิบายตัวบทกฎหมายไวอยาง  ชัดเจน   วา 
การเปนสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีวไมนอยกวา 90 วัน นั้น         
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตเพยีงพรรคเดียวจริงๆ และเริ่มนับ
ระยะเวลา 90 วัน เมื่อผูสมัคร ส.ส. เปนสมาชิกพรรคการเมืองแตเพยีงพรรคเดียวเทานั้น  การที่
ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ติดตอกันจะนานเพยีงใดกต็าม หากยังเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยูดวย การเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพียง
พรรคเดียวไมนอยกวา 90 วนั ตามมาตรา 107 (4)  ก็จะยงัไมเร่ิมนับ 

                   ดังนั้นผูทีป่ระสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแต
เพียงพรรคเดยีว ในเวลาเดียวกันจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรอมกันมากกวา 1 พรรค ไมได
เพราะจะทําใหขาดคุณสมบัตใินการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช  2540  มาตรา 107 (4)   

         3.1.3  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองติดตอกันถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน  

                   การนับระยะเวลา 90 วัน จะเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ผูสมัคร ส.ส. มีสมาชิกภาพของการ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว ซ่ึงมีประเด็นทีจ่ะตองพิจารณา 
คือ 

                   3.1.3.1  การเริ่มตนของการเปนสมาชิกพรรคการเมือง   

                   การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง มกีระบวนการ ข้ันตอนการพิจารณาที่แตกตางกัน
ตามขอบงัคับของพรรคการเมอืง  การเริ่มตนของการมีสมาชิกภาพเปนสมาชิกพรรคการเมืองจะเริ่มตน
เมื่อใดไมมกีฎหมายกําหนดไว จึงตองพจิารณาตามขอบังคับของพรรคการเมืองนั้นๆ  ซ่ึงบางพรรค
ก็ไดกําหนดไวในขอบังคับของพรรคอยางชัดเจน แตบางพรรคก็ไมไดกําหนดไว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติได   

                   พรรคไทยรักไทย กําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์เร่ิมตัง้แตวนัที่หวัหนา
พรรค ประกาศรายชื่อ ณ สํานักงานใหญและจดแจงชื่อสมาชิกดังกลาวลงในทะเบียน ตามขอบังคับ
พรรค ขอ 10  สวนสมาชกิภาพของสมาชิกสามัญจะเริม่ตั้งแตวนัที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติให
รับเขาเปนสมาชิกพรรค ตามขอบังคับพรรค ขอ 15 
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                   สวนกรณีของพรรคประชาธิปตยและพรรคชาติไทย ตามขอบังคับพรรคไมไดกําหนด
วันเริ่มตนสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคไว ซ่ึงจะตองพิจารณาขอกําหนดในการรบัสมาชิกพรรค
และวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการพจิารณา วาเสร็จสิ้นในขั้นตอนไหน ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาขอโตแยงได 
                   การที่ไมมีกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไว และความไมชัดเจนใน
ขอบังคับของพรรคการเมืองอาจนําไปสูปญหา และขอโตแยงในเรือ่งของการนับระยะเวลาในการ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วนั ของผูสมัคร ส.ส.ได 

                   3.1.3.2  การนับระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกรณีที่มีการรวมพรรค 

                   ในกรณีที่มกีารรวมพรรคการเมืองตาม มาตรา 70  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ.2541   สมาชิกพรรคการเมืองที่รวมกันอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมอืงที่
รวมกันเปนพรรคการเมืองใหมหรืออาจไปสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นก็ได   ในกรณีที่
มีการรวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม ตามมาตรา 71 และ 72   หรือในกรณีทีม่ี
การรวมพรรคการเมืองหนึ่งหรือหลายพรรคการเมืองเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกันกับอีกพรรค
การเมืองหนึ่งที่เปนพรรคการเมืองหลัก สมาชิกของพรรคการเมืองที่ยุบไปรวมกับพรรคการเมือง
อ่ืน ก็จะเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่เปนพรรคการเมืองหลัก หรืออาจไปสมัครเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นก็ได ตามมาตรา 73 วรรคสอง ซ่ึงใหนํามาตรา 72 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                   การนับอายุของสมาชิกพรรคในการรวมพรรค  ไมมีบทบัญญัติกฎหมายกาํหนดไว แต
อาจพิจารณา ไดดังนี ้

                   (1)  กรณีที่มกีารรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม  

                   การรวมกนัของพรรคการเมอืงเพื่อจดัตั้งเปนพรรคการเมอืงใหมจะตองมกีารจัดประชุมเพือ่
กําหนดนโยบายพรรคการเมอืง ขอบังคับพรรคการเมือง และจะตองดําเนินการตามขัน้ตอนของการ
จัดตั้งพรรคการเมืองใหม  กรณีดังกลาว จงึเปนการจดัตัง้พรรคการเมืองใหม การนบัระยะเวลาการ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมจึงนาจะเริ่มตนใหมนับแตวันที่กระบวนการจัดตั้งพรรคการเมือง
แลวเสร็จ  ไมอาจนับระยะเวลาตอเนื่องไดเพราะเปนการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม สวนกรณี
สมาชิกที่ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นก็เชนกันจะตองเริ่มนับระยะเวลาการเปนสมาชกิพรรคการเมอืง
นับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นๆ รับเขาเปนสมาชิก ตามขอกําหนดของพรรคการเมืองนั้น 

                   (2)  กรณีที่มกีารรวมพรรคการเมืองเขาไปเปนพรรคการเมอืงเดียวกับพรรคการเมืองอื่น
ที่เปนพรรคการเมืองหลัก  
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                   สมาชิกของพรรคการเมืองที่ไปยุบรวมกับพรรคการเมืองอื่นที่เปนพรรคการเมืองหลัก 
ก็จะเปนสมาชกิของพรรคการเมืองที่เปนพรรคการเมืองหลักโดยปรยิาย ตามมาตรา 72 และมาตรา 
73 วรรคสอง  แตสมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกยุบกย็ังสามารถไปสมัครเปนสมาชิกพรรค
การเมืองอื่นได  
                   กรณีการรวมพรรคการเมืองเขาไปเปนพรรคการเมืองเดยีวกับพรรคการเมืองอื่นที่เปน
พรรคการเมืองหลัก  มีขอเท็จจริง กรณขีองการรวมพรรคมวลชนเขากับพรรคความหวังใหม โดย
พรรคความหวงัใหมเปนพรรคการเมืองหลัก  กรณีของการรวมพรรคเสรีธรรม กับพรรคไทยรกัไทย  
กรณีการรวมพรรคความหวงัใหมเขากับพรรคไทยรักไทย กรณีการรวมพรรคชาติพัฒนาเขากับ
พรรคไทยรักไทย  ซ่ึงทั้ง 3 กรณี ดังกลาว พรรคไทยรักไทยเปนพรรคการเมืองหลัก  และการรวม
พรรคทั้ง 4 กรณีดังกลาว เปนการรวมพรรคกอนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งมากกวา 90 วัน  จึงไมมี
ปญหาในการนับระยะเวลาการเปนสมาชกิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งไมนอยกวา 90 วัน  
แตกรณกีารรวมพรรคตนตระกูลไทย กับ พรรคชาติไทย  ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีคําสั่งใหยุบพรรค
ตนตระกูลไทย ในวันที่ 6 มกราคม 2548 เพื่อไปรวมกับพรรคชาติไทยซ่ึงเปนพรรคการเมืองหลัก  
สมาชิกของพรรคตนตระกูลไทย จึงเปนสมาชิกของพรรคชาติไทยโดยปริยาย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 73 วรรคสอง ประกอบมาตรา 72 
วรรคหนึ่ง   ซ่ึงสมาชิกพรรคตนตระกูลไทยคนหนึ่งคือนายชูวิทย  กมลวิศิษฏ  ประสงคจะสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือของพรรคชาติไทย  จึงทําใหมีประเด็นปญหาในการนบั
ระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคชาติไทยของนายชวูิทย  กมลวิศิษฏ  วาจะเริ่มตนเมื่อใด  ซ่ึงในเรื่อง
นี้ เมื่อมีการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ ปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับสมัครนายชู
วิทย  กมลวิศษิฏ  เปนผูสมัคร ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือของพรรคชาติไทย  ซ่ึงตีความไดโดยนัยวา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหนับระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคชาติไทยตอเนื่องจากการเปน
สมาชิกพรรคตนตระกูลไทย   ดังนั้น  นายชูวิทย  กมลวศิิษฏ  จึงเปนสมาชิกพรรคชาติไทยนับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน   

                   แตกรณีดังกลาว ส.ส. พรรคไทยรักไทย ไดรวมลงชื่อยื่นคาํรองตอประธานสภาฯ เพื่อ
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติ ของนายชูวทิย กมลวิศษิฏ ตามมาตรา 107 (4)  ของ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 วาดวยเร่ืองคุณสมบัติของ ส.ส. ที่จะตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งตอเนื่องกนัเปนเวลา 90 วนั จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีคําวินิจฉยัเมื่อวนัที่  26 มกราคม 2549  วานายชวูิทย  กมลวิศิษฏ  เปน
สมาชิกพรรคชาติไทย ไมครบกําหนด 90 วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงเปนการชี้ในปญหาขอ
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กฎหมายวาในกรณีดังกลาวจะไมนับระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมตอจากพรรค
การเมืองเดิม 

                   3.1.3.3  การนับระยะเวลาจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

                   วันรับสมัครรับเลือกตั้งจะเปนวันใดนั้น ยอมเปนไปตามการกําหนดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  2541 กลาวคือ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว   คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองกาํหนดวนัสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
แบบแบงเขตโดยใหเร่ิมรับสมัครไมเกินยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง ส.ส. 
ใชบังคับและจะตองกําหนดวนัรับสมัครไมนอยกวาหาวัน สวนกรณีของ ส.ส. ในระบบบัญชีรายช่ือ
ตองกําหนดใหเปนวันกอนวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลอืกตั้ง 

                   ดังนั้น  การนับระยะเวลา 90 วัน ระหวางการสมัคร ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งกับการ
สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จึงตางกัน เพราะ  มาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กําหนดใหการรับสมัคร ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อตองรับสมัครกอน ส.ส.แบบแบงเขตเลอืกตั้ง  การนับระยะเวลา 90 วัน ของผูสมัคร 
ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือก็ตองนับถึงวันทีพ่รรคการเมืองนําบัญชีรายช่ือผูสมัครไปยื่น สวนกรณขีอง  
ผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขต ก็ตองนบัถึงวันที่ผูสมัครรับเลือกตั้งไปยื่นใบสมัคร ซ่ึงอาจเปน     
วันแรกหรือวันสุดทายหรือวันใดๆ ก็ไดในชวงระยะเวลาที่กําหนดใหมีการสมัครรับเลือกตั้ง เพียงแต
ในวันที่ไปยื่นใบสมัคร จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  
ดังนั้น ผูสมัคร ส.ส. ที่จะสมัครในระบบบัญชีรายช่ือ แตเปนสมาชิกพรรคไมครบกําหนด 90 วัน ก็
อาจเลี่ยงมาสมัครในระบบแบงเขตเลือกตั้งไดเพราะมีชวงการนับระยะเวลาที่ยาวกวา  

         3.1.4  ผลของการขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107 (4)  

                   ในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 32 แหงพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    วา
ดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 กําหนดใหผูอํานวยการ   การ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผูสมัครและสอบสวนวา
ผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งไดก็ใหประกาศ
รับสมัครไวโดยเปดเผย  ดังนั้น ในกรณีทีผู่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107(4)  
ก็จะไมมีช่ือเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนัน้  
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                   ในการเลือกตั้งเมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  มีผูสมัครที่ไมมีช่ือในประกาศสมัครเลือกตั้ง 
จํานวน 77 คน  โดยแบงเปนในระบบบญัชีรายช่ือ จํานวน 42 คน  และในระบบแบงเขตเลือกตั้ง 
จํานวน 35 คน  ในจํานวนทั้งหมดนี้ เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107(4) จํานวน 52 คน  67 
รายละเอียดตามตารางที่ 3.1 และ 3.2 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
               67 แหลงเดิม. 
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ลําดับ ชื่อ-สกุลผูสมัคร ชื่อพรรค ขาดุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
1 นายสุรัฐ  ศิลปอนันท ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
2 นางพรรณนี  อัคบาล ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
3 นางนวลใจ  โมหา ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
4 พ.อ.ขจรศักดิ์  คลายเอม พัฒนาชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
5 นายชัชวาล  ชมศิริ พัฒนาชาติไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
6 นายสุรชาติ  ชื่นโชคสันต ประชาธิปตย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
7 นายสุชาติ  อํานวยมงคลพร ประชาธิปตย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
8 นายพีภาส  ชินทะวัน ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
9 นายวรชัย  ทรงศรีวิทยา ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
10 นายชูชิต  เชี่ยวชาญชีวะ ประชาชนไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
11 น.ส.ภัททิรา  ณรงคธรรม ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
12 นางวิลาวัณย  สุวาหลํา ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
13 นายกิตติพงษ  รัตนเศียร ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
14 นายประทิน  คอนราชลี ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
15 นายเลิศศักดิ์  นวลจิตต ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
16 นายคอลิค  ดะอุแม ประชาชนไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
17 นายอาทิตย  จันทราช ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
18 นายอาวุธ  จันทรอวน ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
19 นายพลศักดิ์  สุดสนธิ์ คนขอปลดหนี้ กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
20 นายสมพงษ  คําวงษา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
21 นางทองบอ  ลาปวงคํา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
22 นายชนะ  รุงนอย คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
23 นางวัชราภรณ  ทองมาก คนขอปลดหนี้ กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
24 นางพวงเพชร  ชมพูเขา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
25 นางศุภลักษณ  บรรจงกลาง แผนดินไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
26 นางเทียนทอง  ชีพทีฆ แผนดินไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
27 นายประยูร  แชมชื่น ความหวังใหม เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
28 นายธีระวิทย  วงศเพชร ความหวังใหม เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
29 นายมะเสาวดี  ไสสากา มหาชน เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
30 นายคะนึง  สหัสสธารา มหาชน เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
31 พ.อ.พรชัย  ไชยชาญ ประชากรไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
32 น.ส.เย็นใจ  อัครรัตนดิลก ประชากรไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)

ตารางที่ 3.1  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
                     ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
                     ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

ลําดับ ชื่อ-สกุลผูสมัคร ชื่อพรรค ขาดุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
33 นายยศ  ศรีประพันธ ไทยชวยไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
34 ท.พ.ญ.ทิพยวรรณ  สวนศิลปพงศ ไทยชวยไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
35 นายบุญสง  เชิดชู ไทยชวยไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
36 นายคมสัน  คําแสน ไทยชวยไทย กรณีเสียสิทธิ ตาม ม. 68
37 นายจรัญ  ทองประดับ กสิกรไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
38 นายวัฒนา  ลวงลือ รักษถิ่นไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
39 นายอวน  เจียรบุตร พลังเกษตรกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
40 นายชูชาติ  อินทฤทธิ์ พลังเกษตรกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
41 นายตวนอาแซ  รงโซะ พลังเกษตรกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
42 วาที่ ร.ต.ภาสกร อินแหลง พลังเกษตรกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)

ที่มา  : จากรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ัง   w.w.w.ect.go.th
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                      รับสมัคร(เลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548)

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือพรรค จังหวัด/เขต ขาดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
1 นายชาติณรงค ธนวัตนไตรภพ ความหวังใหม กรุงเทพฯ เขต 13 การศึกษาไมจบปริญาตรี ตาม ม.107(3)
2 นายวิรัช  นารัด ชาติไทย กรุงเทพฯ เขต 23 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
3 นายสิโรจน  สุวรรณโพธิ์ ประชาธิปตย กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
4 นายชนะ  ศุภอุดร คนขอปลดหนี้ กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
5 น.ส.กนกวรรณ เบาจรรยา ความหวังใหม ขอนแกน เขต 5 ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตาม ม.109(3),ม.106(4)
6 นายประวิทย  สายโอภาส ไทยชวยไทย ชุมพร เขต 1 เปนบุคคลลมละลาย ตาม ม.109(2)
7 ร.อ.พินูญ  โพธาเจริญ ชาติไทย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
8 นายจักรวาล  วรรณาวงศ ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
9 นายอุดม  สังธรรม คนขอปลดหนี้ เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
10 นายสวัสดิ์  วงศวัจนสุนทร มหาชน เชียงใหม เขต3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
11 นายธนวัฒน  นคะจัด ความหวังใหม เชียงใหม เขต 3 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
12 นายณรงค  นิยมไทย ความหวังใหม เชียงใหม เขต4 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
13 นายสมชาย  ตั้งสัตยาบัน ชาติไทย เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
14 นายสรเดช  มานะมีเงินทอง ความหวังใหม เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
15 นายแกวอุบล กองทุงมน ประชาธิปตย นครราชสีมา เขต8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
16 นายสํารวย  ผัดผล ชาติไทย นาน เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
17 นายเดน  สมานมิตร แผนดินไทย บุรีรัมย เขต 1 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
18 นายธีรพงษ  วังโน ประชาธิปตย บุรีรัมย เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
19 น.ส.แสงเดือน  ศรีวิชัย เผาไทย พะเยา เขต 2 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
20 นายปรีชา  ศรีน้ําเพชร ชาติไทย เพชรบุรี เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
21 นายวชิรวิช  พลเย่ียม ความหวังใหม เลย เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
22 นายโกวิท  ศรีสลับ ประชาธิปตย ศรีสะเกษ เขต 8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
23 นายประกาศิต สุพรหมธรกูร ชาติไทย ศรีสะเกษ เขต 8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.

ตารางที่ 3.2   บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ไมมีช่ือในประกาศการ

DPU



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือพรรค จังหวัด/เขต ขาดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
24 นายสมโภชน  ดาศรี ประชาธิปตย สุรินทร เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
25 นายศิริเวช  จินพละ ประชาธิปตย สุรินทร เขต 7 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
26 พ.ต.ท.สมใจ  จันทรังษี ความหวังใหม สกลนคร เขต 4 ถูกไลออกหรือปลดออกจากราชการ ตาม ม.109(6)
27 นายปวาริช  พวงศรี ชาติไทย อุดรธานี เขต 2 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
28 นายจรัสพงษ  ละมอม ประชาธิปตย อุดรธานี เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
29 นางอรทัย  รัศมี ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 3 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
30 นายโกมินทร พิมพจันทร ชาติไทย อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
31 จ.ส.ต.พยุงศักดิ์  พนภัย ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
32 นายสุริยพันธ  ภักดีลน ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
33 นายกฤชพล  โภชนะสมบัติ ประชาชนไทย พิจิตร เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
34 นายนฤชาติ  บุญสุวรรณ มหาชน สงขลา เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
35 นายอุดม  วรวัลย ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)

หมายเหตุ
ผูสมัคร ลําดับที่ 2 , 8 , 9 , 10 , 13 , 20 , 31 , 34 , 35  ศาลฎีกาไดมีคําสั่ง ใหผูอํานวยการการเลือก
ตั้งประจําเขตเลือกตั้งรับสมัครบุคคลดังกลาวและประกาศใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

ที่มา : จากบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้ง  www ect.go.th  และ
จากคําสั่งศาลฎีกา

ตารางที่ 3.2  (ตอ)

DPU



                      รับสมัคร(เลือกตั้งวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548)

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือพรรค จังหวัด/เขต ขาดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
1 นายชาติณรงค ธนวัตนไตรภพ ความหวังใหม กรุงเทพฯ เขต 13 การศึกษาไมจบปริญาตรี ตาม ม.107(3)
2 นายวิรัช  นารัด ชาติไทย กรุงเทพฯ เขต 23 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
3 นายสิโรจน  สุวรรณโพธิ์ ประชาธิปตย กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
4 นายชนะ  ศุภอุดร คนขอปลดหนี้ กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
5 น.ส.กนกวรรณ เบาจรรยา ความหวังใหม ขอนแกน เขต 5 ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตาม ม.109(3),ม.106(4)
6 นายประวิทย  สายโอภาส ไทยชวยไทย ชุมพร เขต 1 เปนบุคคลลมละลาย ตาม ม.109(2)
7 ร.อ.พินูญ  โพธาเจริญ ชาติไทย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
8 นายจักรวาล  วรรณาวงศ ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
9 นายอุดม  สังธรรม คนขอปลดหนี้ เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
10 นายสวัสดิ์  วงศวัจนสุนทร มหาชน เชียงใหม เขต3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
11 นายธนวัฒน  นคะจัด ความหวังใหม เชียงใหม เขต 3 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
12 นายณรงค  นิยมไทย ความหวังใหม เชียงใหม เขต4 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
13 นายสมชาย  ตั้งสัตยาบัน ชาติไทย เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
14 นายสรเดช  มานะมีเงินทอง ความหวังใหม เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
15 นายแกวอุบล กองทุงมน ประชาธิปตย นครราชสีมา เขต8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
16 นายสํารวย  ผัดผล ชาติไทย นาน เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
17 นายเดน  สมานมิตร แผนดินไทย บุรีรัมย เขต 1 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
18 นายธีรพงษ  วังโน ประชาธิปตย บุรีรัมย เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
19 น.ส.แสงเดือน  ศรีวิชัย เผาไทย พะเยา เขต 2 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
20 นายปรีชา  ศรีน้ําเพชร ชาติไทย เพชรบุรี เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
21 นายวชิรวิช  พลเย่ียม ความหวังใหม เลย เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
22 นายโกวิท  ศรีสลับ ประชาธิปตย ศรีสะเกษ เขต 8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
23 นายประกาศิต สุพรหมธรกูร ชาติไทย ศรีสะเกษ เขต 8 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.

ตารางที่ 3.2   บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ไมมีช่ือในประกาศการ

DPU



ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือพรรค จังหวัด/เขต ขาดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
24 นายสมโภชน  ดาศรี ประชาธิปตย สุรินทร เขต 4 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
25 นายศิริเวช  จินพละ ประชาธิปตย สุรินทร เขต 7 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
26 พ.ต.ท.สมใจ  จันทรังษี ความหวังใหม สกลนคร เขต 4 ถูกไลออกหรือปลดออกจากราชการ ตาม ม.109(6)
27 นายปวาริช  พวงศรี ชาติไทย อุดรธานี เขต 2 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
28 นายจรัสพงษ  ละมอม ประชาธิปตย อุดรธานี เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
29 นางอรทัย  รัศมี ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 3 เปนผูเสียสิทธิตาม ม.68 รธน. และ  ม.23 ของ

ป.วาดวย ส.ส. ส.ว.
30 นายโกมินทร พิมพจันทร ชาติไทย อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
31 จ.ส.ต.พยุงศักดิ์  พนภัย ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
32 นายสุริยพันธ  ภักดีลน ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
33 นายกฤชพล  โภชนะสมบัติ ประชาชนไทย พิจิตร เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
34 นายนฤชาติ  บุญสุวรรณ มหาชน สงขลา เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
35 นายอุดม  วรวัลย ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)

หมายเหตุ
ผูสมัคร ลําดับที่ 2 , 8 , 9 , 10 , 13 , 20 , 31 , 34 , 35  ศาลฎีกาไดมีคําสั่ง ใหผูอํานวยการการเลือก
ตั้งประจําเขตเลือกตั้งรับสมัครบุคคลดังกลาวและประกาศใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง

ที่มา : จากบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   คณะกรรมการการเลือกตั้ง  www ect.go.th  และ
จากคําสั่งศาลฎีกา

ตารางที่ 3.2  (ตอ)

DPU
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3.2  การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
                   การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง จะมีผลใหสมาชิกภาพของการเปน
สมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลง  ตามบทบญัญัติมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541   
 “มาตรา 22 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (1)........................ 
 (2)  ลาออก   
 (3)..............................” 
                   ซ่ึงศาลฎีกา   ไดอธิบายวา การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยการลาออก หมายความวา        “การสิ้นสุด
สมาชิกภาพมผีลเมื่อไดยื่นหนังสือลาออก แตการยืน่หนงัสือลาออกตองยื่นตอผูมีหนาที่รับหนังสือ”    
ตามคําส่ังศาลฎีกาที่ 236/2548  

                   คําสั่งศาลฎีกาที่ 236/2548    ผูรองไดยื่นหนงัสือลาออกจากพรรคไทยรักไทย ฉบับ   ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 ตอเจาหนาที่พรรคไทยรักไทย สาขานครสวรรค เจาหนาทีข่องพรรคไดรับ
หนังสือไวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 แตไมทราบวาเจาหนาที่ของพรรคไทยรักไทยไดสงหนังสือ   
ดังกลาวไปสํานักงานใหญหรือไม  ผูรองไดทําหนงัสือยืนยนัการลาออกโดยการทําหนังสือลาออก
ใหมอีกฉบบัหนึ่งลงวันที ่ 2 ธันวาคม 2547 และไดสงโทรสารไปสํานกังานใหญของพรรคไทยรกัไทย
โดยตรง และผูรองไดรับหนังสือตอบรับการลาออกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ผูรองจึงเปนสมาชกิ
พรรคประชาชนไทยเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตัง้ไมถึง 90 วัน 
                   การลาออกจากพรรคการเมืองมีผลเมื่อใดนั้น  เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะมีความสัมพันธกับการนับระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดยีว ตามมาตรา 107 (4) ซ่ึงในกรณีที่ผูสมัคร ส.ส. เปนสมาชิกพรรคการเมืองใน
ขณะเดียวกนัมากกวา 1 พรรค การเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่แตเพยีงพรรค
เดียวก็จะยังไมเร่ิมขึ้น แตการนับระยะเวลาดังกลาวจะเริ่มนับเมื่อมกีารลาออกจากการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองจนเหลือเพียงพรรคเดียวในวันที่การลาออกมีผลบังคับ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ.2541  ไมไดมีบทบัญญัติไวโดยชัดแจงวาการลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค
การเมืองจะมผีลเมื่อใดแตจากการศึกษาคําสั่งศาลฎกีา  สามารถวางหลกัไดวาการลาออกมีผลเมื่อ
หนังสือลาออกไดไปถึงพรรคการเมืองที่ตนขอลาออกโดยชอบแลว ดงัเชนที่ศาลฎีกาไดวนิิจฉัยไวใน 
คําส่ังศาลฎีกาหลายฉบับ  ดงัเชน  
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                   คําสั่งศาลฎีกาท่ี  230/2548  ระหวาง นายปรีชา  สีน้ําเพชร  ผูรอง กับผูอํานวยการ     
การเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตัง้ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงศาลฎีกาไดวินจิฉยั สรุปความไดวา  ผูรองไดให
ตัวแทนนําหนังสือลาออกไปยื่นตอพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547  ซ่ึงตาม             
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 22 บัญญัติวา สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ ... (2) ลาออก   จึงถือวาการลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองมีผล
เมื่อสมาชิกยื่นหนังสือลาออกตอพรรคการเมือง ดังนั้น ความเปนสมาชิกพรรคการเมืองของผูรอง
ยอมส้ินสุดลงในวนัที่ 5 ตุลาคม 2547 

                   คําสั่งศาลฎีกาท่ี 232/2548  ระหวาง นายอุดม  วรวัลย ผูรอง กับผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวดัเชียงใหม ผูคัดคาน ซ่ึงศาลฎีกาไดวินิจฉยัสรุปความไดวา  การลาออก
จากสมาชิกพรรคไทยรักไทยของผูรองมีผลเมื่อหนังสือลาออกของผูรองไปถึงพรรค ไทยรักไทย 

                   คําสั่งศาลฎีกาท่ี 535/2548  ระหวาง    ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   ที่ 4 
จังหวดัอุดรธานี ผูรอง กับ นายสุรเชษฐ  ออนคํา ผูคัดคาน  ซ่ึงศาลฎีกาไดวินิจฉยัสรุปความไดวา  
พรรคไทยรักไทยไดรับหนังสอืลาออกจากการเปนสมาชกิพรรคไทยรักไทยของผูคัดคานในวันที่ 
21 มกราคม 2548 ผูคัดคานจึงพนสภาพการเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทยในวันดังกลาว 

                   จากคําสั่งศาลฎีกา ดังกลาวขางตน การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองจะมผีล
ทันทีเมื่อหนังสือลาออกไปถึงพรรคการเมืองโดยชอบแลว โดยไมตองผานการพจิารณาอนุมัติจาก
พรรคการเมืองแตอยางใดและพรรคการเมืองก็ไมมีอํานาจยับยั้งการลาออกจากพรรคการเมืองได 
เพราะการลาออกจากพรรคการเมืองมีผลทันทีเมื่อหนังสือลาออกไปถึงพรรคการเมือง 
  

3.3  การตรวจสอบระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง   

                   มาตรา 31 และ 32 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา    
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2541  ไดกําหนดหลักเกณฑในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยไดกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองยื่นใบสมัคร พรอมหนังสือรับรอง
ของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูนั้นเขาสมัครรับเลือกตั้งพรอมหลักฐานการสมัครอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  โดยกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม  

                   สวน มาตรา 35-37 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา   
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2541 ไดกําหนดหลักเกณฑในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
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แบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรคการเมืองจะตองเสนอบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ 
โดยบัญชีรายช่ือจะตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมภิาคตางๆ อยางเปนธรรม และ
จะตองไดรับความยนิยอมเปนหลักฐานโดยชัดแจงจากผูสมัคร และบุคคลดังกลาวตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว โดยจะตองจัดเรียงลําดับของผูสมัครตามลําดับ
หมายเลข ซ่ึงเมื่อพรรคการเมืองไดยื่นบญัชีรายช่ือผูสมัครพรอมหนังสือยินยอมของผูสมัครพรอม
หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแลว คณะกรรมการการเลือกตัง้จะตองทําการ
ตรวจสอบหลกัฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร เพื่อที่จะประกาศรายชือ่
พรรคการเมืองและรายชื่อผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นๆ ตอไป   

                   จากหลักเกณฑตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541  ไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคณุสมบัติของผูสมัคร ซ่ึงในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามมาตรา 107(4) นัน้ ในทางปฏิบตัิ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตซึ่ง
เปนผูที่จะตองพิจารณาคณุสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ยังขาดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และ
เปนปจจุบัน  เพราะขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ   ไมไดมีอยูที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยางครบถวน เนื่องจาก  มาตรา 34 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ   
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  ไดกําหนดแตเพียงใหพรรคการเมืองจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรง
ตามความเปนจริงเก็บไวที่สํานักงานใหญของพรรคการเมืองเพื่อพรอมใหนายทะเบียนหรือผูที่
ไดรับมอบหมายตรวจสอบไดตลอดเวลา และใหหวัหนาพรรคการเมืองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมาพรอมดวยรายชื่อใหนายทะเบียนทราบภายในเดอืนมกราคมของ   
ทุกป ซ่ึงหากการเลือกตั้งครั้งใดมีขึ้นในชวงเดือนเมษายนเปนตนไปจนถึงชวงปลายป คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็ไมมีขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกของพรรคการเมืองที่เปนปจจุบนัที่สามารถตรวจสอบการเปน
สมาชิกวาครบ 90 วัน หรือไม  

                   ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งกรณีการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่งติดตอกันถึงวันสมคัรรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วันนั้น ในการเลือกตั้ง ส.ส. 
เมื่อวันที่ 6 กมุภาพันธ  2548  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ไมรับสมัครบุคคล
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ดวยเหตุผลวาเปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค และเปนสมาชกิ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวติดตอกันนอยกวา 90 วัน จาํนวน 52 คน68 

                                                 
               68  แหลงเดิม. 
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ซ่ึงผูสมัครรับเลือกตั้งบางคน   ไดยื่นคํารองตอศาลฎีกา ใหวินิจฉัยสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง    
ซ่ึงศาลฎีกาไดมีคําส่ัง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งรับสมัครผูรองและประกาศให
เปน  ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนจํานวนมาก ดังเชน คําส่ังศาลฎีกาที่ 71/2548 ,คําส่ังศาลฎีกาที่ 
230/2548,    คาํส่ังศาลฎีกาที่ 232/2548 และ คําส่ังศาลฎีกาที่ 534/2548   ซ่ึงผูอํานวยการการเลือกตัง้
ประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวา เปนผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา 107(4)       เนื่องจากเปนสมาชกิพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค และเมื่อลาออกจากพรรค
การเมืองเดิมแลวมีระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมคัรรับเลือกตัง้ไมครบ 90 วนั  แตเมื่อศาลฎีกาไดออกนัง่พิจารณารับฟง
พยานหลักฐานทั้งฝายผูรองและ  ผูคัดคานแลวศาลฎกีาเหน็วาผูรองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 90 วนั จึงเปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา 107 (4)   

                   จากตัวอยางคําสั่งศาลฎีกาดังกลาว แสดงใหเห็นวาการตรวจสอบการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองของผูอํานวยการการเลือกตัง้ประจําเขตเลอืกตั้งมีขอบกพรองไมสามารถตรวจสอบ
ไดอยางถูกตอง แมนยํา เพราะเอกสารหลักฐานตางๆ อยูในความครอบครองของพรรคการเมือง  
ตองเรียกพยานหลักฐานจากพรรคการเมอืงมาตรวจสอบ  การวินิจฉัยของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง จึงมีขอผิดพลาด เนือ่งจากขาดพยานหลักฐานทีถู่กตอง ที่เปนปจจุบัน อีกทั้ง
พรรคการเมืองก็อาจทําหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหบุคคลที่พรรคการเมืองสงสมัครรับเลือกตั้งมี   
คุณสมบัติครบถวนไดโดยงาย  
 
3.4  ผลจากการบังคับใช   
                   หลังจากที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวนัที่ 6 กุมภาพันธ 2548  ซ่ึงมีการนําหลักเกณฑเร่ือง
การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีว
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวาเกาสิบวัน มาบังคับใชไดกอใหเกดิผลตอ   
ผูสมัคร ส.ส. ดังนี ้
                   (1)  ทาํให ส.ส. ที่ตองการยายพรรคตองลาออกจากการเปน ส.ส. กอนครบวาระ 

                   ผลจากการนํามาตรา 107 (4) มาบังคับใช  ทาํใหผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งนอกจากจะตอง
เปนสมาชิกพรรคการเมืองแลวยังจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งติดตอกันนับ
ถึงวันสมัครรับเลอืกตั้งไมนอยกวา 90 วัน  ซ่ึงผลจากขอกําหนดดังกลาวทําให ส.ส. ที่ตองการยาย
พรรคลาออกจากพรรคการเมืองเดิมไปสังกัดพรรคการเมืองใหมกอนที่จะครบวาระของสภา
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ผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก เพื่อจะไดมีเวลาในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมครบ 90 วัน 
กอนวนัสมัครเลือกตั้ง ส.ส.  ซ่ึงยังไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน ดังเชน  การยายพรรคของ ส.ส.
ในจังหวดัชลบุรี ซ่ึงเปน ส.ส.ที่อยูในสังกดัของนายสนธยา  คุณปล้ืม  และการยายพรรคของ ส.ส. 
จังหวดับุรีรัมย ซ่ึงสังกัดกลุมของนายเนวิน ชิดชอบ  โดยทั้งสองกลุมลาออกจากพรรคชาติไทย ไป
สังกัดพรรคไทยรักไทย ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2547  หรือการยายพรรคของ ส.ส. อ่ืนๆ เชน นายทวี  
สุระบาล  ส.ส. จากจังหวดัตรัง  และนายไพบูลย  พมิพพิศิษฐถาวร ส.ส. จากจังหวัดกาญจนบุรี   
พรรคประชาธิปตย ไปสังกดัพรรคไทยรักไทย  นางเรวด ี  รัศมีทัต  จากพรรคราษฎรไปสังกัดพรรค
ไทยรักไทย  หรือ  นายสมเจตน  ลิมปะพันธุ  ส.ส. จากจังหวัดสุโขทัย  นายวุฒิชัย  สงวนวงศชัย  
และนายศรคม ฦาชา  ส.ส. จากจังหวดัชัยภูมิ  ซ่ึงเปน ส.ส. จากพรรคชาติพัฒนา ไปสังกัดพรรค 
ไทยรักไทย   ซ่ึง ส.ส. ที่ยายพรรคสวนใหญ จะยายพรรคในชวงเดือน กรกฎาคม 2547 ถึงเดือน 
สิงหาคม 2547  โดยสรุปแลวมี ส.ส.ยายพรรคไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่น 
จํานวน 46 คน   โดยเปน ส.ส. จากพรรคประชาธิปตย จาํนวน 22 คน  จากพรรคชาติไทย จํานวน 15 
คน จากพรรคไทยรักไทย  จาํนวน 4 คน  จากพรรคชาตพิัฒนา (กอนที่จะมีการรวมพรรคกับพรรค
ไทยรักไทย) จาํนวน 4 คน  และพรรคราษฎร จํานวน 1 คน  โดย ส.ส. ที่ยายพรรคไดรับการเลือกตั้ง
กลับเขามาเปน ส.ส. จํานวน 25 คน  และไมไดรับการเลือกตั้งกลับเขามา จํานวน 21 คน รายละเอียด
ตามตารางที่  3.3 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล เดิมสังกัดพรรค ยายไปสังกัดพรรค สมัคร ส.ส.จังหวัด ผลการเลือกตั้ง
1 นางกรุณา ชิดชอบ ชาติไทย ไทยรักไทย บุรีรัมย สอบได
2 พ.ต.อ.ทิน วงศปล่ัง ชาติไทย ไทยรักไทย ศรสะเกษ สอบตก
3 นายนิโรธ สุนทรเลขา ชาติไทย ไทยรักไทย นครสวรรค สอบได
4 นายประสิทธ์ิ ตั้งศรีเกียรติกุล ชาติไทย ไทยรักไทย บุรีรัมย สอบได
5 นายภิญโญ นิโรจน ชาติไทย ไทยรักไทย บัญชีรายช่ือ สอบได
6 นายวิทยา คุณปล้ืม ชาติไทย ไทยรักไทย ชลบุรี สอบได
7 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ชาติไทย ไทยรักไทย นครนายก สอบได
8 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ชาติไทย ไทยรักไทย บุรีรัมย สอบได
9 นายสงา ธนสงวนวงศ ชาติไทย ไทยรักไทย ชลบุรี สอบได
10 นายสมควร โอบออม ชาติไทย ประชาธิปตย นครสวรรค สอบตก
11 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร ชาติไทย ไทยรักไทย นครนายก สอบได
12 นายสุรสิทธ์ิ นิติวุฒิวรรักษ ชาติไทย ไทยรักไทย ชลบุรี สอบได
13 นายโสภณ ซารัมย ชาติไทย ไทยรักไทย บุรีรัมย สอบได
14 นางสาวอรดี สุทธศรี ชาติไทย ไทยรักไทย กาฬสินธ สอบได
15 นายอิทธิพล คุณปล้ืม ชาติไทย ไทยรักไทย ชลบุรี สอบได
16 นายธวัชชัย อนามพงษ ชาติพัฒนา ชาติไทย จันทบุรี สอบตก
17 นายวุฒิชัย  สงวนวงศชัย ชาติพัฒนา ไทยรักไทย ชัยภูมิ สอบได
18 นายศรคม ฦาชา ชาติพัฒนา ไทยรักไทย ชัยภูมิ สอบได
19 นายสมเจตน ลิมปะพันธุ ชาติพัฒนา ไทยรักไทย สุโขทัย สอบได
20 นายภูมินทร ลีธีระประเสริฐ ไทยรักไทย ชาติไทย ศรสะเกษ สอบตก
21 นายชูศักดิ์ แอกทอง ไทยรักไทย ชาติไทย สุรินทร สอบตก
22 นายพรศักดิ์ เปยมคลา ไทยรักไทย ชาติไทย นครปฐม สอบตก
23 นายอรรถพล มามะ ไทยรักไทย ชาติไทย นราธิวาส สอบตก
24 นายอรรคพล สรสุชาติ ประชาธิปตย มหาชน บัญชีรายช่ือ สอบตก
25 นายเอนก เหลาธรรมทัศน ประชาธิปตย มหาชน บัญชีรายช่ือ สอบตก
26 นายเกษม ปานอุดมลักษณ ประชาธิปตย ไทยรักไทย นครสวรรค สอบได
27 นางคมคาย พลบุตร ประชาธิปตย ชาติไทย จันทบุรี สอบตก
28 พ.ต.ท.เจะอิสมาแอ เจะโมง ประชาธิปตย ไทยรักไทย ปตาตานี สอบตก

ตารางที่ 3.3   รายชื่อ ส.ส.ป 2544  ที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอ่ืน ป 2548
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล เดิมสังกัดพรรค ยายไปสังกัดพรรค สมัคร ส.ส.จังหวัด ผลการเลือกตั้ง
29 นายฉลาด ขามชวง ประชาธิปตย ไทยรักไทย รอยเอ็ด สอบได
30 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ประชาธิปตย ชาติไทย สิงหบุรี สอบตก
31 นายทวี สุระบาล ประชาธิปตย ไทยรักไทย บัญชีรายช่ือ สอบได
32 นายปณวัตร เล้ียงผองพันธุ ประชาธิปตย ชาติไทย บุรีรัมย สอบตก
33 นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ ประชาธิปตย ไทยรักไทย บัญชีรายช่ือ สอบได
34 นายปญญา จีนาคํา ประชาธิปตย ไทยรักไทย แมฮองสอน สอบได
35 นางพรพิชญ พัฒนกุลเลิศ ประชาธิปตย ไทยรักไทย นราธิวาส สอบตก
36 นายพิทักษ สันติวงศเดชา ประชาธิปตย ไทยรักไทย พิษณุโลก สอบตก
37 นายไพบูลย พิมพพิสิฐถาวร ประชาธิปตย ไทยรักไทย กาญจนบุรี สอบได
38 นายไพศาล จันทวารา ประชาธิปตย ชาติไทย อํานาจเจริญ สอบตก
39 นายเรวัติ สิรินุกุล  ประชาธิปตย ไทยรักไทย กาญจนบุรี สอบได
40 นายวัยโรจน พิพิธภักดี ประชาธิปตย ไทยรักไทย ปตาตานี สอบตก
41 นายศิริวัฒน ขจรประศาสน ประชาธิปตย มหาชน พิจิตร สอบตก
42 นายสุชาติ แกวนาโพธิ์ ประชาธิปตย ไทยรักไทย ชุมพร สอบตก
43 นายเอกพจน ปานแยม ประชาธิปตย ชาติไทย ปทุมธานี สอบได
44 นายสมมารถ เจะนา ประชาธิปตย ไทยรักไทย ปตตานี สอบตก
45 นายจรัส พ้ัวชวย ประชาธิปตย ชาติไทย เพชรบูรณ สอบตก
46 นางสาวเรวดี รัศมิทัต ราษฎร ไทยรักไทย สมุทรปราการ สอบได

ที่มา : เปรียบเทียบจากรายชื่อ ส.ส. ป 2544 กับบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. ป 2548  
          และบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกต้ัง ส.ส.ป 2548

ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
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                   ผลจากการยายพรรคมีผลทําให ส.ส. ตองขาดจากสมาชกิภาพความเปน ส.ส.  ตาม     
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2540  มาตรา 118 (8)  โดยจะขาดจากสมาชิกภาพ 
ส.ส.ในวันที่ลาออกจากพรรคการเมือง คือในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2547 ทั้งๆ ที่ยังมี
เวลา ในการปฏิบัติหนาที่ ส.ส. อยูประมาณ 5 เดือน  ทั้งนี้เนื่องจาก ส.ส. ดังกลาวไมมีความมั่นใจวา
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวนัไหน ทั้งๆ ที่ในขณะนัน้นายกรัฐมนตรใีหสัมภาษณอยูเสมอวาจะไมมี
การยุบสภาแนนอน  แต ส.ส. กลุมดังกลาวกต็องการสรางความแนนอนใหกบัตัวเองในการมี      
คุณสมบัติตามมาตรา 107 (4)  ในการเลอืกตั้งครั้งตอไป  เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ ส.ส. ไดเร่ิม       
ลาออกจากพรรคการเมืองในเดือน กรกฎาคม 2547 เพราะในชวงเวลาดังกลาวสภาผูแทนราษฎรมี
อายุเหลือไมถึง 180 วัน จงึไมตองมีการเลือกตั้งใหม ตามมาตรา 119 (2) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ถาหาก ส.ส. ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งจะ
ทําใหขาดจากสมาชิกภาพความเปน ส.ส. ในระหวางทีส่ภาผูแทนราษฎรมีอายุมากกวา 180 วัน  ก็
จะตองจดัใหมกีารเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางลง ซ่ึงจะตองใชงบประมาณจํานวนมากในการ   
ลือกตั้งซอมและอาจทําใหประชาชนไมพอใจอีกทั้งในการเลือกตั้งซอม ส.ส. ที่ลาออกก็ไมสามารถ
สมัครรับเลือกตั้งซอมในนามพรรคการเมืองใหมได เพราะขาดคณุสมบัตติามมาตรา 107 (4)      ดงันัน้ 
ระยะเวลาในชวงที่สภามีอายไุมถึง 180 วัน จึงเปนชวงเวลาที่ ส.ส. เห็นวามีความเหมาะสมที่สุด   
ในการที่จะลาออกจากสมาชกิพรรคการเมอืงเดิมไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหม  ทั้งๆ ที่ยัง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประเทศชาตใินฐานะผูแทนของปวงชนชาวไทยอกี
ประมาณ 5-6 เดือน แตหากไมมีบทบญัญัติที่บังคับให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง     
ไมนอยกวา 90 วัน ตามมาตรา 107 (4)  ส.ส. กลุมดังกลาวก็คงจะปฏิบตัิหนาที่จนถึงวันสุดทายโดย
ไมจําเปนตองลาออกกอน 

                   (2)  ทําใหผูสมัคร ส.ส.บางคนตองขาดคุณสมบัติ  
                   ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  ปรากฎวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  
ในระบบบัญชรีายช่ือ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมประกาศชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เพราะ
ขาดคุณสมบัตติามมาตรา 107(4)  จํานวน 33 คน   และในระบบแบงเขตเลือกตั้ง  ผูอํานวยการ    
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ไมประกาศชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เพราะขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 107(4)  จํานวน 19 คน       ซ่ึงในจํานวนผูทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งและผูอํานวยการ    
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไมประกาศชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง มีกรณีที่เปนสมาชิกพรรค
การเมืองมากกวา 1 พรรค จาํนวน 34 คน และเปนสมาชิกพรรคการเมืองนอยกวา 90 วัน จํานวน     
18 คน รายละเอียดตามตารางที่ 3.4 และ 3.5  
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ลําดับ ช่ือ-สกุลผูสมัคร ช่ือพรรค ขาดุณสมบัต/ิลักษณะตองหามเนื่องจาก
1 นางพรรณนี  อัคบาล ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
2 นางนวลใจ  โมหา ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
3 พ.อ.ขจรศักดิ์  คลายเอม พัฒนาชาติไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
4 นายสุรชาติ  ช่ืนโชคสันต ประชาธิปตย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
5 นายสุชาติ  อํานวยมงคลพร ประชาธิปตย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
6 นางวิลาวัณย  สุวาหลํา ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
7 นายอาทิตย  จันทราช ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
8 นายอาวุธ  จันทรอวน ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
9 นายสมพงษ  คําวงษา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)

10 นางทองบอ  ลาปวงคํา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
11 นายชนะ  รุงนอย คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
12 นางพวงเพชร  ชมพูเขา คนขอปลดหนี้ เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
13 นายธีระวิทย  วงศเพชร ความหวังใหม เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
14 นายมะเสาวดี  ไสสากา มหาชน เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
15 นายคะนึง  สหัสสธารา มหาชน เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
16 น.ส.เย็นใจ  อัครรัตนดิลก ประชากรไทย เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
17 นายอวน  เจียรบุตร พลังเกษครกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
18 นายชูชาติ  อินทฤทธิ์ พลังเกษครกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
19 นายตวนอาแซ  รงโซะ พลังเกษครกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
20 วาที่ ร.ต.ภาสกร อินแหลง พลังเกษครกร เปนสมาชิกพรรคการเมืองมากกวา 1 พรรค ตาม ม107 (4)
21 นายสุรัฐ  ศิลปอนันท ชาติไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
22 นายพีภาส  ชินทะวัน ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
23 นายวรชัย  ทรงศรีวิทยา ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
24 น.ส.ภัททิรา  ณรงคธรรม ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
25 นายกิตติพงษ  รัตนเศียร ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
26 นายประทิน  คอนราชลี ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
27 นายเลิศศักดิ์  นวลจิตต ประชาชนไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
28 นางศุภลักษณ  บรรจงกลาง แผนดินไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
29 นายประยูร  แชมช่ืน ความหวังใหม เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)

                      ท่ีขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 107 (4) ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548
ตารางที่ 3.4   บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
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ลําดับ ช่ือ-สกุลผูสมัคร ช่ือพรรค ขาดุณสมบัต/ิลักษณะตองหามเนื่องจาก
30 นายยศ  ศรีประพันธ ไทยชวยไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
31 นายบุญสง  เชิดชู ไทยชวยไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
32 นายจรัญ  ทองประดับ กสิกรไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)
33 นายวัฒนา  ลวงลือ รักษถิ่นไทย เปนสมาชิกพรรคนอยกวา 90 วัน ตาม ม.107 (4)

ท่ีมา : จากรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
          ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   w.w.w.ect.go.th

ตารางที่ 3.4  (ตอ)

DPU



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อพรรค จังหวัด/เขต ขาดคุณสมบัติ/ลักษณะตองหามเนื่องจาก
1 ร.อ.พินูญ  โพธาเจริญ ชาติไทย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
2 นายจักรวาล  วรรณาวงศ ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
3 นายอุดม  สังธรรม คนขอปลดหนี้ เชียงใหม เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
4 นายสวัสดิ์  วงศวัจนสุนทร มหาชน เชียงใหม เขต3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
5 นายณรงค  นิยมไทย ความหวังใหม เชียงใหม เขต4 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
6 นายสมชาย  ตั้งสัตยาบัน ชาติไทย เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
7 นายสรเดช  มานะมีเงินทอง ความหวังใหม เชียงใหม เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
8 นายเดน  สมานมิตร แผนดินไทย บุรีรัมย เขต 1 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
9 นายจรัสพงษ  ละมอม ประชาธิปตย อุดรธานี เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)

10 นายโกมินทร พิมพจันทร ชาติไทย อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
11 จ.ส.ต.พยุงศักดิ์  พนภัย ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
12 นายสุริยพันธ  ภักดีลน ความหวังใหม อุบลราชธานี เขต 7 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
13 นายนฤชาติ  บุญสุวรรณ มหาชน สงขลา เขต 2 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
14 นายอุดม  วรวัลย ประชาธิปตย เชียงใหม เขต 3 เปนสมาชิกพรรคมากกวา 1 พรรค ตาม ม.107(4)
15 นายสิโรจน  สุวรรณโพธิ์ ประชาธิปตย กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
16 นายชนะ  ศุภอุดร คนขอปลดหนี้ กาฬสินธุ เขต 2 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
17 นายสํารวย  ผัดผล ชาติไทย นาน เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
18 นายปรีชา  ศรีน้ําเพชร ชาติไทย เพชรบุรี เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)
19 นายกฤชพล  โภชนะสมบัติ ประชาชนไทย พิจิตร เขต 1 เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน ตาม ม.107(4)

ที่มา : จากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง   คณะกรรมการการเลือกต้ัง  www ect.go.th  
และจากคําสั่งศาลฎีกา

ตารางที่ 3.5  บัญชีรายชื่อผูสมัคร ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ัง ที่ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 107 (4)
                    ในการเลือกต้ัง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548
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3.5  การวินิจฉัยคุณสมบตัิในการเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
                   ผูสมัครรับเลือกตัง้ที่ไมมีช่ือเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวนันับแตวนัที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เพื่อขอใหศาลฎีกาวินจิฉัยวาผูสมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบตัิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม 
และใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งปฏิบัตติามคําสั่งศาลตอไป ตามมาตรา 34    แหง
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.2541 ซ่ึงในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  มีผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่ไมมช่ืีอเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ไดยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาวินิจฉยัสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
จํานวน 28 คด ี69

                   ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งแลว แตมาตรวจพบภายหลังกอนวนัเลือกตัง้ วาบุคคลที่ไดประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งแลวเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยใหเพกิถอน
การสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น  ตามมาตรา 34/1 แหง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541  ซ่ึงในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดยืน่คํารอง
ขอใหศาลฎีกาเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 6 คดี70  

                   การยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อใหวินจิฉัยสิทธใินการสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 34  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.2541 สามารถยื่นคํารองเพือ่ใหศาลฎีกาวนิิจฉัยไดเฉพาะกรณีของผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งเทานั้น ผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือไมสามารถยื่นคํารองดังกลาวได  ซ่ึงศาลฎีกา
ไดวนิิจฉัยไวตามคําส่ังศาลฎีกาที่ 461/2548  ระหวาง นางทองบอ ลาปวงคํา ผูรอง กับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูคัดคาน  โดยศาลฎีกาไดใหเหตุผล สรุปไดวา 

                   “กระบวนการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแตกตางจากการสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายช่ือ ดังจะเห็นไดจากความในมาตรา 31 ถึงมาตรา 34 แหง พระราชบัญญัติประกอบ          
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541  แกไขเพิ่มเติม
                                                 
               69 ศาลฎีกา. (2548).  ศาลฎีกากับคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2548  สืบคนเมื่อ  21 มีนาคม 
2548 จาก  http://www.supremcourt.or.th. 
               70 แหลงเดิม. 
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โดยพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 สรุปสาระสําคัญไดวาการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง             
ผูสมัครจะตองไปยื่นใบสมัครพรอมหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองตอผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้นดวยตนเอง และตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
กําหนดใหผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจาํเขตเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบหลักฐานการสมคัร คณุสมบตัิ
ของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไมใหเสร็จสิ้นภายในเจด็วัน
นับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งไดก็ใหประกาศการรับสมัครไว
โดยเปดเผย ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไมมีช่ือเปนผูสมัครในประกาศ  มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติ      
ดังกลาวใหสิทธิผูสมัครผูนั้นยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวนันับแตวนัที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง จึงเห็นวาการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งผูตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัครคืออํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ซ่ึงเปนเพียงพนักงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น มาตรา 34 ดังกลาวจึงใหสิทธิแกผูสมัครที่จะยื่นคํารองตอศาลฎีกา 
ขอใหวนิิจฉัยทบทวนการใชดุลยพินิจของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดอีกครั้งหนึ่ง 
สวนการรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ พรรคการเมืองจะตองเปนผูจัดทําบัญชีรายช่ือและให   
หัวหนาพรรคการเมืองหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากหวัหนาพรรคการเมืองเปนผูยื่นบัญชีรายช่ือตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 แหง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541  การสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ จึงเปนเรือ่งของหัวหนาพรรคการเมืองกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 
37  ของกฎหมายดังกลาว ยังบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบหลักฐานการ
สมัคร คณุสมบัติ และลักษณะตองหามของผูสมัคร จึงเปนการตรวจสอบและวินจิฉยัตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 145 (3)  และมาตรา 37 มิไดใหนาํมาตรา 34  แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวมาใชโดยอนุโลม ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 34 บัญญัติใหเฉพาะ      
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งเทานั้นที่มีสิทธิยืน่คํารองตอศาลฎีกา พระราชบัญญัติดังกลาว
มิไดบัญญัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชรีายช่ือมายื่นคาํรองตอศาลฎีกาไดแตอยางใด ผูสมัคร  
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือจึงไมสามารถยื่นคํารองตอศาลฎีกาได”  

                   โดยสรุป การขอใหศาลฎีกาวินิจฉัยคุณสมบัติในการเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัคร    
รับเลือกตั้ง สามารถทําไดเฉพาะกรณีของการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเทานั้น  สวนกรณีของ
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือไมสามารถกระทําได 
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บทที่ 4 
วิเคราะหผลจากการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก 

พรรคการเมืองไมนอยกวาเกาสบิวัน 
 

4.1  การบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
                   จากการศึกษาในบทที่ 2 ทําใหทราบวาเจตนารมณของการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตอง
เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกนัไมนอยกวาเกาสิบวัน  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 
มาตรา 107 (4 )  คือการปองกันการยายพรรคของ ส.ส. โดยมีการตัง้สมมติฐานวา การใหผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองกอนการสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน 
นั้น จะทําใหผูสมัคร ส.ส. ไดมีเวลาในการศึกษาถึงอุดมการณ นโยบาย และมีความผูกพันกับพรรค
การเมืองอยางมั่นคง ไมใชสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงเพื่อใหมีคุณสมบัติในการสมัคร
รับเลือกตั้ง  

                   หลักเกณฑการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน ไมไดนาํมาใชบังคับในการเลือกตั้ง   
ในวนัที่  6  มกราคม 2544  ซ่ึงเปนการเลอืกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปจจุบัน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 325 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูสมัคร ส.ส. ไดมีโอกาสยาย
พรรคไปสังกัดพรรคที่ตนเองตองการ ซ่ึงเปนการอนุญาตใหเปลี่ยนพรรคไดคร้ังเดียว71  การเลือกตั้ง
คร้ังตอไปจะไดไมมี ส.ส.ยายพรรคอีก 

                   จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏวา กอนทีจ่ะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวนัที ่ 6 กุมภาพันธ 
2548 ซ่ึงจะตองนําระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา 107(4) มาบังคบัใช  ไดมี ส.ส. ซ่ึงไดรับการ
เลือกตั้ง เมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2544 และจะครบวาระในวันที่ 5 มกราคม 2548 ลาออกจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมืองเดิมไปสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใหมเปนจํานวนมาก เพื่อใหมเีวลา
ในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมครบเกาสิบวันกอนการเลือกสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม       
                                                 
               71 บวรศักดิ์   อุวรรณโณ.  (2542).  รัฐธรรมนูญนารู.  หนา 122 . 
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โดยถือเอาชวงเวลา ที่สภาผูแทนราษฎรมอีายุไมถึง 180 วัน เปนชวงเวลาในการลาออกเพราะ       
ไมตองเลือกตัง้ใหม  ซ่ึงมี ส.ส. ที่ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดิม แลวไปสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่น จํานวน 46 คน  ตามที่ไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 3   

                   นอกจาก ส.ส. จะมีการยายพรรคการเมืองเปนรายบุคคลแลว  ยังปรากฏเหตุการณยาย
พรรคการเมืองทั้งพรรค คือการยุบรวมพรรคไปรวมกับพรรคอื่น  ถึง 5 พรรค คือ  
 -  พรรคมวลชนยุบรวมกับพรรคความหวังใหม  โดยพรรคความหวงัใหมเปนพรรค   
การเมืองหลัก  ตามคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6/2541 
 -  พรรคเสรีธรรมยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย   โดยพรรคไทยรักไทยเปนพรรค        
การเมืองหลัก  ตามคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 28/2544 
 -พรรคความหวังใหมยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย     โดยพรรคไทยรักไทยเปน      
พรรคการเมืองหลัก  ตามคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2545 
 - พรรคชาติพฒันายุบรวมกบัพรรคไทยรักไทย  โดยพรรคไทยรกัไทยเปน             
พรรคการเมืองหลัก ตามคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญที่ 57/2547 
 -พรรคตนตระกูลไทยยุบรวมกับพรรคชาติไทย โดยพรรคชาติไทยเปนพรรคการเมือง
หลัก ตามคําวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2548  
                   การยายพรรคการเมืองนอกจากจะเกดิจากความตองการของ ส.ส. เองแลว พรรคการเมอืงก็
มีสวนสําคัญยิง่ในการยายพรรคของ ส.ส. เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคมีเปาหมายที่สําคัญคือการ
ชนะการเลือกตั้งเพื่อใหไดเสียงสวนใหญในสภาซึ่งจะไดมีโอกาสจดัตั้งรัฐบาลบรหิารประเทศตอไป 
พรรคการเมืองจึงตองดําเนนิการเพื่อใหชนะการเลือกตัง้ทุกวิถีทาง ซ่ึง จากสถิติ จะพบวา ส.ส.เกามี
โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในอัตราที่คอนขางสูง ดังเชน การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทย 
ไดเชิญ ส.ส. จากพรรคตางๆ เขามารวมกับพรรคไทยรักไทย โดยเฉพาะการเชิญนักการเมืองกลุม   
วังน้ําเย็นเขามา 72 ทําให ส.ส. ระบบเขต และ ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือของพรรคไทยรักไทย ที่ชนะ
การเลือกตั้งเปน ส.ส. เกาที่ยายมาจากพรรคการเมืองตางๆ ที่ชนะการเลือกตั้งในป พ.ศ.2539 จํานวน
มากถึง 116 คน  และพรรคประชาธิปตย มี ส.ส.เกาไดรับเลือกตั้งถึง 100 คน  สวนพรรคการเมือง
อ่ืนๆ ก็มีอดีต ส.ส. ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนจํานวนมาก 73 พรรคการเมืองตางๆ จึงตองดึง ส.ส. 
หรือ อดีต ส.ส. เขามาสังกัดพรรคของตนใหมากที่สุด และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพนัธ 2548 
                                                 
               72 อุกฤษฏ  ปทมานันท .  (2547,กันยายน).  “เงินและสาขาพรรค : อัปลักษณะของพรรคการเมืองไทย.”  
มติชนสุดสัปดาห , 24,1256.  หนา 19 . 
               73  อุกฤษฏ   ปทมานันท.  (2545).  “โครงสรางทางการเมืองไทย สถานภาพและปญหา”  ความทรงจํา
เดือนพฤษภากับอนาคตการเมืองภาคประชาชน .  หนา 60. 
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พรรคการเมืองตางๆ ไดพยายามรักษา ส.ส. ของตนไว และพยายามดึง ส.ส.จากพรรคอื่นเขาไป
สังกัดพรรคของตน โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทย ที่มี ส.ส. ลาออกจากพรรคเดิมไปสังกัดมากที่สุด  

                   จึงเห็นไดวาการยายพรรคของ ส.ส. เปนเรือ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในสังคมการเมืองของ
ไทยทุกยุคทุกสมัย ถึงแมจะมีการกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด      
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วนั
ก็ไมอาจบังคับไมให ส.ส. ยายพรรคได การกําหนดหลักเกณฑดังกลาว    จึงไมสามารถปองกันการ
ยายพรรคของ ส.ส. ไดสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดังปรากฏตามขอเท็จจริงที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน แตการยายพรรคของ ส.ส. อาจลดนอยลงได จากการพัฒนาความสัมพันธของพรรคการเมือง
กับสมาชิกพรรคการเมือง  การใหโอกาสสมาชิกพรรคการเมืองเขามามีสวนรวมในพรรคการเมอืง
อยางแทจริงจนมีความรูสึกผูกพันวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมืองที่จะตองรวมกันสรางสรรค  
ไมใชผูกพันกนัดวยผลประโยชนสวนตน 

 
4.2  ผลเสียจากการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน 
                   การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  ไดกอใหเกิดผลเสีย
ตอประชาชน พรรคการเมือง และระบบการเมืองของไทยหลายประการ กลาวคือ  

         4.2.1  เปนการจํากดัสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน 

                   ตามที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 2 ในเรื่องของสิทธิทางการเมือง ซ่ึงรวมถึงสิทธิ    ในการ
เลือกตั้งและสทิธิในการสมัครรับเลือกตั้ง วาเปนสิทธขิั้นพื้นฐานของประชาชนอยางหนึ่งที่พัฒนา
มาจากสิทธิตามธรรมชาติ โดยถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานประเภท status activus ซ่ึงองคการ    
สหประชาชาติ ไดใหการรับรองถึงการใชสิทธิดังกลาวไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ.2491 ขอ 21  และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ภาค 1  
ขอ 1 วาการใชสิทธิในทางการเมืองจะตองเปนไปโดยเสรี  และในหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงยึดหลักของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค โดยเฉพาะการใชสิทธิใน
การเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งจะตองมีความเสมอภาคกันและเปนไปอยางเสรีโดยจะตองไม
มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกบั 
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไวในมาตรา 107 โดยไดกําหนดคุณสมบัติเกีย่วกับการเปน
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สมาชิกพรรคการเมืองไวใน (4) ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.   ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด    
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา  90 วนั   
และไดบัญญัตบิทสนับสนุนกําหนดวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรา 107 (4) ดังเชน มาตรา 99      
ที่กําหนดใหพรรคการเมอืงเปนผูจัดทาํบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบบญัชีรายชื่อเพยีงผูเดยีว
 และมาตรา 108 ที่กําหนดใหพรรคการเมอืงสงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งเพียงเขตละหนึ่งคน  โดยมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 31 ที่กําหนดใหผูสมัคร     
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตจะตองยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูนั้นเขา
สมัครรับเลือกตั้ง   

                    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 107 (4) มาตรา 99 มาตรา 108 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภา        ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 31  จะเห็นไดวาประชาชนจะสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบบัญชีรายช่ือ และแบบแบงเขตเลือกตั้งไดก็ตอเมื่อไดสมัครเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา 90 วนั เพราะบทบญัญัติดังกลาวไมเปดโอกาสใหผูสมัครรับเลอืกตั้งแบบบัญชีรายช่ือในการ
ที่จะดําเนนิการดวยตนเอง เนื่องจากมาตรา 99  บังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเลือกจากบัญชีรายช่ือที่
พรรคการเมืองจัดทําขึ้นเทานั้น ผูสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือจึงตองดําเนินการโดยผานทางพรรค
การเมืองเทานัน้ เชนเดยีวกบัการสมัคร ส.ส. ในแบบแบงเขตเลือกตั้ง   ประชาชนก็ไมสามารถใช
สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ดวยตนเองเชนกนั แตจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองและ
จะตองไดรับความ    ยินยอมจากพรรคการเมือง โดยผูสมัครจะตองมีหนังสือรับรองจากหวัหนา
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกวาไดสงตนลงสมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งนั้นเทานัน้จึงจะสมัครได  

                   จึงเห็นไดวา สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งในระบบบัญชีรายช่ือและในระบบ
แบงเขตเลือกตั้งซ่ึงเปนสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองของประชาชนที่ควรใชสิทธิไดโดยเสรีกลับถูก
จํากัดโดยการบังคับใหตองสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรค
เดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ซ่ึงหากไมดาํเนินการใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวก็จะไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ได 

                   เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑการใชสิทธิในทางการเมืองในบทที่ 2 ซ่ึงถือวาสิทธิในการ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสิทธิในทางการเมือง และจัดเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองตามเอกสารสิทธิของสหประชาชาติ         
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คือ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง  ที่ไดบัญญัติรองรับสิทธิในทางการเมืองวาพลเมืองจะตองสามารถใชสิทธิ
ในทางการเมืองไดอยางเสรี  การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ไดมี
บทบัญญัติใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพยีงพรรคเดยีวนบั
ถึงวันสมคัรรับเลือกตั้งเปนติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 90 วนั ซ่ึงทําใหประชาชนที่ไมไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งครบ 90 
วัน หรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งครบ 90 วันแลว แตพรรคการเมืองไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งได 
เพราะอํานาจในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนของพรรคการเมือง จึงเปนการจํากดัสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชน 

                   บทบัญญัติที่เปนการจํากดัสิทธิในทางการเมอืงดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ
การใชสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะพจิารณาจาก หลักเกณฑที่ Austin Ranney ได
วางไววา ในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนยอมมีสิทธิและมีโอกาส
ในการเขามีสวนรวมทางการเมือง โดยการเสนอตัวเขาสมัครรับเลือกตั้งหรือใชสิทธิในการเลือกตั้ง 
โดยเทาเทยีมกนั  หรือที่  สุขมุ  นวลสกุล ไดนําเสนอหลักประชาธิปไตยวา การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  จะตองยึดหลักการสําคัญในเรื่องความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนจะตองมี
โดยเทาเทยีมกนั ไมวาจะเปนสิทธิ เสรีภาพ ในการพูด การพิมพ และการโฆษณา  เสรีภาพในการ
นับถือศาสนา เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุม สิทธิในทรัพยสิน โดยในสวนของความเสมอภาค
ทางการเมืองนัน้ ประชาชนจะตองมเีสรีภาพและความเสมอภาคในการสมัครเขารับเลือกตั้งเมื่อมี
คุณวุฒิ วัยวุฒ ิครบถวนตามที่กําหนด   โดยการเลือกตั้งนั้นจะตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมี
สิทธิเสนอตัวเขารับเลือกตั้งโดยเสรี   

                   ดังนั้น  การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4) 
กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดกับหลัก
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับใหสิทธิในทางการเมืองเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและขัด
กับหลักการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใหสิทธิแกประชาชนในการเขาไปมี
สวนรวมทางการเมืองอยางเสรี การจํากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของประชาชนโดยการ
ใหอํานาจแกพรรคการเมืองในการคัดเลือกและสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แตเพียงผูเดียวโดยตดั
สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของประชาชนดวยตนเองอยางสิ้นเชิง จึงเปนการจํากดัสิทธิ
เสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน  
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                   แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอํานาจของรัฐในทางกฎหมายมหาชน  รัฐยอมมีอํานาจ
ออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดเพื่อประโยชนสาธารณะแตการออกกฎหมาย
เพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะตอง
พิจารณาถึงทฤษฎีพื้นฐาน 2 ทฤษฎีคือ 74

                   (1)  ทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพอยางสัมบูรณ (die   absolute 
Wesensgehalttheorie  theorie)     ซ่ึงเหน็วาไมวากรณจีะเปนประการใดไมอาจทีจ่ะทําการละเมดิ
สาระสําคัญแหงสิทธิได เปนการคุมครองขั้นต่ําสุดตอแกนของสิทธิอันถือวาเปนหัวใจของสิทธิ
นั้นๆ  ตามแนวความคิดนี้ไดแยกเขตแดนของสิทธิออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนสวนที่รัฐอาจ
เขาไปกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานได สวนที่ 2 คือสวนที่เปนแกนของสิทธิหรือเปนหัวใจของสทิธิ
นั้นๆ  รัฐไมอาจลวงลํ้าเขาไปได การคุมครองเชนนี้ถือวาเปนการคุมครองอยางสัมบูรณ ซ่ึงโดยสรุป
จากทฤษฎีนี้เหน็วาไมมวีัตถุในทางกฎหมายอื่นใดที่จะมีคณุคาสูงกวาสาระสําคัญแหงสิทธิขั้นพื้นฐาน 
จึงตองมีการคุมครองอยางสัมบรูณ 

                   (2)  ทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญสิทธิขั้นพื้นฐานอยางสัมพัทธ  (die  relative wesengehal 
theorie)  เห็นวาไมควรมีส่ิงใดที่จะไดรับการคุมครองอยางสัมบูรณ ในกรณีที่มีเหตุผลที่เหนือกวาที่
เปนความจําเปนอยางยิ่ง ภายใตพฤติกรรมดังกลาวจึงควรที่จะอนุญาตใหมีการกระทบกระเทือน
สาระสําคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานได โดยนาํหลักความไดสัดสวนมาพิจารณา 

                   หลักความไดสัดสวน  ตามหลักกฎหมายมหาชนเยอรมัน ถือเปนหลักกฎหมายมหาชน
ทั่วไปในทางกฎหมายที่มีพืน้ฐานมาจากหลกัความยตุิธรรม75 โดยมีสาระสําคัญวารัฐนัน้มีสิทธิที่จะ
จํากัดเสรีภาพของปจเจกบุคคลไดเทาที่เปนความจําเปนเทานั้น76 มีหลักเกณฑในการพิจารณาที่ถือ
เปนสาระสําคัญอยู 3 ประการคือ77

                   (1)  หลักความเหมาะสม คือมาตรการที่อาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได 
มาตรการอันใดอันหนึ่งจะเปนมาตรการที่ไมเหมาะสมหากมาตรการนั้นไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่มุงหมายได 
                                                 
               74 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2541,พฤษภาคม-สิงหาคม).  “หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม.”  วารสารกฎหมายปกครอง,  17,2.  หนา 49.  
               75 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2542,พฤษภาคม-สิงหาคม).  “หลักความไดสัดสวนตามหลักกฎหมายเยอรมัน
และฝรั่งเศส.”   วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,  1 , 2.  หนา 40. 
               76 แหลงเดิม.  หนา  44. 
               77 แหลงเดิม.  หนา 46-54. 
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                   (2)  หลักความจําเปน   คือมาตรการหรือวธีิการที่เหมาะสมที่กอใหเกิดผลกระทบนอย
ที่สุดเทานั้นที่เปนมาตรการทีจ่ําเปน  ซ่ึงอธิบายในเชิงปฏิเสธไดวา ความจําเปนของมาตรการใด  
มาตรการหนึ่งนั้นไมมีอยูหากการบรรลุเปาหมายเดียวกนันั้นหรือบรรลุเปาหมายที่ดกีวาสามารถจะ
กระทําไดโดยวิธีการหรือมาตรการอื่นที่แทรกแซงหรือกอใหเกิดผลกระทบที่นอยกวา 

                     (3)  หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ       มีหลักการวามาตรการอันใดอันหนึง่
จะตองไมอยูนอกเหนือขอบเขตของความสมัพันธระหวางวิธีการดังกลาวกับวตัถุประสงคที่กําหนดไว
หรืออาจกลาวในเชิงบอกเลาไดวามาตรการอันใดอนัหนึ่งจะตองอยูภายในขอบเขตของความสัมพนัธ
ที่เหมาะสมระหวางวิธีการกบัวัตถุประสงคที่กําหนดไว      ซ่ึงประโยชนที่ไดจากมาตรการดังกลาว 
จะตองมีน้ําหนักมากกวาผลเสียที่เกิดขึน้จากมาตรการดงักลาว  

                   สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. นั้น
เปนบนัไดขัน้แรกที่จะกาวไปสูการมบีทบาทในฐานะผูแทนและถือเปนลักษณะและวธีิการมีสวนรวม
ในทางการเมืองในสาระสําคัญ78 หากมีการจํากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเสียแลว ก็ยอมไมมี
โอกาสในการที่จะไดเปน ส.ส. การจํากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งจึงเปนการจํากัดสิทธิในสวน
ที่เปนสาระสําคัญหรือแกนของสิทธิในทางการเมือง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพอยางสัมบูรณการจํากัดสิทธิในการเลือกตั้งจึงเปนการจํากัดสิทธิในสาระ สําคัญ
ที่ถือเปนแกนของการใชสิทธิในทางการเมอืงจึงไมสามารถกระทําได  และเมื่อพิจารณาตามทฤษฎี
คุมครองสาระสําคัญสิทธิขั้นพื้นฐานอยางสัมพัทธ  ซ่ึงถือวารัฐสามารถที่จะจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานใน
สาระสําคัญไดแตจะตองเปนไปตามหลักความไดสัดสวน ซ่ึงเมื่อนําหลักเกณฑตามมาตรา 107(4) 
มาพิจารณากับหลักความไดสัดสวนจะพบวา ในหลักการยอยของหลักความไดสัดสวนคือหลัก
ความเหมาะสมที่มุงถึงความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของมาตรการ จะพบวาเจตนารมณหรือ
เปาหมายของการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน คือการปองกัน
ไมให ส.ส. ยายพรรค นั้น ไมสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดเพราะยังมกีารยาย
พรรคเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  มาตรการดังกลาวจึงขดักับหลักความเหมาะสมเพราะเปนมาตรการที่
ไมสามารถบรรลุเปาหมายได    

                                                 
               78 วรเจตน   ภาคีรัตน.  (2547).  “ โครงสรางและกลไกในรัฐธรรมนูญกับอํานาจของนายกทักษิณ.”  รูทัน
ทักษิณ 2.  หนา 289. 
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  ดังนั้น  การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  เมื่อพิจารณาจาก
หลักของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดรับการรับรองจากองคการสหประชาชาติวาสิทธิในทางการเมือง     
พลเมืองจะตองสามารถใชสิทธิไดโดยเสร ี  หรือเมื่อพจิารณาจากหลกัการพื้นของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย    ซ่ึงถือหลักวาคนสัญชาติของรัฐทุกคนยอมมสีิ

                                                

ทธิที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการสรางเจตนารมณของรัฐได หรือเมื่อพิจารณาจากทฤษฎคีุมครองสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพอยางสัมบูรณ และทฤษฎีคุมครองสาระสําคัญสิทธิขั้นพื้นฐานอยางสัมพัทธ  จะพบวา 
หลักเกณฑดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของประชาชน เพราะการตัดสิทธิในการ
สมัครรับเลือกตั้งไมสามารถกระทําได79 เนื่องจากเปนการจํากัดลักษณะและวิธีการมีสวนรวม
ทางการเมืองในสาระสําคัญ80  

          4.2.2  ทําใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

                     จากการศกึษาในขอ 2.1 พบวาการบงัคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนบัถึงวนัสมัครรับเลือกตัง้เปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 
วัน นั้น เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แตในขณะเดียวกนับทบัญญัติดังกลาว
ก็ยังมีผลกระทบตอการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของบุคคลที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองเชนเดยีวกัน  

                   4.2.2.1  หลักเกณฑและวิธีการในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  

                   การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มีหลักเกณฑและวิธีการตามที่กาํหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อ
เปนกรอบหลกัในการปฏิบัติ แตในขณะเดียวกันพรรคการเมืองเองกม็ีการกําหนดหลักเกณฑในการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งไวตามของบังคับของพรรคการเมือง  ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาว
มีรายละเอียดดังนี ้

                            4.2.2.1.1 หลักเกณฑการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 มาตรา 99  ไดกําหนดหลักเกณฑ
การสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือไว ดังนี ้

 “ มาตรา 99 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนน เลือกบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหเลือก
บัญชีรายช่ือใดบัญชีรายช่ือหนึ่งเพยีงบัญชีเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

 
               79 วรพจน   วิศรุตพิชญ.  เลมเดิม.  หนา 48 . 
               80  วรเจตน   ภาคีรัตน.  หนาเดิม. 
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                   บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ ใหพรรคการเมืองจัดทําขึน้พรรคละหนึง่
บัญชี ไมเกินบัญชีละหนึ่งรอยคน และใหยืน่ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนวนัเปดสมัคร        
รับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลอืกตั้ง 

                   รายช่ือของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งจะตอง 

  (1)  ประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมภิาคตางๆ อยางเปนธรรม 
  (2)  ไมซํ้ากับบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองอื่นจัดทําขึ้นและไมซํ้ากับรายชื่อ        
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา 102 และ 
  (3)  จัดทํารายชื่อเรียงตามลําดับหมายเลข” 

                   ตามมาตรา 99 เปนการกําหนดใหพรรคการเมืองเทานัน้ที่สามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายช่ือและสงไดไมเกนิพรรคละ 1 บัญชีรายช่ือ ซ่ึงบัญชีรายช่ือจะตองไมซํ้ากับบัญชีรายชือ่
ที่พรรคการเมืองอื่นจัดทําขึน้ และไมซํ้ากบัผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา
การสงผูสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส. แบบบัญชรีายชื่อเปนสิทธิของพรรคการเมืองแตเพยีงผูเดียวประชาชน
ไมมีสิทธิที่จะเสนอตัวเองเขาสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือไดถึงแมวาจะมีบัญชีรายช่ือ
บุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งอยูก็ตาม 

                   สําหรับการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย      
พุทธศักราช 2540 มาตรา 108 ไดกําหนดหลักเกณฑ ไวดงันี้ 

                   “มาตรา 108 พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น” 

                   หลักเกณฑตามมาตรา 108 ซ่ึงกําหนดใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง
เขตละ 1 คน  ซ่ึงถือวาเปนหลักเกณฑปกติที่ควรจะเปนเชนนั้น  แตในทางปฏิบัติกอใหเกดิปญหา
กับผูสมัคร ส.ส. ไมนอยเพราะพรรคการเมืองมักจะประกาศรายชือ่ผูสมัครรับเลือกตั้งในชวงใกล
เลือกตั้ง ทําใหผูที่ตองการสมัครรับเลือกตั้งแตไมไดรับการคัดเลือกจากพรรคการเมอืง  ไมสามารถ
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีกเพราะหากจะไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นเพือ่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งก็จะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 107 (4)  

                           4.2.2.1.2  หลักเกณฑการคดัเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมือง 

                   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2540  พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ไมไดกําหนดถึงวิธีการคัดเลือก
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ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไวโดยตรง  มีเพยีงแตมาตรา 47 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ที่กําหนดใหการจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และ
ขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชา 
ธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรค  
การเมืองก็นาจะยึดถือหลักเกณฑตามมาตรา 47 วรรคสอง แต บุญศรี  มีวงศอุโฆษ ไดใหความเหน็
วาหลักความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองที่กลาวถึงนีก้็ยงัมไิดครอบคลุม ไปถึงกิจกรรมที่
สําคัญที่สุดของความเปนพรรคการเมืองซึ่งผูกขาดการสงคนเขาสมัครรับเลือกตั้ง นัน่คือ ขั้นตอน
การพิจารณาวาพรรคจะสงบุคคลใดเขาสมัครรับเลือกตั้งและขั้นตอนการจัดทําบัญชีรายช่ือของ
บุคคลที่พรรคจะสงเขาสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายช่ือ 81  

                   เนือ่งจากกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมอืงไว 
การคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. จึงเปนไปตามขอกําหนดของพรรคการเมืองนั้นๆ แตสวนใหญกจ็ะอยูใน
อํานาจการตดัสินใจของคณะกรรมการบรหิารพรรคโดยไมไดผานกระบวนการคดัเลอืกจากระดับลาง 
คือ สมาชิกพรรคในแตละเขตเลือกตั้งหรอืสาขาพรรคแตอยางใด ดังจะเห็นไดจากขอกําหนดของ
พรรคการเมืองตางๆ  ซ่ึงจะนํามาเสนอเพือ่เปนขอมูลในการวจิัย จํานวน 3 พรรค คือ 

                   (1)  การคัดเลือกผูสมัคร ส.ส.ของพรรคไทยรักไทย 
                   การคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย  ตามขอบังคับ
ของพรรคไทยรักไทย พ.ศ.2541 (ฉบับแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2541) ขอ 96 กําหนดใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการบรหิาร  โดยคณะกรรมการบริหารอาจแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
การเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ เสนอชื่อบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาแตอํานาจในการชี้ขาดวาจะคัดเลือกบุคคลใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนอํานาจของคณะ 
กรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิารอาจคดัเลือกบคุคลอื่นทีน่อกเหนือไปจากทีค่ณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งเสนอชื่อมาก็ได ตามขอ 97 

                   (2)  การคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิปตย 
                   การคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคประชาธิปตย นั้น ตาม
ขอบังคับของพรรคประชาธิปตย ขอ 69   กําหนดใหคณะผูบริหารพรรคเปนผูพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลตอคณะกรรมการบริหารเพื่อคัดเลือกลงสมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส. โดยใหการตัดสินของ
คณะกรรมการบริหารพรรคที่คัดเลือกบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด ซ่ึงสมาชิกตอง

                                                 
               81 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ข  เลมเดิม.  หนา 5 . 
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เคารพมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวกับการคัดเลือกผูที่พรรคจะสงลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ตามขอบังคับพรรคขอ 71     และสมาชิกจะสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารพรรค ตามขอบังคับพรรคขอ 72 

                   (3)  การคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคชาติไทย 

                   การคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคชาติไทย  ตามขอบังคับของ
พรรคชาติไทย ขอ 28 และขอ 29  กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหาร โดยใหคณะ
กรรมการบริหารแต

                                                

งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกสมาชิก
เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  โดยคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจะตองเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

                   จะเหน็ไดวาหลักในการคัดเลือกผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองไทยโดยทั่วไปให
อํานาจเบ็ดเสรจ็แกคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอบังคับของพรรคการเมือง โดยไมเปดโอกาส
ใหสมาชิกพรรคการเมืองทั่วๆ ไปเขามามสีวนรวมในการคัดเลือกและรวมตัดสินใจแตอยางใดและ
ในสภาพความเปนจริงคณะกรรมการบริหารพรรค  จะใหความสําคัญกับโอกาสที่จะชนะการ     
เลือกตั้งเปนพืน้ฐานซึ่งคะแนนนยิมของผูสมัคร ส.ส. จะเกดิขึ้นจากคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร
แตละรายมากกวาจะเกิดจากพรรคหรือกลไกของพรรค      โดยที่พรรคการเมืองไมไดคํานึงถึง          
คุณสมบัติอ่ืนของผูสมัคร เชน ความรูความสามารถและที่สําคัญที่สุด คือ ไมไดคํานึงถึงความ
ศรัทธาในอุดมการณของพรรค82  ซ่ึงจากการศึกษาของ กนก วงศตระหงาน พบวาพรรคการเมือง
สวนใหญจะคดัเลือกผูสมัครดวยหลักเกณฑ 3 ดาน  คือ 

 1.  โอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งโดยพจิารณาจากชื่อเสียงและฐานเสียงเปนสําคัญ 

 2.  การเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นโดยพิจารณาจากความประพฤติและอาชีพ 

 3.  ความพรอมที่จะชวยเหลือตัวเองในการเลือกตั้ง  โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ  
ความมั่นคงทางดานการเงนิ83

                           4.2.2.1.3  วิธีการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.   

 (1)  การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ 

 
               82 กนก  วงศตระหงาน  ข  (2530)  การเมืองในสภาผูแทนราษฎร.  หนา 102-103. 
               83 กนก  วงศตระหงาน ก  เลมเดิม.  หนา 180-183.  
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                   มาตรา 35-37 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 ไดกําหนดหลักเกณฑในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชี
รายช่ือ โดยกําหนดใหพรรคการเมืองจะตองเสนอบัญชีรายชื่อเพือ่สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ 
โดยบัญชีรายช่ือจะตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมภิาคตางๆ อยางเปนธรรม และ
จะตองไดรับความยนิยอมเปนหลักฐานโดยชัดแจงจากบคุคลนั้น และบคุคลดังกลาวตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพยีงพรรคเดียว และจะตองจัดเรียงลําดับของผูสมัคร
ตามลําดับหมายเลข ซ่ึงเมื่อพรรคการเมืองไดยื่นบญัชีรายช่ือผูสมัครพรอมหนังสือยินยอมของ
ผูสมัครและหลักฐานอืน่ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอง
ทําการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร เพื่อที่จะประกาศ
รายช่ือพรรคการเมืองและรายชื่อผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นๆ ตอไป 

                   (2)  การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง  

                   มาตรา 31 และ 32 แหง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา      
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2541    ไดกําหนดหลักเกณฑในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยไดกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองยื่นใบสมัคร พรอมหนังสือรับรอง
ของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูนั้นเขาสมัครรับเลือกตั้งพรอมหลักฐานการสมัครอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  โดยกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

                   4.2.2.2 ผลกระทบตอการสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส. ของบุคคลที่เปน ส.ส. อยูกอนแลว 

                   บทบัญญัติในการบังคับให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค      
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นั้น  เปน
บทบัญญัติที่ทําใหเกิดขอจํากัดในการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของบุคคลที่เปน ส.ส. อยูกอน
แลว เนื่องจาก บุคคลซึ่งเปน ส.ส.อยูแลวไมอาจสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่นไดเวนแต
จะลาออกจากการเปน ส.ส. กอนครบกําหนดวาระและสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นกอน
วันสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วันเทานั้น   ทั้งนี้เนื่องจากกรณทีี่สภาผูแทนราษฎรหมดอายลุง 
รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหมกีารเลือกตั้งทัว่ไปภายในกําหนด 45 วนั นับแตวนัที่สภาผูแทนราษฎร
หมดวาระลง  ซ่ึงหาก ส.ส. อยูจนครบวาระกไ็มสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองใหม
ไดครบ 90 วนั  กจ็ะทําใหขาดคุณสมบัตใินการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือในกรณีที่มีการยุบสภา  
ผูแทนราษฎร ซ่ึงจะตองมีการเลือกตั้งใหมภายในกําหนด 60 วันนับแตวันยบุสภา ส.ส.ก็ไมอาจยาย
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พรรคไดเพราะหากยายพรรคไปก็จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมไมครบ 90 วัน  เชนเดียวกบั
กรณีที่สภาผูแทนราษฎรหมดอายุลง 

                   ภายใตบทบังคับของรัฐธรรมนูญผูที่เปน ส.ส.  อยูกอนแลว มีโอกาสที่จะยายไปสมัคร 
ส.ส. ในนามของพรรคการเมืองอื่นไดกรณีเดยีวคือการลาออกจากพรรคการเมืองกอนการสมัครรับ
เลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน  เพื่อไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหม   ซ่ึงหากลาออกในขณะที่
สภาผูแทนราษฎรมีอายุเกนิกวา 180 วัน ก็จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเปนการเลอืกตั้งซอม  ซ่ึง
จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก   และ ส.ส. ที่ลาออกไป ก็จะไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งซอมได
เพราะขาดคณุสมบัติการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 90 วัน ซ่ึงจะทาํใหในเขตพื้นที่นั้นมีบุคคลอื่น
เปน ส.ส. จึงยอมเปนการเสี่ยงตอการไดรับเลือกตั้งกลับเขามาใหมในการเลือกตั้งครั้งตอไปแตหาก 
ลาออกในขณะที่ สภาผูแทนราษฎรมีอายไุมถึง 180 วัน ก็ไมตองทําการเลือกตั้งซอม  แตจะทําให 
ส.ส.ในสภามจีาํนวนนอยลงเกิดชองวางเปนสูญญากาศทางการเมอืงทําให ขาด ส.ส.ทีจ่ะปฏิบัติหนาที่
นิติบัญญัติในชวงระยะเวลาดังกลาว84  และหากมีการลาออกกันมากก็อาจทําใหไมอาจปฏิบัติหนาที่
บางอยางได เชนกรณีของพรรคฝายคานอาจมีเสียงไมเพยีงพอที่จะดําเนินการในบางเรื่อง เชน การ
ยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง ดังเชน ที่พรรคประชาธิปตย
ประสบอยูในชวงกอนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพนัธ  2548  เนื่องจากมี ส.ส.ลาออกไปหลายคน 
อีกทั้งการที่ ส.ส. จะลาออกจากพรรคการเมืองเดิมไปสังกัดพรรคการเมืองใหม เพื่อจะสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองใหมในการเลือกตั้งครั้งตอไป ก็มีความยุงยากในการกําหนดเวลาใน
การลาออกที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสภา และตนเองไดประโยชนทีสุ่ดเพราะกรณี
ที่มีการยุบสภา ส.ส. ก็จะไมทราบลวงหนาวาจะมีการยุบสภาเมื่อไหรจงึไมสามารถกําหนดวันที่จะ
ลาออกลวงหนาหรือกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหมดวาระลงการจะลาออกกอนก็ไมแนนอนวาจะมี
การเลือกตั้งในวันไหนจนกวาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดวนัเลือกตั้ง หรือหากลาออกจาก
สมาชิกพรรคการเมืองเดิมกอนสภาหมดวาระ ถาหากการลาออกดังกลาวทําใหเกดิความเสียเปรียบ
ทางการเมืองแกพรรคการเมอืงฝายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็อาจตัดสนิใจยุบสภาเสยีก็ไดซ่ึงจะทําให 
ส.ส. ดังกลาวไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะยังเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมไมครบ 90 วัน       
ดังเชนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหวัหนาพรรคประชาธิปตย  ไดใหสัมภาษณแกนกัขาววา             

                                                 
               84 ตวงรัตน  เลาหัตถพงษภูริ.  (2547).  “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : การ
กําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ไมนอยกวา 90 
วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง.”  รัฐสภาสาร, 52,10.  หนา 65. 
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“ อยากฝากถึงผูที่จะยายพรรคจะตองระมดัระวังเรื่อง 90 วัน คนที่ยายไปอยูกับนายกฯ อาจไมเปนไร 
แตคนที่ยายออกจากพรรคไทยรักไทยจะไมมีหลักประกนั เพราะไมรูวานายกจะยุบสภาวนัไหน”85  

                   แตในขณะเดียวกัน ส.ส. ที่ไมตองการยายพรรคแตตองการสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรคการเมืองเดิมก็ไมมหีลักประกนัวา ส.ส. ผูนั้นจะไดสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพราะอํานาจในการ
ตัดสินใจสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคการเมืองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารพรรค สมาชิกพรรคไมมีบทบาทในการเสนอรายชื่อ และไมมีสวนรวมในการตัดสินใจแต
อยางใด ซ่ึงหากพรรคการเมืองตัดสินใจทีจ่ะไมสงบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งในชวงระยะเวลา 90 วนั 
กอนวนัรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ผูนั้นก็จะไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งได 

                   ดวยหลักเกณฑที่กําหนดใหผูสมัคร  ส.ส.  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค     
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วนั 
ตามมาตรา 107 (4)  ประกอบกับการกําหนดระยะเวลาในการเลือกตัง้ใหมภายใน 45 วันในกรณทีี่
สภาผูแทนราษฎรหมดวาระ และภายใน 60 วัน ในกรณทีี่มีการยุบสภา  ทําใหเปนอปุสรรคในการ
ยายพรรคของ ส.ส. และทําให ส.ส. ไมมหีลักประกนัความแนนอนในการที่จะไดสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตัง้ครั้งตอไปแมจะเปนการสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองเดิมก็ตาม  

                   4.2.2.3  ผลกระทบตอการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของประชาชนทั่วไป     
                   บทบัญญัติ มาตรา 107 (4)  นอกจากจะมีผลกระทบตอการใชสิทธิในการสมัคร            
รับเลือกตั้ง ส.ส. ของบุคคลที่เปน ส.ส. อยูกอนแลว ประชาชนทัว่ไป ที่ตองการสมัครรับเลือกตั้งก็
ตองไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได  เพราะประชาชนทั่วไปทีไ่มได
เปน ส.ส. ก็จะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่แตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนั
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน เชนเดียวกับ ส.ส. ทั้งๆ ที่สิทธิในการสมัคร
รับเลือกตั้ง ส.ส. เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงประชาชนยอมมี
สิทธิเสนอตัวเขารับการเลือกตั้งโดยเสรี  การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง  จึงเปนการไมเปดโอกาสใหบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ แตไมมีความศรัทธาในพรรคการเมืองที่มีอยูหรือไมตองการใหมีการครอบงํา
การปฏิบัติหนาที่จากพรรคการเมือง ไมสามารถเสนอตัวเขาสมัครรับเลือกตั้งได  ซ่ึงในขอนี้อาจมี
ขอโตแยงวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 กําหนดใหการจัดตัง้พรรคการเมืองสามารถกระทําไดงาย แตใน
                                                 
                85 “ระวังยุบสภากอน 90 วัน.”  (2547,11 กรกฎาคม).  ไทยรัฐ.  สืบคนเมื่อ  15  กรกฎาคม 2547,   จาก  
http://www.thairath.co.th.      
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ขอเท็จจริงแลวการจัดตัง้พรรคการเมืองสามารถกระทาํไดงายในขั้นตอนแรกคือการมีสมาชิกเพยีง 15 
คน แตในขัน้ตอนถัดไป คือการที่ตองจัดหาสมาชิกใหครบ 5,000 คน และมีสาขาของพรรค
การเมือง  ทกุภาคอยางนอยภาคละ 1 สาขา  รวมถึงการดําเนนิการตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นับเปน         ขั้นตอนที่ยุงยากพอสมควร ซ่ึงจะเหน็ไดจากการที่ มีพรรคการเมืองถูกยุบพรรคเพราะ
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายไปเปนจํานวนมาก โดยในระหวางป พ.ศ.2541 ถึงป 
พ.ศ.2546 ศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองไปแลวจํานวน 55 พรรค 86 ซ่ึง
ขอเท็จจริงดังกลาวสอดคลองกับความเหน็ของ วรเจตน ภาคีรัตน ที่เห็นวา พรรคการเมืองจะ
ประสบความสําเร็จไดกแ็ตโดยการสนับสนุนจากกลุมทุนเปนสําคัญ พรรคการเมืองที่ไมมีกลุมทุน
หนุนหลังยอมไมอาจประสบความสําเร็จบนเวทกีารเมืองไทยได87 ดังนัน้ขอกําหนดดงักลาวจึงเปน
ปญหา อุปสรรค สําหรับผูมีความรูความสามารถที่จะเสนอตัวเขารับสมัครเลือกตั้ง 

                   ถึงแมวาประชาชนจะยอมเขาสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองก็ตาม แตสิทธิในการ
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของประชาชนกย็ังตกอยูกับการตดัสินใจของพรรคการเมืองเชนเดียวกับผูที่
เปน ส.ส.อยูกอน  เพราะหากถึงเวลาสมัครรับเลือกตั้งแลวพรรคการเมืองไมสงผูนั้นสมัครรับ
เลือกตั้ง บคุคลผูนั้นกย็อมหมดสิทธิที่จะใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเพราะไมสามารถสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดครบ 90 วัน  หรือในกรณทีี่มีการยุบสภาประชาชนที่ไมไดสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมืองไวกอน หรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมครบ 90 วันนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งก็ยอมหมดโอกาสทีจ่ะสมัครรับเลือกตั้งเชนกนั    

                   บทบัญญัติในมาตรา 107 (4)  มีวัตถุประสงคในการปองกนัไมให ส.ส.ยายพรรค โดย
ในการประชุมของ สภารางรัฐธรรมนูญ ไมมีการพูดถึงผลกระทบที่เกดิขึน้กับประชาชนที่ไมไดเปน 
ส.ส. ในกรณนีี้เลย แตบทบัญญัติดังกลาวกลับมีผลกระทบตอการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
ของประชาชนโดยทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได  

                   4.2.2.4  ผลกระทบตอบุคคลที่พรรคการเมืองไมสงลงสมัครรับเลือกตั้ง 

                   ตามที่ไดกลาวมาแลววาการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.     เปนอํานาจโดยเด็ดขาด
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผูมีอํานาจอิทธิพลในพรรคการเมือง  สมาชิกพรรค
การเมืองมีโอกาสนอยมากที่จะมีสิทธิมีเสียงในการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง  และจากการสังเกตุ
                                                 
               86 ปญญา  อุดชาชน.  (2547,ตุลาคม).  “ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบรวมพรรคการเมือง.”  รัฐสภาสาร. 
52,10.   หนา 50-51.  
               87 วรเจตน   ภาคีรัตน.  เลมเดิม.  หนา 289. 
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การณทางการเมืองที่ผานมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  พรรคการเมืองจะประกาศ
รายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับวนัสมัครรับเลือกตั้ง  ดวยเหตุผลบางประการ 
เชน ยังไมอาจตกลงกันไดวาจะสงผูใดลงสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อความไดเปรยีบทางการเมอืง  
หรือเพื่อปองกนัไมใหผูที่พรรคไมสงลงสมัครลาออกไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมอืงอื่น ซ่ึงผล
ดังกลาวยอมมีผลกระทบโดยตรงตอสมาชิกของพรรคที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง เพราะไม
สามารถไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นใหมีระยะเวลาการเปนสมาชิกไดครบ 90 วัน  ดังเชน 
กรณีของ พ.ต.ท.สมศักดิ์  สุวรรณวงศ  ซ่ึงไดรับการวางตัวใหเปนผูสมัคร ส.ส. ของพรรคมหาชน  
ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวดัฉะเชิงเทรา  โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์  ไดลาออกจากราชการตั้งแตวันที ่ 1 
ตุลาคม 2547  และทํางานการเมืองมาตลอด แตเมื่อถึงวันที่ 5 มกราคม 2548 กลับไดรับแจงจาก
พรรคมหาชนวาจะไมสงตนลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงทาํให พ.ต.ท.สมศักดิ์  หมดโอกาสที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น88  เนื่องจากพรรคไดแจงวาจะไมสงสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลา
กระชั้นชิด  ทําใหไมสามารถสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดทันกอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ไมนอยกวา 90 วัน   

                   ในกรณีทีใ่กลเคียงกันคือกรณีของพรรคตนตระกูลไทย ซ่ึงไดรวมกบัพรรคชาติไทยใน
ชวงเวลา 90 วัน กอนวนัสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทําใหสมาชิกพรรคตนตระกูลไทยที่ประสงคจะลง
สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคตนตระกูลไทย ไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งไดเพราะไมสามารถไป
สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดทันภายในกําหนด 90 วัน นับถึงวันสมัครรับเลือก 

                   ดังนั้น  บทบัญญัติ ตามมาตรา 107(4) ของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ซ่ึงบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรค
เดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน จึงสงผลกระทบทําใหประชาชน
ที่ตองการจะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในนามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แตพรรคการเมือง
นั้นไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งโดยแจงใหทราบภายในระยะเวลา 90 วันกอนการสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึง
จะทําใหไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดครบ 90 วนักอนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

         4.2.3  ทําให ส.ส.ขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่    

                   รัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดบทบาทของประชาชนในการใชอํานาจอธิปไตย
ไวใน 3 รูปแบบ คือ หลักการประชาธิปไตยแบบตวัแทน (Representative Democracy)  ซ่ึงเปนการ

                                                 
               88 “มหาชนมาแปลก-ดาพรรคตัวเอง.”   (2548,11 มกราคม).  มติชน.  สืบคนเมื่อ  26  มกราคม  2548,  
จาก  http://www.matichon.co.th/matichon. 
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มอบอํานาจหนาที่บางสวนของประชาชนใหผูแทนทางการเมืองใชอํานาจแทน        หลักการ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participate Democracy) ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาท
รวมในทกุระดบั ทั้งระดับบริหาร นิติบัญญัติหรือการกําหนดนโยบาย และ ประชาธิปไตยแบบ
ทางตรง (Direct Democracy ) ซ่ึงเปนการใหอํานาจประชาชนสามารถเขาถึงอํานาจทางการเมืองได
โดยตรงโดยไมตองผานตัวแทนทางเดยีวเหมือนในอดีต89

                   การใชอํานาจอธปิไตยของประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และ
ประชาธิปไตยแบบทางตรง ในขณะนี้เปนเพียงหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญูที่ยังไมมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ  ยังตองมีการออกกฎหมายมารองรับเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติจริงและ
การใชอํานาจดังกลาวกไ็มใชอํานาจที่แทจริงของประชาชน เพราะเปนเพียงอํานาจในการริเร่ิมแต
อํานาจในการตัดสินใจทีแ่ทจริงกลับไปอยูกับองคกรอ่ืนๆ ตามกฎหมายและประชาชนเองก็ยังให
ความสนใจในเรื่องดังกลาวนอย   แตในสวนของประชาธิปไตยแบบตวัแทน ซ่ึงดําเนินการโดย
ผานกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเขาไปทําหนาที่แทนประชาชนนั้น  ส.ส.จะตองมีหลักเกณฑใน
การปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปเพื่อประโยชนโดยสวนรวมของประชาชน ไมตก
อยูในอาณัติของผูใด  

                   4.2.3.1  อํานาจหนาที่ของ ส.ส. 

                   การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรฐัสภา  ส.ส.  มีอํานาจหนาทีท่ี่สําคัญ     
หลายประการ  คือ 

                           4.2.3.1.1 อํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย          
พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ ส.ส. ไวหลายประการ ซ่ึงสามารถแบงออกได ดังนี ้

                 (1)   หนาที่ในทางนิติบัญญัติ   คือหนาที่ในการเสนอรางกฎหมาย และหนาที่
ในการพจิารณารางกฎหมาย ซ่ึงถือเปนหนาที่สําคัญของ ส.ส. ที่จะตองพจิารณาถึงผลประโยชนและ
ความตองการของประชาชน ดังเชน 

                       - การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา 169  มาตรา 174-176 

                                                 
               89 สุริยะใส  กตะศิลา.  (2545).  “การเมืองแบบใหมการเมืองภาคประชาชน.”  ความทรงจําเดือน พฤษภา 
กับอนาคตการเมืองภาคประชาชน.  หนา 31-32. 
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                       - พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายของแผนดิน  ตาม 
มาตรา 179-180 

                     - ยื่นเสนอและพิจารณาญัตตแิกไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 313 

                     - การเขาชื่อกนัเพื่อเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 226 

                 (2)  หนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  การตรวจสอบ ดูแล 
และควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร เปนสวนหนึ่งของความสัมพันธทาง
อํานาจระหวาง    ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ซ่ึงเปนการตรวจสอบและคานการใชอํานาจ
ของฝายบริหารตาม     หลักการ ของระบบรัฐสภา ซ่ึงสามารถกระทําไดโดย 

                      - การตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องงานเก่ียวกับหนาที่  ตามมาตรา 183 , 
184 

                      - การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา 
185 

                      -   การเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา 186 

                      - การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาสอดสองดูแลการทํางานของ
รัฐบาล และการควบคุมการใชเงินหรือการอนุมัติงบประมาณ  ตามมาตรา 189 

                 (3)  หนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ ไดแกการอนุมัติพระ
ราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค การสืบราชสันติวงศ
และการใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม  ตลอดจนการเลือกผูที่จะมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตร ี

                    (4)   อํานาจหนาที่ในการเสนอถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ขาราชการระดับสูง  

                      - การเขาชื่อกนัเพื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคน
ใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 หรือกระทําการอันตองหามตาม
มาตรา 139  เพื่อใหประธานรัฐสภาสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวากรรมการการ
เลือกตั้งผูนั้นพนตําแหนงหรือไม ตามมาตรา 142 
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                      - การเขาชื่อกนั เพื่อรองขอตอประธานวฒุิสภาวากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเทีย่งธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศกัดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรงและ
ขอใหวุฒิสภา   มีมติใหพนจากตําแหนง ตามมาตรา 299 

                      - การเขาชื่อเพื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวากรรมการปองกันและปรามปราบการทุจริตแหงชาติ ผูใดร่าํรวยผิดปกติ กระทําความผดิ
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  โดยใหยื่นตอประธานรัฐสภา 
ตามมาตรา 300 

                      - การเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวฒุิสภามีมติถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง วาผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริต
ตอหนาที่  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทาํผิดตอตําแหนงหนาทีใ่นการ
ยตุิธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาทีข่ัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย     ออกจาก
ตําแหนง ตามมาตรา 304  

                           4.2.3.1.2  อํานาจหนาที่โดยท่ัวไปตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ   นอกจากอํานาจ 
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนการใชอํานาจและการปฏบิัติหนาที่ในฐานะผูแทนของปวงชนชาวไทย
แลว  ส.ส. ก็ยงัมีหนาที่ที่เกิดจากธรรมเนียมและประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ดังเชน 90

                   -    การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปนแหลงสะทอนถึงความทุกข
ยากของประชาชนเพื่อนําเสนอใหฝายทีเ่กีย่วของทราบ   

                   -  การติดตามขาวสารเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนทั่วประเทศ และ
การใหความรวมมือในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

                  -  การเปนตัวอยางที่ดีในดานความประพฤติ คานิยม และการปฏิบัติตน เพื่อให
เกิดความศรัทธา อันดีงามตอประชาชน 

                   การปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. ในฐานะของผูแทนปวงชนชาวไทย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่
แทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ  จึงเปนอาํนาจหนาที่ทีจ่ะตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
โดยยดึถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  การตดัสินใจในทางการเมืองเกีย่วกับอํานาจหนาที่      

                                                 
               90มานิตย  จุมปา.  (2541).  “อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายใตรัฐธรรมนูญใหม.”           
รัฐธรรมนูญใหมมีอะไรใหม .  หนา 156. 
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ดังกลาวจะตองเปนไปโดยอิสระ ไมตกอยูภายใตอํานาจการครอบงําของพรรคการเมือง และไมตก
อยูในความผูกมัดแหงอาณัตใิดๆ   

                   4.2.3.2  หลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. 

                   เมื่อหลักการของประชาธิปไตยแบบตัวแทน จะตองมีการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเขาไป
ปฏิบัติหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภา การที่ ส.ส. ผูนั้นจะกระทําการไดตามอําเภอใจหรือ
จะตองตกอยูภายใตการครอบงําของประชาชนหรือองคการอื่นใด  สามารถพิจารณาได จากทฤษฎี
วาดวยอํานาจอธิปไตย  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 แนวความคิด คือ 

                           4.2.3.2.1 ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ซ่ึงเปนแนวความคดิของ 
Jean Jacques Rousseau  ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคม  โดยถือวาอํานาจอธิปไตยมี
อยูในตวัมนษุยทุกรูป ทุกนาม ทุกคนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยโดยเทาเทยีมกนั โดยในแตละ
สังคมราษฎรจะสมัครใจสละสภาพตามธรรมชาติอันเสรีของตนเพื่อมาทาํสัญญาประชาคม ราษฎร
ทุกคนจึงมีสวนเปนเจาของอธิปไตย ราษฎรแตละคนจึงมีสวนในการมอบอํานาจในลักษณะที่
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเลือกผูแทนขึ้น การมอบอํานาจใหผูแทนนั้นจะเปนการมอบอํานาจใน
ลักษณะที่ ผูแทนตองอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตัง้ 91  ผูแทนทีไ่ดรับเลือกตั้งจงึเปนผูแทนของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งเทานั้น  การปฏิบัติหนาที่จึงตองตกอยูภายใตการครอบงําของราษฎรในเขต
เลือกตั้งนั้นๆ  

                           4.2.3.2.2 ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ  เปนแนวความคิดของ Sieyes 
ที่ปฏิเสธทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน แตเห็นวาอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ    
แทนที่จะเปนของปวงชน92 ดวยเหตุผลที่วา ชาติเปนสภาพความเปนจริงที่อยูเหนือราษฎรที่มีชีวิตอยู
ในชวงเวลาหนึ่งๆ  เทานัน้ ชาติเปนนติิบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ ดํารงอยูคงทนกวาราษฎรในแตละยุค
สมัย เปนความตอเนื่องของราษฎรในสังคมนั้นๆ  ซ่ึงชาติเปนสิ่งที่เหนือกวาราษฎร เพราะเปนผล
สังเคราะหทางประวัติศาสตร ทางความเปนปกแผนของราษฎรทุกยุคทุกสมัย  จากแนวความคดิ    
ดังกลาว สงผลใหผูแทนแตละคนไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้น 
ผูแทนทั้งหมดถือเปนผูแทนของชาติและไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง93 การกระทําของ  

                                                 
               91 โภคิน  พละกุล.  (2529).  ปญหาและขอคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย.  หนา 11. 
               92 มนตรี   รูปสุวรรณ.  (2547).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา133. 
               93 โภคิน  พละกุล.  เลมเดิม.  หนา 12-13. 
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ผูแทนเชนการออกกฎหมายก็ถือวาเปนของชาติ ผูแทนราษฎรไมอยูภายใตอาณัติของประชาชนหรอื
พรรคการเมืองใด94  

                   เมื่อนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  มาเปรียบเทียบกับทฤษฎี 
ทั้ง 2 ทฤษฎ ีดังกลาวจะพบวา ในเรื่องเกีย่วกบัความเปนผูแทนของ ส.ส. นัน้ จะยดึหลักทฤษฎวีาดวย
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ  โดยไดบัญญตัิไวในมาตรา 149 ดังนี ้

                   “มาตรา 149 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาว
ไทย และตองปฏิบัติหญาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย” 

                   ตามทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาติดังกลาว ผูสมัคร ส.ส. เมื่อไดรับการ     
เลือกตั้งเปน ส.ส. แลว จะมีฐานะเปนผูแทนของชาต ิ ไมใชผูแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง     
เทานั้น โดยหลักทฤษฎีดังกลาว ส.ส. จึงตองปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนของชาตเิปนหลัก  โดย
ไมตกอยูภายใตการครอบงําของประชาชนในเขตเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง   

                   นอกจากนัน้ ในมาตรา 156 วรรคทาย ซ่ึงไดกําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนหรือให
ความเหน็ชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดใหกระทําเปนการลับ  เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพนัโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาญัติอ่ืนใด 
เปนการยนืยนัถึงความเปนอสิระของ ส.ส. ในการปฏิบตัิหนาที่ในการเลือกหรือใหความเหน็ชอบ
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใดๆ    ซ่ึงรวมถึงการนําไปใชกบัมาตรา 202 วรรคทาย  กรณีการลงมติ    
เห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลใหเปนนายกรฐัมนตรี  โดยอาศัยการตีความรัฐธรรมนูญที่ตองคํานึงถึง
เอกภาพของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ95 หลักการของมาตรา 156 วรรคทายของรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใหอํานาจความเปนอิสระในการตัดสนิใจของ ส.ส. 
เฉพาะในกรณกีารออกเสียงลงคะแนนหรอืใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดๆ  เทานั้น   

                   แตสําหรับการตัดสินใจในเรื่องอ่ืนๆ นอกจากมาตรา 156 วรรคทายและมาตรา 202 
วรรคทายแลว ไมไดมีการบัญญัติไวโดยชัดแจง  แตหากยึดถือตามหลักทฤษฎีวาดวยอํานาจ
อธิปไตยเปนของชาติ ส.ส. ก็จะตองมีความเปนอิสระในการปฎิบัติหนาที่ไมตองตกอยูภายใตอาณัต ิ
ของประชาชนผูเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง ซ่ึงรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47 วรรคสาม  และวรรคสี่  ได
กําหนดทางออกไวในกรณทีี่ ส.ส. ถูกพรรคการเมอืงเขาแทรกแซงความเปนอสิระในการปฏบิัติ
หนาที่ โดยกําหนดให ส.ส. สามารถยื่นอุทธรณตอศาลรัฐรรมนูญเพื่อใหเพิกถอนมติของพรรค

                                                 
               94 ฐิติพร   ขําน้ําคู.  เลมเดิม.  หนา 20. 
               95 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  ข  เลมเดิม.   หนา 8-9. 
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การเมือง   ที่เปนการขัดตอการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแยงกบั
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติยทรงเปนประมุข 
สําหรับประเทศสหพนัธรัฐเยอรมน ี ไดกาํหนดหลักเกณฑการมีอิสระในการตดัสินใจของ ส.ส. ไวใน
กฎหมายพื้นฐานของเยอรมันมาตรา 38  อนุมาตราแรก  ประโยคที่สองบัญญัติให    “สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแหงสหพันธรัฐเยอรมันเปนผูแทนของประชาชนชาวเยอรมันทั้งมวล และในฐานะ
เชนนี้ เขาเหลานี้ไมตองผูกพันใดๆ ตออาณัติหรือคําชี้แนะใดๆ  และใหเชื่อฟงมโนธรรมประจําใจ
ของตนแตเพียงประการเดียวเทานั้น” หลักการนี้ไดรับการขนานนามวาหลักการมอบอํานาจ   
ของประชาชนให  ผูแทนราษฎรมีอิสระในการตัดสินใจ (Freis Mandat) ซ่ึงเปนหลักของความเปน
อิสระของ ส.ส.ที่จะขาดเสียมิไดสําหรับระบบรัฐสภาในปจจุบัน96

                   สําหรับบทบัญญัติตามมาตรา 107 (4) ที่กําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา 90 วัน นั้น เปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ เพราะ
บทบัญญัติดังกลาวทําใหพรรคการเมืองเขามามีอํานาจครอบงําการปฏิบัติหนาที่โดยอิสระของ ส.ส. 
ในทางออมไดอยางจริงจังและมีผลในทางปฏิบัติ กลาวคือ หาก ส.ส. คนใดไมเชื่อฟงพรรคหรือ
ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอพรรคก็อาจถูกขับออกจากพรรคได ซ่ึงจะทําใหหมดสมาชิกภาพการเปน 
ส.ส. โดยปริยาย และ ส.ส. ผูนั้นก็ไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งซอมไดเพราะไมสามารถไปสมัคร
เปนสมาชกิพรรคการเมืองอื่นไดครบ 90 วนักอนการสมัครรับเลือกตั้งซอม หรือในกรณีทีพ่รรค   
การเมืองไมขบัออกจากพรรค พรรคการเมืองก็อาจไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไป  
ซ่ึงหากผูนัน้ทราบวาพรรคจะไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลา 90 วนั กอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ก็จะไมสามารถไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดครบ 90 วัน กอนวันสมัครรับเลือกตั้ง    
เชนกัน  ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบญัญัติในมาตรา 107 (4) ทําให ส.ส. ขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่เพราะอาจถูกครอบงําจากพรรคการเมืองได ซ่ึงหากฝาฝนก็อาจจะทําใหสูญเสียอนาคตในทาง       
การเมืองไดเพราะอาจไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไปได  ทาํให ส.ส. สวน
หนึ่งตองจํายอมอยูภายใตการครอบงําของพรรคการเมืองโดยยอมเสยีอิสระในการปฏิบัติหนาที่เพือ่
อนาคตในทางการเมือง  ดังที ่ วรเจตน  ภาครัีตน  ไดใหความเหน็ไววา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
ไมมีบทบัญญัติรองรับการตัดสินใจทางการเมืองของ ส.ส.97  และเรื่องดังกลาวก็ไดสะทอนความ
เปนจริงออกมาจากการอภิปรายในการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 8 มถุินายน 2548 เพื่อพิจารณาราง   

                                                 
            96 แหลงเดิม.  หนา 6-7. 
               97 วรเจตน   ภาคีรัตน.  เลมเดิม.  หนา 288 . 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเติม พ.ศ..............ซ่ึงนายเสนาะ  เทียนทอง  ส.ส.บัญชี
รายช่ือพรรคไทยรักไทย ไดช้ีใหเห็นผลของการกําหนดให ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วนั 
วาหลักเกณฑดังกลาวอาจทําใหมีการบิดเบือนการใชอํานาจใหเปนไปเพื่อประโยชนของตนและคณะ 
บางคนใชอํานาจไมดีทําให ส.ส. ทําอะไรไมได พูดอะไรไมได ออกความคิดเห็นอะไรก็ไมได เตือน
อะไรก็ไมได รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกวาฉบับของประชาชน แตกลับเอาอํานาจอธิปไตยของ
ประชาชนชาวไทย มาอยูในคุก98 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการถูกครอบงําในการแสดงความคิดเห็นและ
การปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส.   จากพรรคการเมือง อันเปนผลมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา  107 (4)  ที่กําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน 

                   จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดนําหลักทฤษฎีวา
ดวยอํานาจอธปิไตยเปนของชาติมาเปนหลักเกณฑในการกําหนดบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ซ่ึงยอมมี
ผลทําให ส.ส. เปนผูแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยไมตก
อยูภายใตอาณตัิสัญญาณของบุคคลใดรวมถึงพรรคการเมือง  แตจากการศึกษาทั้งในทางทฤษฎี หลัก
กฎหมายและผลที่เกิดขึ้นจรงิในทางปฏิบตัิ พบวา บทบัญญัติในมาตรา 107 (4 ) มีผลทําใหพรรค  
การเมืองเขามามีอํานาจครอบงําการตัดสินใจของ ส.ส. ตามเหตุผลที่ไดกลาวแลวขางตน 

         4.2.4 ผลกระทบตอพรรคการเมือง 

  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2540  มาตรา 47 กําหนดใหการ 
จัดองคกรภายใน  การดําเนนิกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง  ตองสอดคลองกับหลักการ
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  ซ่ึงตาม
ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญดังกลาว  ตองการใหการดําเนินกจิการตางๆ ของพรรคการเมือง
สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย  คือการเปดโอกาสใหสมาชิกพรรคมีสิทธิมีเสียง มีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมของพรรค  กรรมการบริหารพรรคตองบริหารกิจการของพรรคโดยความ
เห็นชอบของสมาชิกพรรค  แตในทางปฏิบัติ ขอกําหนดดังกลาวไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  
อํานาจของพรรคการเมืองยังคงอยูกับหวัหนาพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค  หรือบุคคลที่มี
อํานาจมีอิทธิพลภายในพรรค   โดยเฉพาะบุคคลที่มีอํานาจทางการเงนิ  ประกอบกับพรรคการเมือง 
                                                 
               98สุวพงศ  จั่นฝงเพ็ชร.  (บรรณาธิการ).  (2548, 9 มิถุนายน).  “เสนาะ  เทียนทองแหกมติไทยรักไทย      
กอกบฏกลางสภา.”  มติชน.  หนา 11. 
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สวนใหญเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนหลัก   จึงทําใหเกิดคณาธิปไตยภายใน
พรรคการเมือง คืออํานาจของพรรคการเมืองตกอยูกับผูนําพรรค ดังเชนที่ แกวสรร  อติโพธิ    ได
กลาวอภิปราย ในการประชมุสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 19  เมื่อวนัอังคารที่ 15 กรกฎาคม 254099 
วาอํานาจอธิปไตยไมไดอยูกบัปวงชนแตตกอยูกับคณาธปิไตยในพรรคการเมือง  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของ Robert Michels  ที่วา ลักษณะของผูนาํในพรรคการเมืองไมสอดคลองกับลักษณะ
ประชาธิปไตยของพรรค  เนื่องจากเงื่อนไขของการจัดองคการภายในพรรค โดยธรรมชาติของตัวเอง
เปนตัวกําหนดใหพรรคการเมืองมีลักษณะคณาธิปไตยและการเปนคณาธิปไตยของพรรคการเมือง
เกิดจากคุณสมบัติที่เหนือกวาของคนกลุมนอยซ่ึงเปนผูนําของพรรค100  

                   นอกจากการจดัองคกรภายในพรรคการเมือง จะมีลักษณะเปนคณาธิปไตยโดยธรรมชาติ
แลว  รัฐธรรมนูญฉบับปจจบุันยังเปนบทบัญญัติที่เปนการสงเสริมใหเกิดคณาธิปไตยในพรรคการเมอืง
ยิ่งขึ้น กลาวคือ การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองหากลาออกจากพรรคการเมืองจะขาด
จากสมาชิกภาพความเปน ส.ส. การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวตดิตอกนัไมนอยกวา 90 วนั  จะทําใหหวัหนาพรรคมอํีานาจควบคุม 
ส.ส. ไดอยางเบ็ดเสร็จ ดังเชนที่เปนอยูในขณะนี ้ ที่สมาชิกพรรคการเมืองมีบทบาทนอยมาก อํานาจ
ในพรรคการเมืองตกอยูกับหัวหนาพรรคหรือผูมีอํานาจในพรรคโดยสิน้เชิง  ส.ส. ไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเหน็ในทางการเมืองอยางตรงไปตรงมา ซ่ึงเมื่อมีปญหาอะไรทีต่องแสดงความคิดเห็น ส.ส.
มักจะไมกลาแสดงความคิดเห็น แตมักจะมอบการตดัสินใจใหเปนอาํนาจของ หัวหนาพรรค  
บทบัญญัติดังกลาวจึงนําไปสูการเปนเผดจ็การในพรรคการเมือง ไมทําใหเกิดการพัฒนาของพรรค
การเมืองอยางแทจริง เพราะพรรคการเมืองจะพัฒนาไปไดอยางแทจริงก็ตอเมื่อสมาชิกของพรรค
การเมืองไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองอยางแทจริง ซ่ึงจะกอใหเกดิ
ความรักความผูกพันตอพรรคการเมือง มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง  
พรอมที่จะทํางานเพื่อความสาํเร็จของพรรคการเมือง ไมใชการใชกฎหมายมาบังคับใหสมาชิกพรรค
การเมืองตองอยูกับพรรคการเมืองตลอดไป   

                                                 
               99สถาบันพระปกเกลา.  (ม.ป.ป.).  “รายงานการประชุม คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่ 
15/2540  วันที่ 13 มิถุนายน 2540.”  ฐานขอมูลรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ (สสว.) รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักไทย พ.ศ.2540.  ซีดี-รอม.      
               100  Robert Michels.  (1962).  Political Parties :  A Sociological Study of the Oligarchical  Tendencies 
of  Modern Political Parties.  New York : The Free Press   pp. 364-365.  อางใน   กนก     วงศตระหงาน ก       
เลมเดิม.  หนา 12. 
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          4.2.5  ผลกระทบตอสภาผูแทนราษฎร 

                      ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118 (8)  
ซ่ึงกําหนดใหการลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองตองหมดสมาชิกภาพความเปน  ส.ส. 
และมาตรา 107 (4) ซ่ึงกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน จึงทําให 
ส.ส. ที่ตองการจะยายไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในนามพรรคการเมืองอื่น ตองลาออกจากสมาชิกพรรค
การเมืองกอนที่สภาผูแทนราษฎรจะหมดวาระเพื่อที่จะไปสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ให
มีเวลาในการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นครบ 90 วัน กอนที่จะมีการสมคัรรับเลือกตั้งใหม  
ซ่ึงชวงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการยายพรรคการเมืองคือชวงระยะเวลาที่อายุของสภา
ผูแทนราษฎรเหลือเวลาไมถึง 180 วนั เพราะไมตองมีการเลือกตั้งซอม  ดังเชนปรากฏการณ ที่กอน
การเลือกตั้งเมือ่วันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 มี ส.ส.ลาออกจากพรรคการเมืองเดิมไปสมคัรเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใหมในชวงเดือน กรกฎาคม 2547 ถึงเดือน ตุลาคม 2547  จํานวน  46 คน   ซ่ึงผลจาก
การลาออกจากการเปนสมาชกิพรรคการเมือง  ดังกลาวทําให ส.ส. ที่ลาออกจากพรรคการเมืองดังกลาว
ตองหมดสมาชิกภาพการเปน ส.ส.  ทั้งๆ ที่ยังมีเวลาที่จะตองปฏิบัตหินาที่ในฐานะตวัแทนของปวงชน 
อีกเกือบ 6 เดอืน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของระยะเวลาทั้งหมด  และสมัยประชุมสภาก็ยังคงมีอยู    
ทําใหสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงประกอบดวย ส.ส. ในระบบเขตเลือกตั้งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ 
ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ  มีตัวแทนของประชาชนไมครบทุกเขตเลือกตัง้ ขาดตัวแทนของประชาชนที่
จะเขาไปทําหนาที่ในสภา ความคงอยูของสภาผูแทนราษฎร จึงขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ เพราะขาดตัวแทนที่ชอบดวยกฎหมายของประชาชน   และทําใหสภาเกิดความออนแอ  
หลายครั้งที่การประชุมสภามี ส.ส. ไมเขารวมประชุมจํานวนมาก ทําใหสภาไมครบองคประชุม      
ดังเชนการประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2547 มี ส.ส.เขาประชุมเพียง 88 คน ไมครบองคประชุม  
นายสุวโรช   พะลัง  ส.ส. จังหวัด ชุมพร จึงเรียกรองหาความชอบธรรมโดยการขอใหยุบสภา101เพื่อ
คืนอํานาจใหกบัประชาชน   

                   ผลจากขอกําหนดดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของสภา เพราะในชวงเวลา
กอนที่จะมีการเลือกตั้งใหม จะมี ส.ส.ที่ตองการยายพรรคจะตองลาออกไปกอนทีส่ภาจะหมดวาระ
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีข่องสภาตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงหากไมมีขอกําหนด

                                                 
               101  สภาไมครบองค ฝายคาน ยุ ยุบสภา.  (2547,27 สิงหาคม).  มติชน.  สืบคนเมื่อ  12  กันยายน  2547,  
จาก  http://www.matichon.co.th/matichon.   
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ดังกลาว ส.ส. ก็จะยังคงปฏบิัติหนาที่จนถึงวันสุดทายของสภาโดยไมจําเปนตองลาออกกอนที่สภา
จะหมดวาระ 

 
4.3  ผลดีของการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน 
                   การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นั้น  มีผลดีตอระบบการเมอืงของไทยอยู
หลายประการ ดังเชน 

         4.3.1  ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งมีความผูกพันกับพรรคการเมืองมากขึ้น 

                   การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่แต
เพียงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นั้น  ทําใหสมาชิก
พรรคการเมืองที่ตองการจะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะตองสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองเสีย
กอนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน  ซ่ึงจะทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งไดพิจารณา
ศึกษาถึงอุดมการณหรือนโยบายของพรรคการเมืองที่ตนจะเขาสมัครเปนสมาชิกและลงสมัคร
รับเลือกตั้ง  ในนามของพรรคการเมืองนั้น มิใชการเขาสังกัดเพื่อประโยชนหรือเพื่อโอกาสในการ
เลือกตั้ง      เทานั้น102 ซ่ึงจะทาํใหพรรคการเมืองไดผูที่มีอุดมการณรวมกันมารวมตวักนัเปนพรรค
การเมืองมีความเปนพรรคการเมืองอยางแทจริง103 ซ่ึงผิดกับแตกอน ที่มีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บางคน 
ที่มาสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองกอนวันสมัครรับเลือกตั้งเพียงไมกี่วัน โดยท่ีไมไดมีการศึกษา
ถึงอุดมการณ  นโยบาย  ประเพณ ี วัฒนธรรม ของพรรคการเมือง และไมมีความผกูพันกับพรรค     
การเมืองนั้นๆ เลย  แตสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองเพียงเพื่อใหมีสิทธิในการสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. แตอยางไรก็ตามระยะเวลา 90 วัน ก็ไมสามารถที่จะหวงัผลใหสมาชิกเกิดความผูกพัน
กับพรรคการเมืองไดมากนกั หากสมาชกิเพียงแตสมัครเปนสมาชิก แตไมไดเขามามีสวนรวมใน        
กิจกรรมของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองเองก็ไมไดตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ เพราะ
สมาชิกถึงแมจะเปนสมาชกิมาเปนระยะเวลานานกไ็มไดมกีารพฒันาความสัมพันธกบัพรรคการเมอืง
ใหแนนแฟนขึ้นแตอยางใด กิจกรรมของพรรคการเมืองเปนเพยีงกิจกรรมของกลุมบุคคลสวนนอย
ในพรรคการเมือง ระยะเวลา 90 วันจึงไมอาจหวังผลอะไรไดมากนัก 

                                                 
               102 มานิตย   จุมปา.  (2546).  ประเด็นในการแกไขรัฐธรรมนูญ (บางประเด็น).  สืบคนเมื่อ  5 มกราคม 
2547,  จาก http:/  www. pub-law.net.      
               103 ตวงรัตน  เลาหัตถพงษภูริ.  เลมเดิม.  หนา 65.  
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         4.3.2  ทําใหพรรคการเมืองมีเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส .ส. 

                   การที่บคุคลผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองกอนวนั
สมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน  ทําใหพรรคการเมือง มีเวลาในการพิจารณาศึกษา เกี่ยวกบั
ความเหมาะสมของสมาชิกในการที่จะคดัเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง  และพรรคการเมืองจะได
กําหนดตัวบุคคลที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งไดชัดเจนกวา เพราะอยางนอยกจ็ะตองเปนบุคคลที่เปน
สมาชิกพรรคอยูกอนแลว  ซ่ึงแตเดิมพรรคอาจไมสามารถกําหนดตวับุคคลไดแนนอนเพราะยังไม
ทราบวาจะมีบคุคลที่มีความเหมาะสมกวาจะมาขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคหรือไม และ
บุคคลที่พรรคคัดเลือกไวแลวก็อาจลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่นได 

         4.3.3 ทาํใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุมบทบาทของสมาชิกพรรคมากขึ้น 

                   โดยปกติสมาชิกของพรรคการเมืองจะตองอยูภายใตขอบังคับของพรรคการเมือง       
ซ่ึงเปนกรอบในการควบคุมสมาชิกพรรคการเมือง แตการควบคุมดวยระเบยีบขอบังคับของพรรคก็
จะมีขอจํากัดในการออกระเบียบควบคุม หากมีความเขมงวดจนเกินไปก็อาจไมสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และขอบังคับของพรรคการเมืองก็มี
ขั้นตอนในการลงโทษสมาชิกที่ฝาฝนขอบังคับที่ยุงยาก  แตบทบัญญตัิตามมาตรา 107(4) สามารถ
ทําใหพรรคการเมืองสามารถที่จะลงโทษสมาชิกพรรคไดโดยการไมสงลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงหาก
เปนการ   ตดัสินใจในชวงระยะเวลา 90 วัน กอนการสมัครรับเลือกตั้งจะทําใหสมาชิกผูนั้นไม
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตัง้ครั้งนั้นไดเลย  บทบัญญัติดังกลาวทําใหสมาชิกพรรค
การเมืองอยูในระเบียบวินยัมากขึ้น และพรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุมสมาชิกไดดยีิง่ขึ้น ซึ่ง
หากไมมีขอกําหนดดังกลาวจะทําใหหวัหนาพรรคการเมืองไมอาจควบคมุพรรคการเมืองได104

         4.3.4  เปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งขึ้น 

                   จากการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมอืง ไมนอยกวา 90 วัน อาจ
ทําใหผูสมัคร ส.ส. ไดมีเวลาศึกษาถึงอุดมการณ นโยบาย  มีโอกาสรวมทํางานกับพรรค  ทําใหเกดิ
ความผูกพันกบัพรรคการเมือง  การทําใหพรรคการเมอืงมีเวลาในการศึกษาพิจารณาผูที่พรรคจะสง
เขาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และการที่พรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุมสมาชิกพรรคไดเพิ่มขึ้น  
มีวิธีการที่ถือเปนการลงโทษที่นอกเหนือจากขอบังคับพรรค  ตามที่ไดกลาวมาในขอ 2.1-2.3  ยอม
ทําใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งขึ้นโดยปริยาย  แตการสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมอืง     

                                                 
               104 มานิตย   จุมปา.  (2546).  ประเด็นในการแกไขรัฐธรรมนูญ (บางประเด็น).  สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 
2547, จาก  http://www. pub-law.net . 
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โดยการใหอํานาจพรรคการเมืองในการควบคุมสมาชิกพรรคนั้นเปนเรือ่งที่เปราะบางมาก เพราะ
สมาชิกที่ถูกกดดันบังคับอาจจะดื้อแพง ทาทายอํานาจพรรคการเมอืงไดเสมอ ตางจากการสราง
ความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองโดยการสรางใหพรรคการเมืองเปนพรรคมวลชนที่สมาชิกพรรค
มีความรักความผูกพัน รูสึกหวงแหน และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพรรคการเมือง  

                   นอกจากผลดีของการบังคับใหผูสมัคร  ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวถึงวันสมคัรรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วันที่ได
กลาวถึงขางตนแลว  ตวงรัตน  เลาหัตถพงษภูริ  ไดศึกษาในเรื่องดังกลาวพบวา การบังคับให
ผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดยีวถึงวนัสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน  ยังมีผลดีอีกหลายประการคือ105

                   (1)  ทําใหการยายพรรคของ ส.ส. ที่จะไปเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่นเปนไปได
ยากขึ้นเพราะตองคํานึงถึงระยะเวลาในการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนไปสมัครดวยวาจะมี
ระยะเวลาครบ 90 วันนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

                   (2)  ทําให ส.ส. มีความผูกพันกับพรรคการเมืองมากขึ้น เพราะระยะเวลา 90 วัน กอน
การสมัครรับเลือกตั้งจะทําใหสมาชิกมีเวลาในการศึกษาทําความเขาใจในอุดมการณและนโยบาย
ของพรรคสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประชาชนได 

                   (3)  ทําใหประชาชนมีความศรทัธาตอสถาบันสภาผูแทนราษฎรมากขึ้น เพราะเมื่อการ
ยายพรรคทําไดยากขึน้การยายพรรคก็จะลดลง ขาวคราวเรื่องการยายพรรคเพราะการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนก็จะลดลง 

                   (4)  ประชาชนไมเกิดความสับสนในการออกเสียงเลือกตั้ง เพราะการยายพรรคทําได
ยากขึ้น ทําใหประชาชนไมสับสนวา ส.ส. ที่ตนตองการจะเลือกยังลงสมัครรับเลือกตั้งในพรรคเดมิ
อยูอีกหรือไม เพราะ ส.ส. ที่ยายพรรคมีนอยลง  

                   (5)  ทําใหการเมอืงในชวงเลือกตั้งไมสับสน เพราะการยายพรรคเปนไปไดยากขึน้ ผิด
กับแตกอนที่มกีารยายพรรคกันจนถึงวันปดรับสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงทําใหประชาชนเกิดความสับสน
และมีความรูสึกวาการยายพรรคของ ส.ส. ทําใหเกิดการสบัสนทางการเมือง 

 

                                                 
               105 ตวงรัตน  เลาหัตถพงษภูริ.   เลมเดิม.  หนา 64-66. 
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4.4  เปรียบเทียบผลดีและผลเสีย 
                   จากการศึกษาในขางตน การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วนั  
นั้น มีทั้งขอดีและขอเสียอยูหลายประการ ซ่ึงการนํามาเปรียบเทียบจะทําใหสามารถชั่งน้ําหนัก     
ตัดสินใจไดวาควรจะดําเนินการตอไปกับขอกําหนดดังกลาวอยางไร  

                    การกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง        
แตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ทําใหผูสมัคร 
ส.ส. มีความผูกพันกับพรรคการเมืองมากขึน้  ทําใหพรรคการเมืองมีเวลาในการพิจารณาคัดเลือกตวั       
ผูสมัคร ส.ส. ทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการควบคุมบทบาทของสมาชิกทีต่องการจะสมัคร ส.ส. 
ไดอยางเบด็เสร็จนอกเหนือจากขอบังคับของพรรค และเปนการสงเสริมใหพรรคการเมืองมีความ
เขมแข็ง ซ่ึงขอดีดังกลาวนั้นโดยสวนใหญจะสงผลดีตอพรรคการเมืองหรือระบบการเมืองเพียง    
เล็กนอยหรือเกือบจะไมมีผลที่แตกตางกนัเลยกับการไมมีขอกําหนดดังกลาว เชน การทําใหผูสมคัร 
ส.ส. มีความผูกพันกับพรรคการเมืองมากขึ้น  ซ่ึงโดยความเปนจริงแลวระยะเวลา 3 เดือน เปน
ระยะเวลาที่ถือวายังนอยมากสําหรับการศึกษาทาํความเขาใจกับอุดมการณและนโยบายของพรรค
การเมือง โดยเฉพาะการที่พรรคการเมืองไทยไมมีอุดมการณที่ชัดเจน  นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไป
ตลอด และบุคคลที่เขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองสวนใหญก็ไมไดมีความพึงพอใจตออุดมการณ
หรือนโยบายของพรรคแตอยางใด แตเขาไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพราะมองเห็นโอกาส
ที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนสาํคัญ และพรรคการเมืองไทยไมมีอุดมการณที่ชัดเจน ระยะเวลาของการ
เปนสมาชิกกอนการสมัครรับเลือกตั้ง 90 วัน จึงไมทําใหผูสมัคร ส.ส. มีความผูกพันตอพรรคเพิ่มมาก
ขึ้นจากแตกอนมากนกั หรือการที่ทําใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็งขึ้นนั้น กจ็ะเปนความเขมแข็ง
ที่เกิดจากการใชอํานาจมาบังคับ ไมใชความเขมแข็งที่เกดิจากความผูกพัน ความจงรกัภักดี ตอพรรค  
เปนความเขมแข็งที่เกดิแตเพียงเปลือกนอกแตภายในพรรคกลับมีความขัดแยงที่ปรากฎออกมาใหเหน็
อยูเสมอ ดังเชนกรณีของ ส.ส.กลุมวังน้ําเยน็  ในพรรคไทยรักไทย  ซ่ึงนําโดยนายเสนาะ  เทยีนทอง  
ที่ไดสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทย    และพรอมที่จะลาออกจากพรรคใน
เวลาที่เหมาะสม หรือผลดีตามที่ ตวงรตัน  เลาหัตถพงษภริู  ไดทาํการศกึษาไว คอื การทําใหประชาชน
มีความศรัทธาตอพรรคการเมืองมากขึ้น ประชาชนไมสับสนในการออกเสียงเลือกตั้ง และทําให 
การเมืองในชวงการเลือกตั้งไมสับสน นั้น ลวนแตอยูบนขอสมมติฐานวาขอกําหนดดังกลาวจะทาํ
ให ส.ส. ไมยายพรรคหรือยายพรรคนอยมาก จนทําใหไมมีขาวคราวเรือ่งการยายพรรคเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน และทําใหไมเกิดความสับสนวาผูสมัคร ส.ส. คนใดอยูพรรคไหน แตจากขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นปรากฏวายังมี ส.ส. ยายพรรคอยูเปนจํานวนมากถึง 46 คน ซ่ึง หากรวมถึงการยายพรรคที่เกิด
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จากการรวมพรรคก็จะทําใหมี ส.ส.  ที่ยายพรรคมีจํานวนมาก ซ่ึงอาจนอยกวาการเลือกตั้งครั้งที่
ผานๆ มาไมมากนัก หรืออาจมากกวาการเลือกตั้งในบางครั้ง และขาวคราวการยายพรรคเพื่อ
แสวงหาผลประโยชนไมวาในเรื่องการเงินหรือผลประโยชนทางดาน การเมืองก็ยังปรากฎอยูไมนอย
กวาการเลือกตัง้ครั้งที่ผานๆ มา และความสับสนของประชาชนในการเลือกตั้งวาผูสมัครคนใด
สมัครในนามพรรคใดนั้น ก็นาจะเกดิขึ้นนอยมากเพราะผูสมัครจะมกีารหาเสียงแนะนําตวัเองอยาง
ทั่วถึง แตส่ิงที่เห็นวาเปนประโยชนตอพรรคการเมืองอยางประจักษคือ การที่ทําใหพรรคการเมืองมี
เวลาในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และการทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการ
ควบคุม ส.ส. ไดอยางเบ็ดเสร็จ  เพราะผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองเขามาอยูในอาณัติของพรรค
การเมืองโดยที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดพรรคจึงมีเวลาในการคัดเลือกผูสมัคร และมีความแนนอนวา
ผูสมัครคนดังกลาวจะไมลาออกไปสมัครในนามพรรคการเมืองอื่น   

                   แตผลเสียทีเ่กดิขึน้คือ ผลกระทบตอสิทธิเสรภีาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในทางการเมอืง
คือสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองตกไปอยูในอํานาจของพรรคการเมืองอยางสิ้นเชิง ประชาชน
ไมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดดวยตนเองซึ่งเปนผลกระทบที่ถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนและเปนการละเมิดสิทธิในสวนที่เปนแกนของสิทธิซ่ึงไมอาจกระทําได และยังเปน
การขัดตอหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนจะตองมีอิสระใน
การเสนอตัวเขาสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเปนตวัแทนของประชาชน  ในสวนของผลกระทบตอความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ในทางการเมืองของ ส.ส. ที่ตองไปตกอยูภายใตอาณัติของพรรค
การเมืองก็ถือเปนเรื่องสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน ซ่ึง ส.ส. จะตอง
เขาไปมีบทบาทในสภาเปนปากเสียงแทนประชาชนที่จะตองแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองโดย
อิสระไมตกอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมืองหรือบุคคลใด หรือผลกระทบตอการพัฒนาของ
พรรคการเมือง    รวมตลอดถึงผลกระทบตอสภา  ซ่ึงผลกระทบดังกลาวขางตนลวนแตเปนเรื่องที่
สําคัญเพราะเปนผลกระทบตอแกนของสทิธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

                   จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาการบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนบัถึงวนัสมัครรับเลือกตัง้เปนเวลาติดตอกนั
ไมนอยกวา 90 วัน นัน้  นอกจากจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดตามวตัถุประสงคของรัฐธรรมนูญ
แลวยังกอใหเกิดผลเสียตอประชาชน พรรคการเมือง และระบบการเมืองมากกวาผลดี   

 
 

 

DPU



 
 
 

109

 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
5.1  บทสรุป  
 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดมีบทบัญญัติให       
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ตามมาตรา 107 (4)  เพื่อให ส.ส.มีความผูกพัน
กับพรรคการเมืองซึ่งจะปองกันไมให ส.ส.ยายพรรค แตในทางกลับกันมาตรการดงักลาว  
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองของประชาชน และผลกระทบตอระบบ
การเมืองของไทย  จึงไดทําการศึกษาคนควา เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑทางกฎหมาย  เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการนําไปใช และ ขอดี ขอเสีย รวมถึงผลกระทบตางๆ ที่
เกิดขึ้นตอ ประชาชน  ส.ส.  พรรคการเมือง และสภาผูแทนราษฎร   

 ในการวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจาก ตํารา หนังสือ บทความ ตัวบทกฎหมาย ส่ิงพิมพ 
ส่ืออ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกีย่วของ และจากปรากฏการณที่เกดิขึ้นจริงในสังคมการเมืองของไทย  โดยได
ตั้งสมมติฐานในการวจิัยไววา  มาตรการทางกฎหมายที่บงัคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาเกาสิบวัน เปนมาตรการทางกฎหมายทีไ่มสามารถปองกันการยายพรรคของ ส.ส. ได 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  แตเปนมาตรการทางกฎหมายที่เปนการจํากัดการใชสิทธิทาง    
การเมือง ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และทําใหพรรคการเมือง
มีอิทธิพลครอบงําการตัดสินใจที่เปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่ของ ส.ส.   

 จากการศึกษาพบวา นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบบอบประชาธิปไตย เมื่อป พ.ศ.2475 ยังไมมีการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมือง  เพิ่งจะมีการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อมีการ 
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ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517  เนื่องจากเห็นวาการไมบงัคับใหผูสมัคร 
ส.ส. และ ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง จะทําใหมี ส.ส. อิสระซึ่งไมอยูในการควบคุมของ
ใคร เขามาตอรองแสวงหาผลประโยชนจนทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง  แตเมื่อมีการ
บังคับใหผูสมัคร ส.ส. และ ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเหตกุารณทางการเมืองก็ไมตางไป
จากเดิม ส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมือง ก็ยังคงมีการรวมกลุมกันเรียกรองหาผลประโยชน และ
ตําแหนงหนาที่ทางการเมือง พรรครวมรัฐบาลก็ยังถือโอกาสที่พรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล   
ไมมีเสียงขางมากเด็ดขาดเรียกรองผลประโยชนและตําแหนงทางการเมือง จนทาํใหรัฐบาลขาด
เสถียรภาพ  จึงมีการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองจนนําไปสูการ แกไขรัฐธรรมนูญแหง         
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 มาตรา 211  เพื่อใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ทําการรางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นใหมทั้งฉบบั  ซ่ึงสภารางรัฐธรรมนูญเห็นวาในการเลือกตั้งใหมแตละครั้งจะมี ส.ส. ยายพรรค
เปนจํานวนมาก  ทําใหประชาชนเกิดความสับสนและเอือมระอาตอการยายพรรคของ ส.ส. จึงได
กําหนดหลักเกณฑให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน เพื่อปองกันไมให ส.ส. 
ยายพรรค  

 หลักเกณฑการกําหนดให ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวนัสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  ได
กําหนดไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 107(4)  และยังได
กําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 107 (4)  ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พุทธศักราช  2540  คือ การกําหนดหลักเกณฑของการจดัทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร ส.ส. ที่กําหนดให
พรรคการเมืองเปนผูจัดทําเพียงบัญชีเดยีว โดยตองคํานึงถึงสัดสวนของผูสมัครจากภูมภิาคตางๆ 
อยางเปนธรรม ตามมาตรา 99   การกาํหนดใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขต
เลือกตั้งไดเพยีงเขตละ 1 คน ตามมาตรา 108   และใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 ที่ไดกําหนดหลักเกณฑให        
ผูสมัคร ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งจะตองมีหนังสือรับรองจากหวัหนาพรรคการเมืองวาเปนบุคคลที่
พรรคการเมืองนั้นๆ สงลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 31 รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบ         
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  ที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูที่จะ
สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง ไวในมาตรา 21 โดยจะตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ
มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ และไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
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 ผลการศึกษาจากปรากฎการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริง ในการนําบทบัญญัติที่บังคับให
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วนั มาใชบังคับในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพนัธ 2548  พบวา มี ส.ส. ที่ไดรับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ซ่ึงจะครบวาระใน  
วันที่ 5 มกราคม 2548  ไดลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดิมมาสมัครเปนสมาชิก          
พรรคการเมืองใหมในชวงระยะเวลาระหวาง เดือนกรกฎาคม 2547 ถึง เดือนตุลาคม 2547 จํานวน  
46 คน  ซ่ึงเปนสิ่งบงชี้ใหเหน็วา การกาํหนดใหผูสมัคร  ส.ส.  ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวตดิตอกันถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 
90 วนั  ไมสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได และเมื่อนําหลักเกณฑทางดานสิทธิ
มนุษยชนในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งไดรับการรับรองไวใน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2491 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  และหลักการพื้นฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็จะพบวาการบังคับใหผูสมัคร  ส.ส.  ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่งแตเพยีงพรรคเดยีวนบัถึงวนัสมัครรับเลือกตัง้เปนเวลา ตดิตอกัน
ไมนอยกวา 90 วัน เปนจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และขัดกับหลักการพื้นฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเมื่อศึกษาถึงผลกระทบในทางการเมืองก็พบวา   หลักเกณฑ
ดังกลาวทําใหมีผลกระทบตอการใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพราะทําใหสิทธิในการ
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของประชาชนตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของพรรคการเมือง  ทําให ส.ส. 
ขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เพราะตองคาํนึงถึงการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งตอไปที่จะ
เกิดขึ้นไมวาจะเปนกรณีที่ตองเลือกตั้งซอมเพราะถูกขับออกจากพรรคหรือการเลือกตั้งทั่วไป      
ทําใหเกิดคณาธิปไตยในพรรคการเมืองซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพรรคการเมือง และยังทําให
เกิดผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรในชวงเวลาที่ใกลการเลือกตั้งทั่วไป
เนื่องจากจะมี ส.ส. ลาออกเปนจํานวนมาก  แตอยางไรก็ตามการบังคบัใหผูสมัคร  ส.ส.  ตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวติดตอกันถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  ก็ยังมีผลดีอยูหลายประการ เชน     ทําใหผูสมัคร ส.ส. มีความผูกพัน
กับพรรคการเมืองมากกวาการไมเปนสมาชกิพรรคการเมืองมากอน  ทําใหพรรคการเมอืง    มีเวลาใน
การคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทําใหพรรคการเมอืงมีอํานาจในการควบคุม ส.ส. ไดมากขึน้  
และทําใหการยายพรรคทําไดยากขึน้  

 เมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียแลวพบวา ในสวนที่เปนขอดีนั้นเปนสวน
ของประเด็นยอยๆ มีผลไมชัดเจน สวนขอเสียนั้นเปนเรื่องสําคัญที่ไมอาจกาวลวงไดเพราะเปน

DPU



 
 
 

112

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. และระบบการเมือง จึงเห็นวาบทบญัญัติดังกลาวมีผลเสียมากกวาผลดี 

  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 การบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกนัไมนอยกวา 90 วัน ไมสามารถปองกันการ
ยายพรรคได อีกทั้งยังเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ทําให ส.ส.ขาดความเปน
อิสระในการปฏิบัติหนาที่  ทําใหเกิดปญหาในการสมัครรับเลือกตั้ง  ซ่ึงการที่จะแกปญหาเรื่องการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพในการสมคัรรับเลือกตั้งใหเปนสิทธิของประชาชนโดยแทไมตองตกอยูกับการ
ตัดสินใจของพรรคการเมืองนั้นสามารถทําไดโดยการยกเลิกการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปน
สมาชิกพรรคการเมือง  แตจะนําหลักเกณฑการยกเลิกการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไมตอง
เปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  จะตองคํานึงถึงความพรอมในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะความเขมแขง็
ของพรรคการเมือง และความรูความเขาใจของประชาชนในระบบการเมืองการปกครอง และ
อุดมการณประชาธิปไตย ซ่ึงหากขาดความพรอมในเรือ่งดังกลาวแลวก็จะนําไปสู การมีรัฐบาลที่
ออนแอ สภาเกิดความวุนวาย ไมสามารถควบคุมกันได  แตหากพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง 
ประชาชนมีความรูความเขาใจในทางการเมือง และมอุีดมการณประชาธิปไตย การไมบังคับให
ผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองยอมมีความสอดคลองกบัหลักการสิทธิมนุษยชน และ
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด  ดังจะเหน็ไดจากการที่ประเทศ
ตางๆ  ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมมกีารบังคับใหผูสมัคร ส.ส.ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมือง 

 แตในสภาพสงัคมการเมืองของไทย  ถึงแมพรรคการเมืองจะมีการพฒันาไปสูความเปน
สถาบันทางการเมืองในระดบัหนึ่ง และประชาชนจะมีความรูความเขาใจในทางการเมือง มีการเขา
รวมในกิจกรรมทางการเมืองสูงขึ้น  แตก็ยังไมเพียงพอถึงขนาดที่จะยกเลิกการบังคับใหผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง  การพัฒนาพรรคการเมืองยังคงจําเปนตองใชมาตรการทาง
กฎหมายเขามามีสวนชวยในระดับหนึ่งที่ไมเปนการจํากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของ
ประชาชนอยางสิ้นเชิง  เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงขอเสนอแนะวิธีการในการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี ้

 1.  การกําหนดใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมในการคัดเลือกผูสมัคร  ส.ส.       
กลาวคือ เมือ่มีการสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองจัดใหมีการสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของสมาชิกพรรค และจัดใหมีการหยั่งเสียงโดยการลงคะแนนของสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น 
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ผูที่ไดรับชัยชนะในการหยั่งเสียงจะไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งนั้น ซ่ึงผูที่ไมไดรับ
การคัดเลือกก็จะตองยอมรับเพราะเปนการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคการเมืองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยแลว โดยวิธีการดังกลาวพรรคการเมืองอาจตองจัดตั้งสาขาพรรคทุกเขตเลือกตั้งเพือ่
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือหากไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคทุกเขตเลือกตั้งไดก็อาจ
ดําเนินการโดยสาขาพรรคที่อยูใกลเคยีงหรืออาจสงบุคลากรจากสวนกลางไปดําเนินการก็ได ผูที่
ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งก็จะตองขวนขวายหาบุคคลเขามาเปนสมาชิกพรรคและแขงขันกันใน
การทํางานเพือ่จะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงวิธีการดังกลาว
จะทําใหสมาชกิของพรรคการเมืองเขามามีสวนรวมในทางการเมืองและจะทาํใหพรรคการเมืองเปน
พรรคมวลชนอยางแทจริง และยังคงหลักการของการบังคับใหผูสมัครตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพยีงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 
90 วันไว  แตวิธีการดังกลาวเหน็วายังเปนปญหาในทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย  เพราะพรรคการ
เมืองไทย  ยังมีศูนยรวมอยูที่สวนกลาง  มีการกระจายอํานาจไปยงัสาขาพรรคนอยมาก และสาขา
พรรคก็ยังมีอยูนอยไมกระจายไปทุกเขตเลือกตั้ง และยังอาจเกดิการตอตานจากพรรคการเมืองใน
การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับวิธีการดังกลาว เพราะเปนที่ทราบกันดวีาพรรคการเมืองสวนใหญ
เกือบทั้งหมดไมไดเปนพรรคมวลชนแตเปนพรรคการเมอืงของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งที่จะไมยอม
สูญเสียอํานาจที่สําคัญไป 

 2.  การกําหนดใหระยะเวลา 90 วัน ไมมีผลบังคับกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่เปน 
ส.ส.อยูกอนแลว เนื่องจากผูที่เปน ส.ส. อยูกอนแลวยอมมีความรูความเขาใจในระบบการเมือง 
ระบบพรรคการเมืองไดดีในระดับหนึ่งแลว  และการที่จะไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็
ถูกจํากัดโดยกฎหมายเวนแตจะยอมสูญเสียสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ผิดจากประชาชนที่ไมไดเปน 
ส.ส. จะลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองเดิมไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองใหมเมื่อใดก็ได จึงควร
หาทางออกใหแกผูที่เปน ส.ส. โดยการยกเวนไมตองตกอยูในเงื่อนไขของระยะเวลา 90 วัน  แต
วิธีการดังกลาวก็อาจมีขอโตแยงในเรื่องในเรื่องของความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายเพราะ
ประชาชนที่ไมไดเปน ส.ส.อยูกอนจะถูกบังคับจากกฎหมายทีแ่ตกตางจากผูที่เปน ส.ส. อยูกอน 

 3.  การยกเลิกการกําหนดระยะเวลา 90 วันแตยังคงใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอยู        ซ่ึงวิธีการดงักลาวยังเปนการใหความสําคัญกับพรรค      
การเมืองเพื่อสนับสนุนใหพรรคการเมืองมีการพัฒนาไปสูความเปนสถาบันทางการเมือง ทําให
พรรคการเมืองสามารถควบคุม ส.ส. ไดในระดับหนึ่ง แตจะเปนการแกไขปญหาเรื่องการจํากัดสิทธิ
ในการสมัครรับเลือกตั้งไดเพราะหากพรรคการเมืองไมสงสมาชิกพรรคคนใดสมัครรับเลือกตั้ง
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สมาชิกพรรคผูนั้นก็สามารถลาออกไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมอืงอื่นหรือไปจัดตั้งพรรค
การเมืองขึ้นใหมเพื่อสงตนลงสมัครรับเลือกตั้งได ซ่ึงวธีิการดังกลาวจะทําใหเกดิความเสมอภาคแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน  

 วิธีการดังกลาว ทั้ง 3 วิธี  เปนขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาที่เกิดจากการบังคับใหผูสมัคร 
ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน  ในสวนของผูวิจัยเห็นวาในสภาพสังคมการเมืองของ
ประเทศไทยในปจจุบัน เหน็ควรนําวิธีการที่ 3 มาใช เพราะเปนการแกปญหาในการจํากดัสิทธิ
เสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้งของประชาชนไดในระดบัหนึ่ง และดวยการพฒันาของพรรค
การเมืองในระดับที่เปนอยู ประกอบกบัความรูความเขาใจ ความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น การใหความสําคัญตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
มากกวาตัวบุคคล เปนปจจัยที่เกื้อหนนุใหสามารถนําวิธีการที่ 3 มาใชได โดยไมกลับไปสูวังวนใน
อดีตที่ผานมา  แตหากเมือ่ถึงเวลาที่พรรคการเมืองสวนใหญสามารถจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองได
อยางทั่วถึง  การดําเนินการของสาขาพรรคการเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการนําวิธีการที่ 1 มา
ใชนาจะเปนวธีิการที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อถึงเวลาที่พรรคการเมืองมีความเขมแข็ง พัฒนาไปสูการ
เปนสถาบันทางการเมืองอยางแทจริงก็ควรยกเลิกการบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมือง เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไดโดยเสรี  
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