รายงานการศกึษาวจิยั
เรอ่ืง
“บทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัย
พรรคการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”

โดย
รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน ภาครีตัน

เสนอ
สำนกังานศาลรฐัธรรมนญ
ู
สงิหาคม 2554

คำ�นำ�
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ กำ�หนดให้
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  กำ�หนดให้สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจ
หลั ก ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในทุ ก ด้ า น  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนกระบวนการพิจารณาคดี  การศึกษาวิเคราะห์ดา้ นคดีและ
กฎหมายและการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ ในด้านการศึกษาวิจยั นัน้ กล่าวได้วา่ สำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้รว่ มมือกับนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษา และข้าราชการ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญในการผลิตผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาใช้ ป ระโยชน์
โดยปัจจุบันมีรายงานการศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำ�นวน ๒๓ เรื่อง
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั ให้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ “บทบาทและอำ�นาจ
หน้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินยั พรรคการเมืองและการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูแ้ ทน
ปวงชน” และจัดพิมพ์รายงานการศึกษาวิจัยขึ้นในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการเป็นสำ�คัญ  โดยไม่มีผลผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความตระหนักเป็นอย่างดีว่า การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพ และกฎหมายมหาชน รวมถึงบทบาทและอำ�นาจ
หน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมนั้น   ถือเป็นภารกิจสำ�คัญที่สำ�นักงานศาล
รัฐธรรมนูญได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา ประกอบกับรายงานการศึกษาวิจัยของสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นที่เรียกร้องต้องการของชุมชนวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
มาโดยต่อเนือ่ ง จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือรายงานผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “บทบาทและ
อำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้แทนปวงชน”  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์   ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูน
องค์ความรู้ และการอ้างอิงในทางวิชาการ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย
วิทยบริการของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญให้กระจายฐานความรู้สู่สาธารณชนออกไปได้

อย่างกว้างขวางมากขึน้ ตามปณิธานและวัตถุประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญบนฐานของการ
“ยึดหลักนิติธรรม ค้ำ�จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน” เพื่อธำ�รง
ไว้ ซ ึ ่ ง ระบบนิ ต ิ ร ั ฐ ของประเทศ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
			
		
       (นายเชาวนะ  ไตรมาศ)
         เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
         กันยายน  ๒๕๕๔

คำ�นำ�ผูวิจัย
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทและอำ�นาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาใน
การรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน” เปนรายงาน
การศึกษาวิจัยที่ผูเขียนไดรับทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ วัตถุประสงค
หลักเปนการศึกษาถึงสถานะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแงของการไมตกอยูภายใต
อาณัติผูกพันใดๆ ตลอดจนศึกษาถึงพรรคการเมืองและการรักษาวินัยของพรรคการเมือง
ผูเขียนไดศึกษาเรื่องราวดังกลาวในระบบกฎหมายเยอรมัน ระบบกฎหมายอังกฤษและ
ระบบกฎหมายไทยและไดชใ้ี หเห็นปญหาสำ�คัญทีป่ รากฏในระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาของการกำ�หนดสถานภาพของความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูกติด
อยูกับความเปนสมาชิกของพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางกรณีสำ�คัญที่
เกิดขึ้นในตางประเทศและวิเคราะหคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของไทยในสวนที่
เกี่ยวของกับการขับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมืองออกจาก
พรรคการเมืองดวย
ในระหวางที่ศึกษาคนควาในเรื่องนี้ ผูเขียนพบกับอุปสรรคในสวนที่เกี่ยวของ
กับขอมูลของระบบกฎหมายอังกฤษ อยางไรก็ตาม ในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม 2552 ผูเขียนไดมีโอกาสไปคนควาหาขอมูลที่มหาวิทยาลัย Passau
ในมลรัฐ Bavaria ประเทศเยอรมนี ซึ่งนอกจากจะไดขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับระบบ
กฎหมายเยอรมันแลว ยังไดขอมูลของระบบกฎหมายอังกฤษดวย ในระหวางที่พำ�นักอยู
ที่นั่น ผูเขียนไดรับการอำ�นวยความสะดวกอยางดีจาก Prof. Dr. Rainer Wernsmann
ซึ่งผูเขียนตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้
รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนีไ้ มอาจสำ�เร็จลงไดอยางสมบูรณ  หากไมไดรบั ความ
ชวยเหลืออยางแข็งขันและเอาใจใสอยางดียิ่งจากนายชัช ขำ�เพชร ผูชวยทางวิชาการ
ของผูเขียน ซึ่งไมไดชวยเหลือผูเขียนในทางรูปแบบเทานั้น แตยังมีสวนสำ�คัญในทาง
เนื้อหาในการชวยคนควาเอกสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนขอมูลในระบบกฎหมายไทยให
เสมือนกับรวมวิจัยไปกับผูเขียนดวย ผูเขียนตองขอขอบคุณนายชัช ขำ�เพชร ไว ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู ตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด และ ดร.พีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ไดใหขอคิดเห็นที่
เปน ประโยชนอยางมากในวันทีไ่ ดน�ำ เสนอรางรายงานการศึกษาวิจยั เพือ่ รับฟง ความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผูเ ขียนตอ งขอขอบพระคุณทานทัง้ สองเปนอยางยิง่ อนึง่ รายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนีค้ งไม
สามารถดำ�เนินเรือ่ ยมาจนสำ�เร็จเปนรูปเลมได  หากไมไดรบั การอำ�นวยความสะดวกจาก
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายระยะเวลาการวิจัยใหดวยความ
เขาใจ ผูเขียนตองขอขอบคุณเลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญและเจาหนาที่ทุกทาน
ที่เกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ดวย
ความผิดพลาดและบกพรองอันอาจจะมีจากรายงานการศึกษาวิจยั ฉบับนี้ ขอให
ตกเปนของผูเขียนแตผูเดียว สวนประโยชนทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ขอใหตกแกสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญและหนวยงานที่เกี่ยวของ หวังวารายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเปน
สวนหนึ่งในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในทางหลักการเกี่ยวกับสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร พรรคการเมือง และระบอบประชาธิปไตยใหแ กบรรดาบุคคลทัง้ ปวง เพือ่ จะได
ชวยกันสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยใหเจริญงอกงามตอไป
				
                             รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
   คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    22 สิงหาคม 2554

บทคัดย่อ
ในรัฐทีป่ กครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึง่ มีสมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้
โดยประชาชนเป็นผู้ใช้อำ�นาจอธิปไตยแทนประชาชน รัฐธรรมนูญของรัฐจะมีการรับรอง
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีผลทำ�ให้สมาชิก
รัฐสภาสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้ความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมาย หรือความครอบงำ�ใดๆ ทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงทีว่ า่ รัฐทีป่ กครอง
ในระบอบประชาธิปไตยจำ �เป็นต้องมีพรรคการเมืองคอยทำ �หน้าที่สนับสนุนผลักดัน
ให้เกิดการก่อตัง้ เจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชน และดำ�เนินการให้เป็นไปตามเจตจำ�นง
ทางการเมืองดังกล่าวโดยอาศัยกลไกการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาในสังกัดของพรรค
ทำ�ให้รัฐธรรมนูญจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถเข้ามามีบทบาทใน
การควบคุมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ๆ ได้ ตราบเท่าที่
ไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง
ในระบบกฎหมายเยอรมันนัน้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีสถานะเป็นผูแ้ ทนของ
ชาวเยอรมันทัง้ มวล และกฎหมายพืน้ ฐานก็ได้ก�ำ หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีอสิ ระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ต้องผูกพันกับการสั่งการหรือการมอบหมายใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ในระบบกฎหมายเยอรมันยังได้แบ่งแยกการควบคุมวินยั ของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรซึง่ เป็นภารกิจของกลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎร (Fraktion) ทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรสังกัด ออกจากการควบคุมวินัยพรรคการเมืองซึ่งเป็นภารกิจของพรรคการเมือง
อย่างชัดเจน โดยในการปฏิบัติหน้าทีในทางรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ระบบกฎหมายเยอรมันเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองในสภา (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะ
จัดตัง้ ขึน้ โดยพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นสมาชิก) สามารถวางกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดปฏิบตั ติ าม รวมถึงกำ�หนด
มาตรการในการลงโทษสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีฝ่ า่ ฝืนกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ตราบเท่าที่
ไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายพื้นฐานให้การรับรอง
เช่น การมีมติโดยเสียงข้างมากตำ�หนิการกระทำ�  การขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภา

รวมถึงการเสนอให้พรรคไม่ส่งบุคคลดังกล่าวลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไป เป็นต้น
สำ�หรับการถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภานั้น จะทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
ถูกขับมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอิสระ โดยไม่สญ
ู เสียสถานะสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรด้วยแต่อย่างใด ซึง่ หมายความว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆ ตามทีก่ ฎหมายพืน้ ฐานรับรองให้ได้อย่างเต็มที่
และแม้การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ ดังกล่าวจะเป็นไป
ในทางที่ขัดต่อวินัยของกลุ่มการเมืองในสภา จนเป็นเหตุให้ถูกขับออกจากกลุ่มการเมือง
ในสภา ก็ไม่มีผลกระทบต่อสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด
ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้น สมาชิกสภาสามัญซึ่งมีสถานะเทียบได้กับสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย จะมีสถานะทางกฎหมายเป็นผูแ้ ทนของประชาชน
ในเขตเลือกตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสภาสามัญของสมาชิกสภาสามัญนัน้ จะถูกควบคุม
โดยองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมือง (parliamentary party) ที่สมาชิกสภา
สามัญแต่ละคนสังกัด โดยองค์การในรัฐสภาของแต่ละพรรคการเมืองจะแต่งตั้งสมาชิก
สภาสามัญในสังกัดจำ�นวนหนึ่งให้เป็น “วิป” (Whip) ซึ่งทำ�หน้าที่สั่งการให้สมาชิกสภา
สามัญลงมติต่างๆ ไปในทิศทางที่องค์การในรัฐสภาของพรรคกำ�หนด และคอยควบคุม
วินัยพรรคการเมืองของสมาชิกสภาสามัญด้วย ถึงแม้ว่าระบบกฎหมายอังกฤษจะไม่มี
การรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกรัฐสภา และเปิดโอกาสให้
องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองสามารถออกคำ�สัง่ ให้สมาชิกสภาสามัญทีเ่ ป็นสมาชิก
พรรคลงมติในสภาสามัญไปตามที่พรรคต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ระบบ
กฎหมายอังกฤษไม่มีการบังคับให้สมาชิกสภาสามัญต้องสังกัดพรรคการเมือง และ
การถูกขับออกจากองค์การในรัฐสภาของพรรคของสมาชิกสภาสามัญไม่มผี ลทำ�ให้สมาชิก
สภาสามัญต้องพ้นจากตำ�แหน่ง ส่งผลให้สมาชิกสภาสามัญในระบบกฎหมายอังกฤษ
สามารถเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานะความเป็น
สมาชิกสภาสามัญ เช่นเดียวกันกับกรณีของระบบกฎหมายเยอรมัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดให้สมาชิก
รัฐสภามีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย รวมทั้งรับรองหลักความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไว้ในมาตรา 122 ซึ่งภายใต้หลักการนี้ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลพินิจของตนเอง
โดยอิสระ และไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำ�ใดๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 101 (3) บังคับให้ผู้ที่จะ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ
วางหลักเกณฑ์ให้การสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ต้อง
พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในมาตรา 106 ย่อมส่งผลให้สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ได้อย่างเต็มที่
เนื่องจาก หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระไปในทางที่ขัดหรือ
แย้งกับแนวทางที่พรรคการเมืองซึ่งตนสังกัดต้องการแล้ว พรรคการเมืองอาจอาศัย
เหตุดงั กล่าวขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ จะมีผลทำ�ให้
สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลนั้นต้องสูญสิ้นไปด้วย ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้วา่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำ�หนดให้
ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องผูกอยู่กับความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและ
กำ�หนดให้การสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเหตุแห่งการ
สูญเสียสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในระบบกฎหมายไทยไม่อาจมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง
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Abstract
The constitution of a democratic state whose legislative power is
exercised by members of parliament (“MPs”) who are elected by the state’s
citizens shall guarantee them a free mandate. Therefore, in the course of
discharging their functions they are fully independent and may not receive
binding instructions concerning their work in the parliament. Nevertheless,
owing to the fact that one of the common features of the democratic regime
is political parties which represent the people’s political will and generally
achieve their political aims through their MPs, it is necessary for
the constitution of a state to permit the political parties to control them on
the condition that the free mandate principle is observed.  
In the German legal system, a member of the Bundestag (the House
of Representatives) is a representative of all the German people and the
Basic Law (Grundgesetz) provides the German MPs with the guarantee
of free mandate encouraging them to perform their duties independently.
Besides, there are two separate systems of MP discipline: the system
concerning the parliamentary discipline and the system concerning
the party discipline. The former falls under the control of the political factions
(Fraktion) in the Bundestag whereas the latter the political parties. German law
allows a political faction in the German House of Representative which
generally represents a political party to establish disciplinary rules relating
to the parliamentary work of their MPs. It can impose disciplinary actions
on an MP who violates the rules, for example a condemnation of the violation
by a majority of the faction members, dismissal from the group, and
recommendation to exclude the MP in question from the party’s candidate list
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for the next general election, provided that the free mandate principle is
respected. In the latter circumstance, the expulsion from the faction does not
deprive the MP of his parliamentary membership. Therefore, disciplinary
actions of a political group do not prevent the MPs from working
independently.
By contrast, members of the House of Commons in the United
Kingdom, which is equivalent to members of Thailand’s House of
Representatives, represent their constituency and constituents. The work of MPs in
the Parliament is controlled by their parliamentary party which appoints
a group of MPs called ‘whips’ to maintain party discipline and encourage
members of their party to vote in the way that they would like in important
matters. In the British legal system the principle of free mandate is not
explicitly guaranteed and the parliamentary parties may demand their MPs
to vote in favour of the party’s stand. An MP who violates the party’s
resolution may be expelled from the party. Nevertheless, since under UK law
MPs are not required a membership of a political party and the
expulsion from the party does not affect their membership of the parliament,
they can fully enjoy independence from mandate without concern about
losing their MP status. In this respect UK’s free mandate principle can be
comparable to that of Germany.
In Thailand, under the 2007 Constitution, MPs is a representative
of all the Thai people and the free mandate principle appears in Article
122, which guarantees that MPs are free of any form of authority,
assignment and domination. Nevertheless, Article 101(3), which requires
that an MP must be a member of any and only one political party and
Article 106, which deprives an MP of his membership of the parliament in
the case of disqualifications prescribed in Article 101, undermine the free
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mandate principle provided by Article 122 making the MPs unable to fully
enjoy independence from domination. This discourages the MPs from working
freely for fear that a violation of party discipline may result in losing their
memberships of the party and parliament. It can therefore be concluded that
the constitutional requirement of being a membership of a political party and
punishment for losing the membership of a political party effectively bar
the Thai MPs from having a free mandate.
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บทสรุปยอสำ�หรับนักบริหาร
รายงานการศึกษาวิจัย  
เรื่อง
“บทบาทและอำ�นาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”
“พรรคการเมือง” เปนองคการหรือสถาบันที่มีบทบาทสำ�คัญในประเทศหรือรัฐ
ทีป่ กครองดวยระบอบประชาธิปไตย เราอาจพรรณนาถึงลักษณะทัว่ ไปของพรรคการเมือง
ไดวา พรรคการเมือง คือ กลุมของประชาชนที่มีการรวมตัวกันอยางชัดเจนและเปน
ระบบ โดยมีวัตถุประสงคแสดงออกซึ่งเปาหมายและอุดมการณทางการเมืองผานกลไก
ทางรัฐสภาและเขารวมในการเลือกตั้งเพื่อใหมีผูแทนไปแสดงออกซึ่งเปาหมายและ
อุดมการณดังกลาว ทั้งนี้ โดยการรวมตัวกันดังกลาวไมใชการรวมตัวกันชั่วคราว แตเปน
การรวมตัวที่มีความมุงหมายใหมีระยะเวลายาวนาน อยางนอยที่สุด ก็เพื่อที่จะมีผูแทน
ในสภาผูแทนราษฎร
อยางไรก็ตาม แตละระบบกฎหมาย จะมีการใหความหมายของพรรคการเมือง
ที่แตกตางกัน ในระบบกฎหมายเยอรมันนั้น พรรคการเมือง คือ การรวมกลุมกันของ
พลเมืองโดยมีเปาหมายใหมีผลในการกอตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองไมวาจะในระดับ
สหพันธหรือระดับมลรัฐ โดยที่การรวมกลุมนั้นจะตองมีลักษณะถาวรหรือมีระยะเวลา
ยาวนาน และการรวมกลุมดังกลาวเปนไปเพื่อการมีสวนรวมในการเปนผูแทนปวงชนใน
สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธหรือสภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ ทั้งนี้ เมื่อองคการหรือ
สหภาพแหง ใดแหง หนึง่ มีลกั ษณะตามคำ�นิยามดังกลาว องคการหรือสหภาพนัน้ ยอมไดรบั
สถานะความเปนพรรคการเมืองไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบกฎหมายเยอรมันถือ
วาพรรคการเมืองอยูในฐานะที่เปนองคการที่สำ�คัญในการกอตั้งเจตจำ�นงทางการเมือง
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ของประชาชน และยอมรับใหพรรคการเมืองมีสถานะในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ แมวา
พรรคการเมืองจะมิใชองคกรของรัฐก็ตาม
ในกรณีของระบบกฎหมายอังกฤษนั้น ซึ่งไมมีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
ที่เปนกฎหมายทั่วไป (ius generale) เพื่อใชบังคับกับพรรคการเมืองนั้น มีการให
ความหมายของพรรคการเมืองในทางวิชาการไวอยางกวางๆ วา พรรคการเมือง หมายถึง
องค ก รที่ เ กิ ด จากการรวมตัวกัน ของบุค คลโดยมีวัต ถุป ระสงค ในการดำ � เนิ นการใดๆ
เพื่อผลประโยชนของชาติ (national interest) ในเรือ่ งตางๆ (particular principles)
ที่พวกเขาเห็นพองตองกัน และการที่ระบบกฎหมายอังกฤษมีจารีตในทางรัฐธรรมนูญ
(constitutional convention) ที่ถือปฏิบัติวา ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป กษัตริยจะตอง
เชิญหัวหนาพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญมากที่สุด
ใหเปนผูจัดตั้งรัฐบาล ยอมแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญอังกฤษไดรับรูการดำ�รงอยูหรือ
การมีตำ�แหนงแหงที่ในระบบกฎหมายของพรรคการเมือง นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายอังกฤษจะมีสถานะเปนเพียงสมาคมตามกฎหมายเอกชน ซึ่งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองสามารถทำ�ไดอยางอิสระโดยไมตอ งขออนุญาตจากรัฐ และแมองั กฤษจะมี
ระบบการจดทะเบียนพรรคการเมือง แตระบบดังกลาวก็มิใชระบบการอนุญาตจัดตั้ง
พรรคการเมือง แตเปนระบบทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหรฐั ใชเปนฐานขอมูลในการดำ�เนินการ
จัดสรรสิทธิประโยชนในทางกฎหมายบางอยางใหแกพรรคการเมืองไดอยางเปนระบบ
สำ�หรับระบบกฎหมายไทยนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของพรรคการเมืองไว้ว่า
“พรรคการเมือง” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองโดยไดรับ
การจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมื อ งของประชาชนตามวิ ถี ท างการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข โดยมุง ทีจ่ ะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และมีการดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง  ซึ่งหมายความวา
การจะเปนพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยไดนั้น จะตองมีการจดแจงการจัดตั้ง
พิเคราะหในแงนี้ ยอมหมายความวาพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะตองไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งขึ้นจากรัฐ กรณีจึงแตกตางจากระบบกฎหมายเยอรมันที่การเปนพรรค
การเมืองนัน้ เมือ่ มีลกั ษณะครบถวนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐบัญญัตวิ า ดวยพรรคการเมืองแลว
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ก็เปนพรรคการเมือง และทรงสิทธิหนาที่ตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองได
ในระบบกฎหมายเยอรมัน สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิหนาที่ตามรัฐบัญญัติ
วาดวยพรรคการเมือง บทบัญญัติวาดวยสมาคมตามประมวลกฎหมายแพง ตลอดจน
ขอบังคับของพรรคการเมือง และความสัมพันธระหวางสมาชิกพรรคการเมืองและ
พรรคการเมืองถือเปน ความสัมพันธต ามกฎหมายแพง ถึงแมวา พรรคการเมืองนัน้ จะเปน
องคกรที่ไดรับการกลาวอางไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม ดังนั้น หากมีขอพิพาทระหวาง
พรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองเกิดขึ้น ขอพิพาทดังกลาวยอมถือเปน
ขอ พิพาทตามกฎหมายเอกชนซึง่ อยูใ นเขตอำ�นาจของศาลยุตธิ รรม นอกจากนี้ แมพรรค
การเมืองในระบบกฎหมายเยอรมันจะเปนองคการที่มีบทบาทสำ�คัญในการสงสมาชิก
พรรคลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แตก็สามารถกลาวโดย
ภาพรวมไดวา ระบบกฎหมายเยอรมันไมมีการบังคับใหส.ส. ตองลงสมัครรับเลือกตั้ง
โดยสังกัดพรรคการเมือง แมผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ในระบบสัดสวนจะมีความจำ�เปน
โดยสภาพของระบบเลือกตั้งที่ตองสังกัดพรรค เนื่องจากบัญชีรายชื่อผูสมัครในระบบนี้
จะเสนอไดโดยพรรคการเมืองเทานั้นก็ตาม
ขอสังเกตทีน่ า สนใจประการหนึง่ ก็คอื ถึงแมระบบกฎหมายเยอรมันจะไมบงั คับ
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง แตในทางความเปนจริงนั้น โอกาสที่
ผูสมัครอิสระจะไดรับเลือกตั้งนั้นมีนอยมาก  เนื่องจากประชาชนนิยมเลือกผูสมัครโดย
พิจารณาจากพรรคที่ผูสมัครสังกัดมากยิ่งกวาคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครแตละคน
เพราะชาวเยอรมันสวนใหญเห็นวา ผูส มัครทีส่ งั กัดพรรคการเมืองมีศกั ยภาพทีจ่ ะดำ�เนิน
การใหเจตจำ�นงทางการเมืองที่ตนไดแสดงออกผานการเลือกตั้งไดรับการนำ�ไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลที่เปนรูปธรรมไดมากกวาผูสมัครอิสระ  
สำ�หรับระบบกฎหมายอังกฤษนั้น พรรคการเมืองมีสถานะเปนเพียงสมาคม
(voluntary association) ตามกฎหมายเอกชน และนิติสัมพันธระหวางพรรคกับ
สมาชิกก็อยูใ นรูปแบบของสัญญาตามกฎหมายเอกชนดว ย การทีร่ ะบบกฎหมายอังกฤษไมมี
การบัญญัติกฎหมายที่เปนทั่วไป (ius generale) วาดวยพรรคการเมืองขึ้นใชบังคับ
ทำ�ใหพรรคการเมืองมีอิสระอยางกวางขวางในการกำ�หนดเนื้อหานิติสัมพันธระหวาง
พรรคและสมาชิก นอกจากนี้ แมพรรคการเมืองอังกฤษจะมีบทบาทสำ�คัญในระบบ
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การเมืองการปกครองของประเทศ แตระบบกฎหมายอังกฤษก็ไมมีการบังคับใหผูสมัคร
รับเลือกตัง้ สมาชิกสภาสามัญตองสังกัดพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงนัน้
ชาวอังกฤษมักจะนิยมเลือกผูส มัครโดยพิจารณาจากพรรคการเมืองทีผ่ สู มัครสังกัดมากกวา
คุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร ทำ�ใหโอกาสที่ผูสมัครอิสระจะไดรับเลือกตั้งนั้นมีนอยเชน
เดียวกับในกรณีของระบบกฎหมายเยอรมัน
ในกรณีของระบบกฎหมายไทยนัน้ แมวา พรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
จะไดรับสถานะนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไดกำ�หนดกระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดตั้งพรรคการเมืองเอาไวดวยก็ตาม แตจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถพิเคราะหไ ดว า การจัดตัง้ พรรคการเมืองตามกระบวนการทีก่ �ำ หนดไวในกฎหมาย
ฉบับดังกลาวเปนนิติกรรมในรูปแบบของสัญญาที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายเอกชนซึ่งมี
ลักษณะที่คลายคลึงกับกรณีของสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท และนิติสัมพันธ
ระหวา งพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคก็เปนนิตสิ มั พันธในระบบกฎหมายเอกเชน เดียวกัน
ทัง้ นี้ เมือ่ มีขอ พิพาทระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกในกรณีนอกเหนือจากทีก่ �ำ หนดไวใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เกิดขึน้ ขอพิพาท
ดังกลาวยอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยนิติกรรม-สัญญา และวาดวยหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  นอกจากนี้ ระบบกฎหมายไทยมีการบังคับให
ผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง และไดกำ�หนดใหการเสียสมาชิกภาพ
ความเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนเหตุที่ทำ�ใหเสียสมาชิกภาพความเปนส.ส.ดวย
สำ�หรับประเด็นความสัมพันธระหวางหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
และการรักษาวินัยพรรคการเมืองของส.ส. นั้น  ในระบบกฎหมายเยอรมัน รัฐธรรมนูญ
ไดร บั รองใหส.ส. มีสถานะเปนผูแ ทนของประชาชนทัง้ หมดในสหพันธ มิใชเพียงประชาชน
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือประชาชนที่เลือกตั้งใหบุคคลนั้นเปนผูแทนเทานั้น และไมผูกพันกับ
การมอบหมายหรือการสั่งการใดๆ ทั้งสิ้น โดยจำ�ยอมเพียงแตมโนธรรมสำ�นึกของตน
เทานั้น ซึ่งแนวคิดในการรับรองสถานะดังกลาวใหกับส.ส. ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิด
วาดวย “หลักการไมตกอยูภายใตอาณัติผูกพันใดๆ (das freie Mandat; freedom
of mandate)” ซึ่งอาณัติผูกพันดังกลาว หมายความรวมถึง นิติกรรมในทางกฎหมาย
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เอกชนทีม่ ผี ลผูกพันใหส.ส. ตองกระทำ�การหรือไมกระทำ�การใดๆ ในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ย
นอกจากนี้ การบังคับใหส.ส. ตองปฏิบัติหนาที่โดยผูกพันอยูกับมติของกลุมการเมือง
ในสภา (Fraktion) ของพรรคการเมืองทีต่ นสังกัด โดยเฉพาะในเรือ่ งการออกเสียงลงมติ
ในสภาฯ ก็เปนเรื่องตองหามตามหลักการดังกลาวเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ระบบ
กฎหมายเยอรมันก็เปดโอกาสใหกลุมการเมืองในสภาฯ  สามารถกำ�หนดกฎเกณฑตางๆ
ใหสมาชิกของกลุมการเมืองในสภาฯ ปฏิบัติเพื่อความเปนเอกภาพในการทำ�งานของ
กลุมการเมืองได  เชน การกำ�หนดกฎเกณฑในลักษณะที่เปนวินัยการมาประชุมสภาฯ
เปนตน โดยไมถือวาเปนการกระทบกับหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของส.ส.
แตอยางใด และในทางหลักการนั้น การที่กลุมการเมืองในสภามีภารกิจที่จะทำ�ให
การดำ�เนินงานของสภาผูแทนราษฎรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหวัตถุประสงคทาง
การเมืองที่กลุมการเมืองในสภาตั้งไวบรรลุผล กลุมการเมืองในสภาจึงทรงไวซึ่งสิทธิใน
การบังคับใชมาตรการทางวินัยกับส.ส. ที่ละเมิดวินัยของกลุมการเมืองในสภาฯ ซึ่งอาจ
เปนการตำ�หนิ การขูวาจะไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งตอไป หรือถึงขั้นขับออกจาก
กลุมการเมืองในสภาฯได  ซึ่งการที่ระบบกฎหมายเยอรมันไมบังคับใหส.ส. ตองสังกัด
พรรคการเมืองนั้น สงผลใหการขับส.ส. (ทั้งระบบแบงเขตและระบบสัดสวน) ออกจาก
กลุมการเมืองในสภาฯสามารถทำ�ไดโดยไมกระทบตอสถานะความเปนส.ส. แตอยางใด
ทั้งนี้ ส.ส. ที่ถูกขับออกจากกลุมการเมืองในสภาฯ จะมีสถานะเปนส.ส.อิสระ สำ�หรับ
ในกรณีทส่ี .ส. ถูกพรรคการเมืองขับออกจากการเปนสมาชิกพรรคก็ไมมผี ลใหตอ งพนจาก
สมาชิกภาพความเปนส.ส. เชนเดียวกัน
นับแตป ค.ศ. 1947 เปนตนมานั้น ระบบกฎหมายอังกฤษถือวาสมาชิก
สภาสามั ญ มี ส ถานะเป  น ทั้ ง ผู  แ ทนของประชาชนในเขตเลื อ กตั้ ง และเป  น ผู  แ ทนของ
ประชาชนทั้งประเทศในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม แมวาสมาชิกสภาสามัญจะสังกัด
พรรคการเมือง ก็ไมท�ำ ใหสมาชิกสภาสามัญมีสถานะเปนตัวแทนของพรรคการเมืองดวย
ทัง้ นี้ สมาชิกสภาสามัญตองปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ประโยชนของประชาชนทุกคนในเขตเลือกตัง้
มิใชปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเลือกตั้งกลุมที่ลงคะแนนเสียงใหตน
เทานั้น และในการปฏิบัติหนาที่ในสภาสามัญนั้น แมวาเรื่องที่อยูในการพิจารณาของ
สภาสามัญสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับผลประโยชนของประชาชนชาวอังกฤษ
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โดยสวนรวม แตในกรณีที่ปรากฏวาสภาสามัญไดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบ
ถึงผลประโยชนของประชาชนในเขตเลือกตั้งเขตใดเขตหนึ่งเปนการเฉพาะแลว สมาชิก
สภาสามัญจากเขตเลือกตั้งนั้นยอมถูกคาดหวังใหตองทำ�หนาที่ปกปองผลประโยชนของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งอยางเต็มความสามารถ
สำ�หรับประเด็นเรื่องความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาสามัญ
และการรักษาวินัยพรรคการเมืองนั้น การที่ระบบกฎหมายอังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญที่ได
รับการประมวลขึ้นเปนลายลักษณอักษรสงผลใหไมมีการรับรองหลักการดังกลาวไว
อยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญดังเชนกรณีของระบบกฎหมายเยอรมัน แตในทางวิชาการ
มีผูเสนอแนวคิดใหสมาชิกสภาสามัญตองปฏิบัติหนาที่โดยไมอยูภายใตอาณัติผูกพันใดๆ
และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดจนลงมติใดๆ ในสภาไดโดยอิสระ รวมทั้ง
ยังมีอิสระในการยายพรรคการเมืองที่สังกัดหรือเลือกที่จะไมสังกัดพรรคการเมืองใดๆ
ภายหลังจากที่ไดรับเลือกตั้งไดตามความตองการของตนดวย ซึ่งแนวคิดดังกลาวมี
สาระสำ�คัญคลายกับหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. ในระบบกฎหมาย
เยอรมัน อยางไรก็ตาม การยอมรับนับถือในหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายอังกฤษไมปรากฏชัดเจนและเปนรูปธรรมเหมือนในกรณี
ของระบบกฎหมายเยอรมัน ยิ่งไปกวานั้น องคการในรัฐสภาของแตละพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายอังกฤษไดใชระบบวิป (Whip) มาทำ�หนาที่ควบคุมทั้งวินัยในการ
ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและชี้นำ�ใหสมาชิกสภาสามัญลงมติแตละเรื่องไปตาม
คำ�สั่งของพรรคการเมือง (party decision) หรืออาจกลาวไดวา การที่องคการใน
รัฐสภาของพรรคการเมือง (parliamentary party) มีคำ�สั่งใหสมาชิกสภาสามัญของ
พรรคลงมติไปในทางใดทางหนึ่งนั้น ไมถือเปนเรื่องตองหามในระบบกฎหมายอังกฤษ
แตในขณะเดียวกันสมาชิกสภาสามัญก็สามารถที่จะลงมติหรือปฏิบัติหนาที่ใดๆ ในสภา
สามัญใหแตกตางไปจากมติของพรรคการเมืองได แตทั้งนี้ สมาชิกสภาสามัญที่ตัดสินใจ
กระทำ�การเชนวานั้นตองยอมรับความเสี่ยงที่วาพรรคการเมืองอาจใชบังคับมาตรการ
ทางวินัยตอสมาชิกสภาสามัญไดเชนเดียวกัน สมาชิกสภาสามัญที่ไมลงมติในสภาสามัญ
ตามคำ�สั่งของพรรคการเมืองอาจถูกพรรคขับออกจากการเปนสมาชิกองคการในรัฐสภา
ของพรรค หรือที่เรียกวา “การเพิกถอนวิป (the withdrawal of whip)” ซึ่งการถูก
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เพิกถอนวิปจะมีผลทำ�ใหสมาชิกสภาสามัญกลายเปนสมาชิกรัฐสภาอิสระ (independent
member of parliament) แตทั้งนี้ สมาชิกสภาสามัญอิสระก็สามารถยายไปสังกัด
องคการในรัฐสภาของพรรคการเมืองอื่นๆ รวมทั้งอาจไดรับสิทธิใหกลับเขาเปนสมาชิก
องคการในรัฐสภาของพรรคตนที่ถูกขับออกอีกครั้งก็ได  อนึ่ง   แมวาวิปขององคการใน
รัฐสภาของแตละพรรคการเมืองจะสามารถออกคำ�สั่งหรือชี้นำ�ใหสมาชิกสภาสามัญลง
มติในสภาสามัญไปในทางใดทางหนึ่งไดก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้น ในกรณีที่คำ�สั่งหรือ
การชี้นำ�ของพรรคการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวพันกับประโยชนไดเสียของประชาชนในเขต
เลือกตั้งเขตใดเขตหนึ่งมีลักษณะที่ขัดแยงหรือเปนไปในทางตรงขามกับความคิดเห็นของ
ประชาชนสว นใหญใ นเขตเลือกตัง้ นัน้ สมาชิกสภาสามัญในเขตเลือกตัง้ ดังกลาวอาจตกลง
กับวิปเพื่อขอลงมติในเรื่องนั้นไปตามความเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง เพื่อที่จะ
รักษาคะแนนนิยมในเขตเลือกตัง้ ของตนไมใหลดนอยถอยลงก็ได  ซึง่ โดยปรกติแลวในกรณี
เชน นีว้ ปิ มักจะอนุญาตใหสมาชิกสภาสามัญลงมติทแ่ี ตกตางจากคำ�สัง่ ของพรรคการเมืองได
สำ�หรับกรณีของระบบกฎหมายไทยนัน้ ในทางวิชาการมีการกลาวถึงคำ�อธิบาย
สถานะของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งไวสองทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีสมาชิกรัฐสภา
มีความสัมพันธกับประชาชนในรัฐตามกฎหมายลักษณะตัวแทนในกฎหมายแพง ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่อธิบายโดยอาศัยทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเปนของประชาชนทุกคนในรัฐตาม
แนวคิดของรุสโซ (Rousseau) และทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเปนผูแทนของชาติซึ่งอธิบาย
โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเปนของชาติ ซึ่ง “ชาติ” มีสถานะเปนหนวย
ทางการเมืองที่เกิดจากการรวมกันของประชาชนทุกคนในรัฐ แตมีความเปนอยูที่แยก
ตางหากและเปนอิสระจากประชาชนทุกคนในรัฐที่มารวมกันนั้น ซึ่งเปนแนวคิดของ
ซิแยรส ( Sieyés) ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวาไววา “อำ�นาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอำ�นาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” แลว อาจทำ�ใหเขาใจไดวา
ทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเปนของประชาชน เปนทฤษฎีความเปนเจาของอำ�นาจอธิปไตย
ที่ไดรับการยอมรับในระบบกฎหมายไทย แตหากอธิบายบนฐานของทฤษฎีดังกลาว
สมาชิกรัฐสภายอมจะมีสถานะทางกฎหมายเปนตัวแทนของประชาชนไทยทั้งประเทศ
ตามสัญญาตัวแทนในระบบกฎหมายเอกชน และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

จะตองอยูภายใตอาณัติ มอบหมาย คำ�สั่งหรือความครอบงำ�ใดๆ ของประชาชน
ซึ่งเปนเจาของอำ�นาจอธิปไตยดวย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนอื่นๆ เพื่อหยั่ง
ทราบแนวคิดเรือ่ งสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาพบวา บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา 122 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภานั้น
ไดบ ญ
ั ญัตวิ า “สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภายอมเปนผูแ ทนปวงชนชาวไทย
โดยไมอ ยูใ นความผูกมัดแหง อาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำ�ใดๆ และตองปฏิบตั หิ นาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแหงผลประโยชน” ซึ่งจากความในมาตรานี้ สามารถพิเคราะหไดวา คำ�วา
“ปวงชนชาวไทย” เปน สภาวะทีเ่ ปน นามธรรมซึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของคนไทยทัง้ ประเทศ
ซึ่งมีความเปนอยูท่ีแยกตางหากจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่มารวมตัวกันหรือ
หมายถึง “ชาติ” ตามทฤษฎีที่ซิแยรสอธิบายไวก็ได และการอธิบายสถานะทางกฎหมาย
ของสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทยตามแนวทางนี้เปนการอธิบายที่สอดคลองกับ
หลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ หรือการไมตกอยูภายใตอาณัติมอบหมายใดๆ
ตามที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตราเดียวกันใหการรับรองดวย เพราะทฤษฎี
สมาชิกรัฐสภาเปนผูแทนของชาติอธิบายวา การที่สมาชิกรัฐสภาไมตองตกอยูภายใต
อาณัตใิ ดๆ นัน้ เปน เพราะสมาชิกรัฐสภาเปนผูแ ทนของชาติซง่ึ เปนสภาวะทีเ่ ปนนามธรรม
ที่มีความเปนอยูแยกตางหากจากประชาชนในรัฐ มิไดมีสถานะเปนผูแทนของประชาชน
ในรัฐแตอยางใด ดังนั้น ไมวาประชาชนในรัฐคนใดก็ไมอาจกำ�หนดอาณัติ มอบหมายใดๆ
ใหสมาชิกรัฐสภาตองปฏิบัติไดทั้งสิ้น
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำ�หนดใหส.ส.
ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนั้น มีผลทำ�ใหส.ส. มีนิติสัมพันธตอ
พรรคการเมืองทีต่ นเปน สมาชิกเชนเดียวกับสมาชิกพรรคการเมืองคนอืน่ ๆ เวนแตกรณีใด
ทีก่ ฎหมายหรือขอ บังคับพรรคการเมืองกำ�หนดใหส ทิ ธิและหนาทีใ่ นบางเรือ่ งใหพรรคการเมือง
กับส.ส. ถือปฏิบัติตอกันในลักษณะที่แตกตางไปจากสมาชิกพรรคที่ไมไดเปนส.ส.  
พรรคการเมืองและส.ส. ยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำ�หนดขึ้น
เปน พิเศษนี้ นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับส.ส. ก็เปนความสัมพันธ
บนพื้นฐานของกฎหมายเอกชนเชนเดียวกันกับความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง
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กับสมาชิกพรรคคนอืน่ ๆ และพรรคการเมืองยอมทรงไวซง่ึ สิทธิทจ่ี ะกำ�หนดกฎเกณฑตา งๆ
ที่ใชบังคับในความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคที่เปนส.ส. ไวใน
ขอบังคับของพรรคเพื่อใหส.ส. ในสังกัดของพรรคปฏิบัติตามได  เชน การกำ�หนด
หลักเกณฑการมาประชุมสภาผูแทนราษฎรในสังกัดของพรรค การกำ�หนดแนวปฏิบัติ
เพื่อควบคุมไมใหส.ส. ของพรรคใชสิทธิประทวงอยางฟุมเฟอย เปนตน นอกจากนี้
พรรคการเมืองยังสามารถวางกฎเกณฑท ใ่ี หอ �ำ นาจแกอ งคก รภายในของพรรค เชน ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับ
สมาชิกพรรคที่เปนส.ส. ในการออกมติหรือกระทำ�การใดๆ ที่มีผลเปนการชี้นำ�หรือ
สัง่ การใหส .ส. ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นรัฐสภาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ใหเปนไปตามทีพ่ รรคกำ�หนดได  เชน
การมีมติใหส.ส. ของพรรคหามขาดประชุมในวันลงมติในการอภิปรายทั่วไปเพื่อมีมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรี รวมถึงการมีมติใหส.ส. ไมเขารวมในการประชุมสภาผูแทน
ราษฎรครัง้ ใดครัง้ หนึง่ เปนตน และนอกจากนัน้ พรรคการเมืองยังสามารถกำ�หนด
มาตรการทางวินยั เพือ่ ลงโทษส.ส. ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยฝาฝนคำ�สัง่ หรือการชีน้ �ำ ของพรรคได 
เชน การตักเตือน การไมจัดสรรตำ�แหนงในกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคให  รวมทั้ง
การไมพิจารณาใหลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคในการเลือกตั้งครั้งตอไป ทั้งนี้
สิทธิในการกำ�หนดกฎเกณฑที่ใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ในทางรัฐสภาของส.ส. และ
การกำ�หนดมาตรการทางวินยั ทีใ่ ชบ งั คับเฉพาะกับส.ส. ไวในขอบังคับพรรคนัน้ ยอมอยูภ ายใต
เงื ่ อนไขต างๆ ตามที่พระราชบัญ ญัต ิประกอบรัฐธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. 2550 กำ�หนดเอาไว   
แมรัฐธรรมนูญจะรับรองใหส.ส. ไมผูกมัดดวยอาณัติมอบหมายใดๆ แตพรรค
การเมืองที่ส.ส. สังกัดอยูนั้นไดรับอาณัติมอบหมายมาจากประชาชนในการดำ�เนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดประกาศไว ดังนั้น การที่ส.ส. ไดเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง
และไดรับเลือกตั้งในฐานะที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ส.ส. ผูนั้นยอมมีหนาที่ในทาง
มโนธรรมสำ�นึกในการที่จะรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ ของพรรคการเมืองดำ�เนินการใหเปน
ไปตามนโยบายที่ไดประกาศไวกับประชาชน และดวยเหตุดังกลาว ระบบกฎหมาย
จำ�เปนตองเปดโอกาสใหพรรคการเมืองสามารถใชมาตรการในการควบคุมวินัยส.ส.
ของพรรคใหปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่จะทำ�ใหการดำ�เนินการตามนโยบายของพรรคที่
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ไดประกาศตอประชาชนสามารถประสบผลสำ�เร็จได  ตราบเทาที่มาตรการดังกลาวไมขัด
ตอหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว 
นอกจากระบบกฎหมายไทยจะมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ตอง
สังกัดพรรคการเมืองแลว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
106 (7) กำ�หนดให  การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของส.ส. เปนเหตุ
แหงการสูญเสียสมาชิกภาพความเปนส.ส. ดวย นอกจากนี้ ในกรณีที่พรรคการเมืองมี
มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและส.ส. ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ ใหส.ส. คนหนึง่ คนใดของพรรคพนจาก
การเปนสมาชิกพรรคก็เปนเหตุใหความเปนสมาชิกพรรคการเมืองของบุคคลดังกลาว
สิ้นสุดลงเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากส.ส. ที่ถูกคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.
ของพรรครวมกันลงมติขับออกจากการเปนสมาชิกเห็นวามติดังกลาวมีลักษณะขัดตอ
สถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการ
พืน้ ฐานแหง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ส.ส. ผูน น้ั
สามารถใชสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญวามติพรรคมีลักษณะดังที่กลาวมาได  
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของพรรคมีลักษณะตามที่ส.ส. ไดยื่นอุทธรณ 
จะทำ�ใหส.ส. มีสิทธิในการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคอื่นไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งนี้ เพื่อไมใหสูญเสียสมาชิกภาพความเปนส.ส.
อยางไรก็ตาม หากพนสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว ส.ส. ผูนั้น
ยังไมสามารถเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดได  ส.ส. ผูนั้นยอมสูญเสีย
สมาชิกภาพความเปนส.ส. ทันทีที่กำ�หนดเวลาสามสิบวันนั้นผานพนไป
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
106 (8) ไดกำ�หนดใหส.ส. ที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่ง
ใหย บุ พรรค มีระยะเวลาหกสิบวันนับแตวนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ในการเขาเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นเพื่อรักษาสมาชิกภาพความเปนส.ส. และหากส.ส.ของพรรคการเมือง
ที่ ถู ก ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ � สั่ ง ยุ บ พรรคไม  ส ามารถเข  า สั ง กั ด พรรคการเมื อ งพรรคใด
พรรคหนึง่ ไดภ ายในระยะเวลาดังกลา วแลว ส.ส. ผูน น้ั ยอ มสิน้ สุดสมาชิกภาพความเปนส.ส.
นับจากวันถัดจากวันที่ครบกำ�หนดหกสิบวันนั้น
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ระบบกฎหมายไทยกำ�หนดใหศ าลรัฐธรรมนูญเปนศาลทีม่ เี ขตอำ�นาจพิจารณาคดี
ที่วาดวยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของมติหรือขอบังคับพรรคการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม ไดกำ�หนดเงื่อนไข
ของการฟองคดีดังกลาววา ตองเปนการฟองเพื่อขอใหศาลวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับ
ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูน้นั จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ หรือมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
อยู  นั้ น ขั ด หรื อ แย  ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห  ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเทานั้น ซึ่งจากเงื่อนไขดังกลาวยอมพิเคราะหไดวา
วัตถุแหงการยื่นคำ�รองหรือวัตถุแหงคดีในกรณีนี้ คือ มติของพรรคการเมืองหรือขอบังคับ
ของพรรคการเมือง กรณีของขอบังคับของพรรคการเมืองนั้น ถือวามีความชัดเจนอยู
ในตัวเอง เพราะพรรคการเมืองจะตองมีขอ บังคับพรรคการเมือง สว นมติของพรรคการเมืองนัน้
ดูเหมือนจะมีความไมชัดเจนวาหมายถึงอะไร อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองฯ มาตรา 20 วรรคสี่แลว
กรณีที่พรรคการเมืองมีมติใหสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง (คือการขับ
ออกจากพรรคการเมือง) มติของพรรคการเมือง หมายถึง มติของที่ประชุมรวมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ซึ่งมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
ส.ส. ของพรรคการเมืองทั้งหมด โดยการลงมติจะตองเปนไปโดยลับ (อยางไรก็ตาม
กรณีนี้เปนกรณีที่จะตองดำ�เนินการไปตามหลักเกณฑในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7))
ในขณะที่ถาเปนมติอื่นจะตองพิจารณาจากขอบังคับของพรรคการเมืองประกอบวา
องคกรใดของพรรคการเมืองเปนองคกรที่มีอำ�นาจมีมติในเรื่องนั้น ซึ่งประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นในกรณีนี้ คือ จะหยั่งทราบไดอยางไรวามติที่เกิดขึ้นภายในพรรคในกรณีใดบาง
หรือเกิดขึ้นโดยองคกรใดภายในพรรคบางที่สามารถถือเปนมติของพรรคการเมืองได 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้สะทอนใหเห็นถึงความไมเปนระบบและความไมเปน
เอกภาพเพราะวัตถุแหงคดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯมาตรา 65 และบทบัญญัติ
มาตรา 106 (7) ทับซอนกัน และอาจมีปญหาในการตีความเกี่ยวกับผูทรงสิทธิใน
การยื่นคำ�รองไดวาสมาชิกของพรรคการเมืองตามจำ�นวนที่กำ�หนดไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองฯ จะยืน่ คำ�รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา
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มติของพรรคการเมืองกระทบตอสถานะของส.ส. ไดหรือไม  หากสมาชิกของพรรค
เหลานั้นไมไดเปนส.ส. เลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากถอยคำ�จะเห็นวานาจะยื่นคำ�รองได 
แตผ เู ขียนเห็นวา กรณีนย้ี อ มจะตองพิเคราะหประเด็นเกีย่ วกับความจำ�เปนในการคุม ครอง
สิทธิดวย จึงมีความเห็นวาถามติดังกลาวไมกระทบกับสมาชิกของพรรคที่ไมไดเปนส.ส.
และส.ส. ซึ่งไดรับผลกระทบไมยื่นคำ�รอง สมาชิกพรรคเหลานั้นยอมยื่นคำ�รองไมได
ขอที่สมควรตองตั้งไวใหเห็นในเรื่องนี้ก็คือ การที่ระบบกฎหมายไทยไมมี
แนวความคิดเรื่องการแยกการดำ�เนินกิจกรรมของพรรคการเมืองกับการดำ�เนินกิจกรรม
ของบรรดาสมาชิกส.ส. ที่ไดรับการเลือกตั้งมาในนามของพรรคการเมืองนั้นออกจากกัน
ในลักษณะของการมี faction หรือกลุมการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ทำ�ใหผูราง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนผูรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองฯ
ไมมีความชัดเจนในทางความคิดวา นิติสัมพันธระหวางสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรค
การเมือง และนิติสัมพันธระหวางส.ส. กับกลุมการเมืองในสภา (หรือในระบบกฎหมาย
ไทยก็คือพรรคการเมืองในสภา) มีความแตกตางกันอยางไร ความไมชัดเจนในเรื่องนี้
จะเห็นไดจากการขับสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีอำ�นาจกระทำ�ไดดวย ทั้งๆที่ในหลายกรณีสมาชิกที่ถูกขับออกจากพรรคการเมืองนั้น
อาจไมไดเปนส.ส. และไมมีความเกี่ยวพันใดๆกับบรรดาส.ส. ของพรรคการเมืองนั้นเลย
ในการทำ�คำ�วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาใหไดความจริงวามติของ
พรรคการเมืองหรือขอบังคับของพรรคการเมืองจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของส.ส. หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม อยางไร
กรณีทจ่ี ะถือวา มติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง “ขัดตอสถานะและการปฏิบตั ิ
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” นั้น ไมอาจพิจารณาจากตัวบทบัญญัติมาตรานี้
แตเ พียงลำ�พังได แตจ ะตองพิจารณาบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 122 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำ�ใดๆและตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแหงผลประโยชน” ประกอบดวย ซึ่งเมื่อพิเคราะหแลวจะเห็นไดวาในกรณีที่
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พรรคการเมืองมีมติใหส.ส. ในสังกัดของตนจะตองออกเสียงลงมติในทางใดทางหนึ่ง
ในลักษณะที่เปนการบังคับ เชน การกำ�หนดใหส.ส. ตองออกเสียงลงมติไววางใจนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือตองออกเสียงลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
หรื อ กำ � หนดบั ง คั บ ให  ต  อ งออกเสี ย งหรื อ งดออกเสี ย งในกรณี ข องการตรากฎหมาย
หรือกรณีอื่นใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากกำ�หนดวาถาฝาฝนมติจะตองถูกขับออกจาก
พรรคหรือไดรับผลรายอยางใดอยางหนึ่ง ยอมตองถือวามติดังกลาวขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของส.ส. แลว เพราะเทากับทำ�ใหส.ส. ตองตกอยูภายใตอาณัติ
หรือความครอบงำ�นั่นเอง ดังนั้น ในกรณีที่ส.ส. ถูกขับออกจากพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองพิจารณาถึงเหตุแหงการขับออกจากพรรคการเมืองนั้นดวยวา
มีลกั ษณะอยางไร
อยางไรก็ตาม กรณีที่พรรคการเมืองหรือที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค หรือ
แมแตที่ประชุมส.ส. ของพรรคการเมืองมีมติวางแนวทางการออกเสียงของส.ส. ของ
พรรคอยางใดอยางหนึ่งเพื่อความเปนเอกภาพของการออกเสียงของส.ส. ยังถือไมไดวา
มติดงั กลา วขัดตอ สถานะและการปฏิบตั หิ นาทีข่ องส.ส. คงตองถือวามติดงั กลาวเปนเพียง
การโนมนาวใหส.ส. พิจารณาประกอบในการออกเสียงลงมติในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น
โดยการตัดสินใจขั้นสุดทายยังอยูที่ส.ส. ผูนั้นนั่นเอง คำ�อธิบายที่กลาวมาขางตนยอมใช
บังคับกับกรณีของขอบังคับพรรคการเมืองดวย
สำ�หรับกรณีใดที่จะถือวา “ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข”นั้น ดูจะเปนปญหาในแงของ
การอธิบายในทางนิตศิ าสตรอ ยูม าก เพราะคำ�วา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข” นั้น เปนถอยคำ�ในทางรัฐธรรมนูญที่ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานั้น เมื่อจะตอง
ประกาศระบอบการปกครอง จะบัญญัตวิ า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริยเปนประมุข”  ซึ่งอยางนอยก็แสดงใหเห็นวารูปของรัฐ (คือ รัฐที่เปน
ราชอาณาจักร) กับรูปแบบของการปกครอง (คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)
เปนสองเรื่องที่แตกตางกัน การที่รัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับพุทธศักราช 2534 จนถึง
ฉบับปจจุบัน เขียนประโยคดังกลาวเชื่อมติดกัน โดยปราศจากคำ�อธิบายที่ชัดเจนใน
ทางกฎหมาย ยอมทำ�ใหเกิดความไมแนนอนในการใหความหมาย
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เมื่อพิจารณาจากประวัติความเปนมาของการปกครองของไทย ตลอดจน
พิเคราะหจ ากหลักการทัว่ ไปทีไ่ ดรบั การรับรองไวในรัฐธรรมนูญ เชน หลักนิตริ ฐั (ซึง่ ปรากฏ
ในหมวดวาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  หลักการที่ปจเจกบุคคลสามารถยก
ประเด็นที่วาสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของตนถูกโตแยงขึ้นตอสูในชั้นศาลไดตาม
มาตรา 28 ตลอดจนการเรียกรองฝายนิติบัญญัติและฝายปกครองใหตรากฎหมายจำ�กัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักแหงความพอสมควรแกเหตุ ตามมาตรา 29 ฯลฯ)
เราอาจกลาวไดวา มติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองซึ่งขัดตอหลักประชาธิปไตยและ
หลักราชอาณาจักรยอมถือวาเปนมติหรือขอบังคับที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน
พรรคการเมืองออกขอบังคับกำ�หนดใหการมีมติใดๆไมตองเปนไปตามเสียงขางมาก
หรือใหอำ�นาจหัวหนาพรรคการเมืองในการวีโตมติของพรรคการเมือง ซึ่งเทากับปฏิเสธ
การตัดสินใจโดยเสียงขางมาก มติดังกลาวยอมขัดกับหลักการพื้นฐานในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เปนตน
คำ � พิ พ ากษาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในคดี ว  า ด  ว ยความชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ขอบังคับหรือมติพรรคการเมืองนั้น ตามหลักในทางทฤษฎี ถือวาคำ�พิพากษาดังกลาว
เปนคำ�พิพากษาที่ยืนยันการดำ�รงอยูหรือหรือไมดำ�รงอยูของสิทธิหนาที่ หรือนิติสัมพันธ
อยา งใดอยา งหนึง่ รวมทัง้ การยืนยันความถูกตอ งแทจ ริงหรือไมถกู ตองแทจริงของเอกสารดวย
คำ�พิพากษายืนยันสิทธิหนาที่หรือนิติสัมพันธเปนคำ�พิพากษาที่ไมจำ�เปนตอง
มีการบังคับคดี ตัวอยางของคำ�พิพากษายืนยันสิทธิก็เชน คำ�พิพากษาแสดงความเปน
โมฆะของคำ�สั่งทางปกครอง คำ�พิพากษาแสดงวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนคนสัญชาติไทย
เปน ตน แมว า การรอ งขอใหศ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ (สถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของส.ส. และหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ของมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองจะไมได
มีลักษณะเปนการยืนยันการดำ�รงอยูหรือไมดำ�รงอยูของสิทธิหนาที่หรือนิติสัมพันธ
โดยตรง แตเ ปน การวินจิ ฉัยถึงสภาพในทางกฎหมายของมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง
วาใชไดหรือไม  แตเมื่อรัฐธรรมนูญไมบัญญัติใหอำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญในการเพิกถอน
มติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง จึงถือวาคดีในลักษณะนี้เปนคดีที่นำ�ไปสูการทำ�
คำ�พิพากษากอ ตัง้ สิทธิ (Gestaltungsurteil) ไมได  แตตอ งถือวา คำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

วรเจตน ภาคีรัตน
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ในคดี ลั ก ษณะนี้ ไ ม แ ตกต า งจากคำ � วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ วิ นิ จ ฉั ย ว  า
พระราชบัญญัติขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ หรือวินิจฉัยชี้ขาดอำ�นาจหนาที่ขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ กรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรหนึ่งใชอำ�นาจกาวลวงเขาไป
ในปริมณฑลแหงอำ�นาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญอีกองคกรหนึ่ง คือ มีลักษณะเปน
การยืนยันสภาพการณในทางกฎหมายของวัตถุแหงคดีวาชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า มติ ห รื อ ข  อ บั ง คั บ ของพรรคการเมื อ ง
ขัดหรือแยง กับหลักการพืน้ ฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
65 วรรคสี่ กำ�หนดใหมติหรือขอบังคับดังกลาวเปนอันยกเลิกไป ซึ่งจะเห็นไดวา
รัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงกรณีของมติหรือขอบังคับที่ขัดกับสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของส.ส. วา หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเชนนัน้ จะมีผลในทางกฎหมายอยางไร เฉพาะแต
กรณีการขับออกจากพรรคเทานัน้ ทีม่ กี ารกำ�หนดผลเอาไวในรัฐธรรมนูญฯมาตรา 106 (7)
อยา งไรก็ตามผูเ ขียนเห็นวา กรณีทม่ี ติหรือขอบังคับนัน้ ขัดกับสถานะและการปฏิบตั หิ นาที่
ของส.ส. มติหรือขอบังคับนั้นยอมตองตกไป ไมมีผลในทางกฎหมาย
การที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7) บัญญัติผลของคำ�วินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญไวว า หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา มติของทีป่ ระชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นไมเปนมติที่ขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือไมขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหถือวาสมาชิกภาพของ
ส.ส. สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น มีขอสังเกตวา มติที่ไมขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือไมขัดตอหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ยอมไดแกมติที่เปนไปเพื่อรักษาวินัย
ตลอดจนความเปนเอกภาพของพรรคการเมืองซึ่งไมใชมติทก่ี ระทบกระเทือนตอหลักการ
ไมตกอยูภายใตอาณัติใดๆ ของส.ส. เชน กรณีที่ส.ส. ผูนั้นใหสัมภาษณสื่อมวลชน
ในลักษณะที่เปนการใหรายพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือส.ส. ผู้นั้นกระทำ�การ
ประการหนึง่ ประการใดทีท่ �ำ ให้พรรคการเมืองเสียหายอย่างร้ายแรง จนกระทัง่ ไม่สามารถ
คาดหมายจากพรรคการเมืองนัน้ ว่าจะยังคงยอมให้ส.ส. ผูน้ น้ั อยูใ่ นพรรคการเมืองต่อไปได้
เป็นต้น
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สำ�หรับในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและส.ส. ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ เปนมติทข่ี ดั ตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7)
กำ�หนดให  ส.ส. ตองพนจากสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้น แตอาจเขาเปน
สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น ได ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ซึ่งหมายความตอไปวา ในกรณีที่ส.ส. ผูนั้นไมอาจเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพความเปนส.ส. ของ
บุคคลผูนั้นยอมสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนั้น
โดยปกติแลวมติที่ใหขับส.ส. ออกจากพรรค โดยตัวของมตินั้นเองจะถือวา
เปนมติที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือเปนมติที่ขัดหรือแยงตอ
หลักการพืน้ ฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน ประมุข
ยังไมได แตจะตองพิจารณาจากเหตุที่นำ�ไปสูการมีมติเชนนั้นวาส.ส. ผูนั้นไดกระทำ�การ
ใดอันเปนเหตุใหมีมติดังกลาว ในกรณีที่พรรคการเมืองกำ�หนดบังคับใหส.ส. ออกเสียง
ไปในทางใดทางหนึ่ง และส.ส. ผูนั้นไมปฏิบัติตามมติพรรค พรรคจึงขับออกจากพรรค หรือ
กรณีที่ส.ส. ไดแสดงความเห็นบางประการซึ่งไมสอดคลองกับมติของพรรค แตเห็นไดวา
การแสดงความเห็นในเรื่องนั้นเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดตามหลักประชาธิปไตย แตพรรค
ก็มีมติขับออกจากพรรค มติของพรรคในลักษณะที่กลาวมานี้ยอมถือวาเปนมติที่ขัดตอ
สถานะและการปฏิบตั หิ นาทีข่ องส.ส. หรือขัดหรือแยงกับหลักการพืน้ ฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
การกำ�หนดผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไวในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
106 (7) ดังที่ไดกลาวมาขางตน มีปญหาที่นาขบคิดยิ่งวา สอดคลองกับหลักการ
ในการประกันความเปนอิสระของส.ส. ในฐานะทีเ่ ปนผูแ ทนปวงชนซึง่ ไดรบั การบัญญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 122 หรือไม เพราะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติใหขับ
ส.ส. ผูใดผูหนึ่งออกจากพรรคของที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และส.ส. ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ เปนมติทข่ี ดั ตอสถานะและการปฏิบตั หิ นาทีห่ รือขัดตอ
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มตินั้นก็ยังใชไดและส.ส. ผูนั้นก็ตองพนจากความเปนสมาชิกของพรรคการเมือง

วรเจตน ภาคีรัตน

(31)

พรรคนั้นดวย เพียงแตอาจสมัครเขาพรรคการเมืองใหมไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย แตถา หาพรรคการเมืองพรรคใหมเขาสังกัดไมไดภายในสามสิบวัน
สมาชิกภาพความเปนส.ส. ของส.ส. ผูนั้นก็ยอมสิ้นสุดลง แมการบัญญัติเชนนี้อาจจะมี
เหตุผลอธิบายวาเนื่องจากรัฐธรรมนูญบังคับใหส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง จึงตอง
บังคับใหมีพรรคการเมืองที่สังกัดเสมอ และในขณะเดียวกันหากยังใหส.ส. ผูนั้นอยูใน
พรรคการเมืองเดิมตอไปเพราะมติใหขับออกจากพรรคไมสอดคลองกับกฎเกณฑใน
รัฐธรรมนูญ ก็อาจทำ�ใหพรรคการเมืองนั้นเกิดความลำ�บากใจ เพราะไมเต็มใจจะให
สมาชิกผูนั้นอยูในพรรคการเมืองนั้นอีกแลว แตอยางไรก็ตาม การกำ�หนดผลของ
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไวในลักษณะเชนนี้ก็เปนปญหาอยางยิ่งในทางหลักการ
และยังขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 65 อีกดวย กลาวคือ ในทางหลักการ
หากมติของพรรคการเมืองหรือในกรณีนี้ คือ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองนั้นเปนมติที่ขัดตอ
สถานะหรือการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะส.ส. หรือขัดหรือแยงกับหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มติดังกลาวยอมจะตองใชบังคับไมได 
เพราะหากใหมติดังกลาวใชบังคับได  กลาวคือ มีผลในทางกฎหมายเปนการทำ�ให
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเปนส.ส. ตองสิ้นสุดลงแลว หลักการหาม
พรรคการเมืองกระทำ�การทีเ่ ปนการขัดตอสถานะหรือการปฏิบตั หิ นาทีข่ องส.ส. หรือหาม
พรรคการเมื อ งกระทำ � การขั ด ต  อ หลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ยอมเปนอันไรความหมาย  ยิ่งไปกวานั้นรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 65 วรรคสี่ ยังบัญญัติไวชัดเจนวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือ
ขอบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
แตกลับปรากฏวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น (ซึ่งรัฐธรรมนูญใหถือวา
เปนมติของพรรคการเมือง) ที่ใหขับส.ส. คนใดออกจากพรรคการเมืองเปนมติที่ขัดหรือ
แย ง กั บ หลั กการพื้น ฐานในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริ ย 
เปนประมุขหรือขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญของส.ส. มติดังกลาว
กลับยังคงมีผลทำ�ใหส.ส. ผูนั้นตองออกจากพรรคการเมืองนั้นและตองหาพรรคการเมือง
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

พรรคใหมเพื่อเขาสังกัดภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นยอมสูญเสียสมาชิกภาพแหงความ
เปนส.ส. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ในสวนนี้จึงขัดแยงกันเองบางสวนดวย
เมื่อตรวจสอบคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่กอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ
2540 และรัฐธรรมนูญฯ 2550 แลว พบวามีคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542
เพี ย งคดี เ ดี ย วที่ ต รงกั บ เรื่ อ งการตรวจสอบความชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของมติ ข อง
พรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง สำ�หรับคดี
ที่ใกลเคียงกับเรื่องดังกลาวอีกคดีหนึ่ง คือคำ�วินิจฉัยที่ 57/2543 อยางไรก็ตาม
คดีหลังนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยยกคำ�รอง และไมไดพิจารณาในเนื้อหาของคดี
ในคดีแรกนั้น เปนคดีที่นายวัฒนา อัศวเหม  กับพวกอีก 11 คน  ไดรองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติของพรรคประชากรไทยที่ใหขับพวกตนออกจาก
การเปนสมาชิกพรรคนั้น  เปนมติที่ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือขัด
ตอหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา  การมีมติลบชื่อผูรองออกจากทะเบียน
สมาชิกพรรคเกิดจากสาเหตุสำ�คัญสองประการ ไดแก  การที่ผูรองฝาฝนมติพรรคไป
รวมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปตย  และการที่ผูรองฝาฝนมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ในการลงมติในสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาการที่พรรคมีมติ
ทั้งสองกรณีดังกลาวขางตนนั้น เปนกรณีที่ขอบังคับการประชุมของพรรคไมไดใหอำ�นาจ
คณะกรรมการบริหารพรรคไว  กลาวคือ  กรณีการเขารวมรัฐบาล ขอบังคับของพรรค
กำ�หนดใหในกรณีที่พรรคไดจัดตั้งรัฐบาลหรือเขารวมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น  ใหเปน
อำ�นาจคณะกรรมการบริหารพรรคในการกำ�หนดตัวบุคคลเขาดำ�รงตำ�แหนงรัฐมนตรีเทานัน้
การเขารวมรัฐบาลหรือไม ไมใชอำ�นาจตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงถือ
ไมไดวาผูรองฝาฝนขอบังคับพรรคหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค สำ�หรับการลงมติ
ในสภาผูแทนราษฎรนั้นใหเปนไปตามมติของที่ประชุมส.ส. ของพรรค คณะกรรมการ
บริหารพรรคยอ มไมม อี �ำ นาจกำ�หนดวาส.ส. ของพรรคจะตองไววางใจหรือไมวางใจรัฐบาล
ในประเด็ น ที่ ว  า ข อ บั ง คั บ การประชุ ม พรรคไม ไ ด ใ ห อำ � นาจคณะกรรมการ
บริหารพรรคในการตัดสินใจเขารวมรัฐบาลไวนั้น ผูเขียนเห็นวา เมื่อขอบังคับการ
ประชุมของพรรคใหอำ�นาจคณะกรรมการบริหารพรรคในการกำ�หนดตัวบุคคลเขาดำ�รง
ตำ�แหนงเปนรัฐมนตรีได  ก็ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ในการตัดสินใจวาจะเขารวม
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หรือไมรว มรัฐบาลนัน้ คณะกรรมการบริหารพรรคยอ มตองสามารถมีมติในเรือ่ งดังกลาวได
เพี ย งแต  ว  า มติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารพรรคในกรณี น ี ้ ย  อ มไม  ผ ู ก พั น ส.ส. ของ
พรรคโดยเด็ดขาด มิฉะนัน้ ยอ มจะขัดตอ หลักการไมต กอยูภ ายใตอาณัตใิ ดๆ ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือในการตัดสินใจในฐานะที่เปนส.ส. และส.ส. แตละคนจะตัดสินใจอยางไร
ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเฉพาะ
สำ�หรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การที่คณะกรรมการบริหารพรรคไมมี
อำ�นาจกำ�หนดวา ส.ส. ของพรรคจะตอ งไวว างใจหรือไมไ ววางใจรัฐบาลนัน้ ยอมถูกตองแลว
เพราะกรณีดังกลาวนี้เปนอำ�นาจของที่ประชุมส.ส. ของพรรค ไมใชอำ�นาจของคณะ
กรรมการบริหารพรรค อยางไรก็ตาม หากมีประเด็นวาที่ประชุมส.ส. ของพรรคมี
มติอยางใดอยางหนึ่ง มติดังกลาวจะผูกพันส.ส. แตละคนเพียงใดนั้น ผูเขียนเห็นวา
กรณียอมเปนไปตามหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใดๆ เชนกัน กลาวคือ ส.ส. แตละคน
ยอมรับเอามตินน้ ั มาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนในสภาผูแ ทนราษฎร
แตถึงที่สุดแลว ส.ส. แตละคนจะออกเสียงอยางไร ยอมเปนเอกสิทธิ์ที่ที่ประชุมส.ส.
ของพรรคไมอาจบังคับได
สำ�หรับประเด็นที่วามติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อส.ส. ซึ่งเปนผูรองใน
คดีนี้ออกจากทะเบียนสมาชิก จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือไมนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา มติดังกลาวขัดกับสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรโดยชัดแจง โดยศาลรัฐธรรมนูญใหเหตุผลวา มติของพรรคประชากรไทย
ที่ใหลบชื่อส.ส. ออกจากทะเบียนสมาชิกจะสงผลใหสมาชิกภาพของส.ส. ตองสิ้นสุดลง
นับแตวันที่พรรคมีมติ ซึ่งเทากับวาความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยของส.ส. ยอมตอง
สิ้ น สุ ด ลงด ว ยและส  ง ผลให  ไ ม  อ าจปฏิ บั ติ ห น  า ที่ เ พื่ อ ประโยชน ส  ว นรวมของปวงชน
ชาวไทยได  เมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญไดใหไวแลว ผูเขียนเห็นวา
การให  เ หตุ ผ ลของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในลั ก ษณะดั ง กล า วนี้จ ะส ง ผลทำ � ให ก ารขั บ ส.ส.
ออกจากพรรคในทุกกรณีกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. และยอมถือวาไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ เนือ่ งจากจะทำ�ใหสมาชิกภาพของส.ส. สิน้ สุดลง เพราะรัฐธรรมนูญไทย
บัญญัติบังคับใหส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง
การตีความและการใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะเชนนี้ยอมมีผล
เปนการขัดขวางการสรางวินัยในพรรคการเมือง และกลายเปนวาพรรคการเมืองกระทำ�
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การขัดตอรัฐธรรมนูญเสมอหากขับส.ส. ออกจากพรรค ทั้งๆ ที่ส.ส. ผูนั้นอาจละเมิด
วินัยของพรรคการเมืองจนทำ�ใหภาพลักษณของพรรคการเมืองนั้นเสียหายในสายตา
ของสาธารณชนหรือแสดงความคิดเห็นในทางที่เสียหายตอพรรคการเมืองที่ตนสังกัด
อยูอยางรุนแรงจนไมอาจคาดหมายจากพรรคการเมืองนั้นไดวาจะตองทนยอมใหส.ส.
ผูนั้นสังกัดพรรคการเมืองของตนอยูตอไป แตหากพรรคการเมืองมีมติขับส.ส. ผูนั้นออก
จากพรรค ศาลรัฐธรรมนูญตามแนวคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 (คดีงูเหา)
ก็จะกลาวอางวาการกระทำ�ดังกลาวกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส.  
ผูเขียนไมเห็นดวยกับการใหเหตุผลในลักษณะเชนนี้ คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญควรจะตอง
พิจารณาวามติของพรรคการเมืองที่กำ�หนดใหส.ส. ตองปฏิบัติตามนั้นเปนมติอะไร และ
มติดังกลาวกาวลวงตอหลักความเปนอิสระและการไมตกอยูภายใตอาณัติใดๆ ของส.ส.
หรือไม  ซึ่งเมื่อพิเคราะหแลวจะเห็นไดวามติที่กำ�หนดใหส.ส. ตองปฏิบัติในกรณีของ
พรรคประชากรไทยตามขอ เท็จจริงทีป่ รากฏในคดีนน้ี น้ั เปน มติทก่ี �ำ หนดเกีย่ วกับการออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งตองตีความวา ถึงที่สุดแลวยอมเปนเอกสิทธิ์ของส.ส. ที่จะออกเสียง
ลงคะแนนอยางไรก็ได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกเสียงลงคะแนนในสภาผูแทนราษฎร
เมื่อพรรคการเมืองมีมติลบชื่อส.ส. ออกจากพรรคอันเปนผลเนื่องมาจากการที่ส.ส.
เหลานั้นไมออกเสียงลงคะแนน หรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองอันเปนเอกสิทธิ์ของส.ส. แตละคน
ยอมถือไดว า มติหรือการกระทำ�ของพรรคประชากรไทยในกรณีนก้ี ระทบตอ หลักการไมต ก
อยูภายใตอาณัติใดๆของส.ส. และดวยเหตุดังกลาว จึงตองถือวาขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะส.ส. แลว
กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นดวยในผลของคำ�วินิจฉัยในเรื่องดังกลาวของ
ศาลรัฐธรรมนูญ แตไมเห็นดวยกับเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับคดีที่สองนั้น เปนคดีที่นายเนวิน ชิดชอบ รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติของพรรคเอกภาพที่ใหขับตนพนจากการเปนสมาชิกพรรคเปนมติที่ขัดตอ
สถานะและการปฏิบตั หิ นาทีข่ องส.ส. และขัดตอหลักการพืน้ ฐานแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลว  ศาลรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นหลักที่จะตองพิจารณาในเรื่องนี  ้
คือการทีส่ .ส. กลา วแสดงตนวาในการเลือกตัง้ ครัง้ ตอไปจะลงสมัครรับเลือกตัง้ ในนามของ
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พรรคการเมืองอีกพรรคการเมืองหนึ่งนั้น เพียงพอหรือไมที่จะถือวาเปนการกระทำ�ที่
ผิดวินัยพรรคการเมือง หรือทำ�ใหพรรคการเมืองนั้นไมอาจคาดหมายจากส.ส. ในสังกัด
ของตนวาจะสามารถรวมงานกันตอไปไดจนกระทั่งสิ้นสุดวาระของสภาผูแทนราษฎร
โดยเหตุที่คดีนี้ไมไดมีการวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีจึงทำ�ใหไมมีขอเท็จจริงโดยละเอียด
ทีจ่ ะใชเ ปน ฐานในการวิเคราะหและวินจิ ฉัย อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา การทีน่ ายเนวิน
ชิ ด ชอบ ประกาศต อสาธารณชนวาการเลือกตั้ง ครั ้ งต อ ไปจะลงสมั ครรั บ เลื อ กตั ้ ง
ในนามของพรรคชาติไทย ทัง้ ทีย่ งั มีสถานะเปนส.ส. ในสังกัดพรรคเอกภาพ ยอมแสดง
ใหเห็นไดวาการทำ�งานรวมกันระหวางพรรคเอกภาพกับนายเนวิน ชิดชอบ ตลอดชวง
ระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบวาระของสภาผูแทนราษฎรยอมเปนไปไดยากหรือเปน
ไปไมไดเลย ดังนั้นจึงเห็นวา พรรคเอกภาพสามารถที่จะขับนายเนวิน ชิดชอบ ออกจาก
พรรคได  แตท ง้ั นีก้ ระบวนการในการขับนายเนวิน ออกจากพรรคจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ถูกตองดวย เชน ตองเปดโอกาสใหนายเนวินไดชี้แจงโตแยง หรือแสดงพยาน
หลักฐานตางๆ กอนที่จะมีมติดังกลาว
สำ�หรับปญหาและอุปสรรคของความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
ที่ไดพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น ในประการแรกไดแก  การที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสรางและระบบการบริหารงานภายในพรรคไวมากเกินไป ทั้งที่โดยหลักการแลว
กฎหมายวา ดว ยพรรคการเมืองควรกำ�หนดเฉพาะหลักการทีส่ �ำ คัญเพือ่ ใหก ารจัดองคก าร
ของพรรคเปนไปตามหลักประชาธิปไตย และเปด โอกาสใหพรรคการเมืองสามารถออกแบบ
โครงสรางและระบบบริหารงานภายในพรรคไดอยางอิสระ เพื่อใหรูปแบบโครงสราง
องคการของพรรคการเมืองสอดคลองกับเปาหมายและอุดมการณ รวมทั้งแนวทาง
ที่พรรคจะใชในการแขงขันกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งอำ�นาจรัฐตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยที่แตละพรรคมีอยูแตกตางกันไปได
ป ญ หาที ่ พ บในประการต อมานั้น เปน ปญหาในเรื ่ อ งความไม ช ั ดเจนของ
มติพรรคที่อาจเปนวัตถุแหงคดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม  ซึ่งดูเหมือนจะมีความไมชัดเจนวา หมายถึง
มติพรรคในลักษณะใด หรือเปนมติซึ่งมีที่มาจากองคกรใดภายในพรรคการเมือง อยางไร
ก็ตาม เมือ่ พิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. 2550 มาตรา 20 วรรคสี่แลว ยอมพิเคราะหไดวา กรณีที่พรรคการเมืองมีมติ
ใหสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง (คือ การขับออกจากพรรคการเมือง)
มติของพรรคการเมือง หมายถึง มติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองและส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ซึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจำ�นวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส. ของพรรคการเมืองทั้งหมด
โดยการลงมติดังกลาวจะตองเปนการลงคะแนนโดยลับ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑใน
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7) อยางไรก็ตาม หากเปนมติในกรณีอื่นนั้น จะตองพิจารณา
จากขอบังคับของพรรคการเมืองประกอบวาองคกรใดของพรรคการเมืองเปนองคกรที่มี
อำ�นาจมีมติในเรื่องนั้น และประเด็นปญหาของเรื่องนี้อยูตรงที่จะหยั่งทราบไดโดยอาศัย
หลักการใดวา มติที่เกิดขึ้นภายในพรรคลักษณะใด หรือออกโดยองคกรภายในพรรค
องคก รใดบา งทีจ่ ะสามารถถือไดวา เปนมติของพรรคการเมือง ดังทีผ่ เู ขียนไดกลาวไวขา งตน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้สะทอนใหเห็นถึงความไมเปนระบบและ
ไมเปนเอกภาพเพราะวัตถุแหงคดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 และมาตรา 106 (7) มีลักษณะที่ทับซอนกัน  นอกจาก
นี้ยังอาจมีปญหาในการตีความเกี่ยวกับผู ทรงสิทธิในการยื่นคำ�รองไดวาสมาชิกของ
พรรคการเมืองตามจำ�นวนที่กำ�หนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมืองฯ จะยื่นคำ�รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของพรรคการเมือง
กระทบตอสถานะของส.ส. ไดหรือไม  หากสมาชิกของพรรคการเมืองเหลานั้นไมได
เปนส.ส. เลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากถอยคำ�จะเห็นวานาจะยื่นคำ�รองได แตผูเขียนเห็นวา
กรณีนี้ยอมจะตองพิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับความจำ�เปนในการคุมครองสิทธิดวย
จึงมีความเห็นวาถามติดังกลาวไมกระทบกับสมาชิกของพรรคการเมืองที่ไมไดเปนส.ส.
และส.ส. ซึ่งไดรับผลกระทบไมยื่นคำ�รอง สมาชิกพรรคการเมืองเหลานั้นยอมยื่นคำ�รอง
ไมไดดังที่ไดกลาวมาแลว
สำ�หรับปญหาในประการที่สาม เปนปญหาเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดกำ�หนดกระบวนการที่เปน
ทางเลือกในการคัดเลือกตัวผูส มัครรับเลือกตัง้ ส.ส. ไวใหพรรคการเมืองเลือกปฏิบตั วิ ธิ ใี ด
วิธีหนึ่ง  ไมวาจะเปนการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญพรรคการเมือง ตามมาตรา 39 และ
การคัดเลือกโดยความรวมมือระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
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คัดเลือกผูส มัครส.ส. ของพรรค ตามทีก่ �ำ หนดไวในมาตรา 38 ซึง่ กระบวนการทีพ่ ระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ฉบับนี้กำ�หนดไวน ั้น นับวาเป นกระบวนการที ่ ท ำ � ให ผ ู  ส มั คร
รับเลือกตัง้ ส.ส. ของพรรคการเมืองไดม าโดยกระบวนการทีช่ อบธรรมตามหลักประชาธิปไตย
อยูพอสมควร แตอยางไรก็ตาม การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
กำ�หนดขอยกเวนไวในมาตรา 40 วา การไดมาซึ่งตัวผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ที่
พรรคการเมืองสงลงสมัครโดยไมปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายฉบับนี้กำ�หนด
ไวจะไมสงผลกระทบตอความสมบูรณของการสมัครรับเลือกตั้งและการไดรับเลือกตั้ง
ของบุคคลที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้งโดยฝาฝนตอกระบวนการดังกลาว โดยมิได
กำ�หนดผลรายประการใดประการหนึ่งใหเกิดขึ้นกับการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวหรือ
ใหเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสวนรวมกระทำ�การใหไดมาซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคใด
พรรคหนึ่งโดยฝาฝนตอกระบวนการที่กฎหมายกำ�หนดไวเลยนั้น ยอมทำ�ใหกระบวนการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ที่กฎหมายกำ�หนดไวนั้น เปนกระบวนการที่ไรซึ่งสภาพ
บังคับไปโดยสิ้นเชิง
สำ�หรับปญหาประการที่สี่ เปนปญหาวาดวยเรื่องการบังคับใหส.ส. ตองสังกัด
พรรคการเมือง กลาวคือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550  มาตรา 101 (3) ที่บังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง
และมาตรา 106 (7) ที่กำ�หนดใหการพนสมาชิกภาพความเปนสมาชิกพรรคการ
เมืองเปนเหตุที่ทำ�ใหส.ส. ตองสูญเสียสมาชิกภาพความเปนส.ส. ไปดวยนั้น เปน
บทบัญญัติที่กำ�หนดกฎเกณฑซึ่งลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล
ซึ่งถือเปนสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองประการหนึ่ง โดยบทบัญญัติดังกลาวได
สงผลใหบุคคลที่ตองการมีสวนรวมทางการเมืองในสภาผูแทนราษฎรโดยการลงสมัคร
รับเลือกตั้งซึ่งมิไดมีเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองตรงกับพรรคการเมืองพรรค
ใดพรรคหนึ่งหรือมิไดเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดๆ เลยนั้น ไมสามารถใชสิทธิ
ดังกลาวอันเปนสิทธิที่บุคคลพึงมีพึงไดในระบอบประชาธิปไตยได ดังนั้น บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่บังคับใหผูสมัครส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองจึงเปนบทบัญญัติที่ลิดรอน
สิ ท ธิ ใ นการเข  า ไปมี ส  ว นร ว มในทางการเมื อ งของบุ ค คลตามระบอบประชาธิ ป ไตย
ซึ่งเปนระบอบที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองใน
สภาผูแทนราษฎรโดยผานกระบวนการการเลือกตั้งได
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สำ�หรับปญ
 หาประการทีห่ า เปนปญหาซึง่ เปนผลมาจากการบังคับใหส.ส. สังกัด
พรรคการเมืองเชน เดียวกัน กลา วคือ ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 106 (7) ที่กำ�หนดหลักเกณฑวา ในกรณีที่พรรคการเมือง
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นใหส.ส. คนหนึ่งคนใดที่สังกัด
พรรคการเมืองดังกลาวพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น มีผลทำ�ใหส.ส.
ผูนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพความเปนส.ส. นับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นมีมติ โดยเปดโอกาส
ใหส .ส. ทีถ่ กู ขับออกจากพรรคการเมืองสามารถอุทธรณต อ ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ ดวยการคัดคานวามติของพรรคการเมืองที่ขับตน
ออกจากพรรคการเมืองนั้นขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ
หรื อ ขั ด หรื อ แย  ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ถาศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามติของพรรคการเมืองดังกลาว
เปนมติที่ตองดวยลักษณะที่กลาวมา รัฐธรรมนูญกำ�หนดผลในกรณีนี้ไววา ใหส.ส. ผูนั้น
สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำ วินจิ ฉัยนัน้ การกำ�หนดบทบัญญัตใิ นลักษณะเชนนีย้ อ มพิเคราะหไดวา
เมื่อใดที่พรรคการเมืองมีมติใหความเปนสมาชิกพรรคของส.ส. คนใดคนหนึ่งตองสิ้นสุด
ลงนั้น ไมวามติดังกลาวจะมีลักษณะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือไมก็ตาม ยอมมีผลทำ�ใหความเปนสมาชิกพรรคการเมืองของส.ส.
ตองสิ้นสุดลงเสมอ เพียงแตหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของส.ส. หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น รัฐธรรมนูญเพียงแค
กำ�หนดมาตรการเยียวยาโดยเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนดังกลาวหา
พรรคการเมืองพรรคอืน่ เขาเปนสมาชิกใหไดภายในสามสิบวัน เพือ่ ไมใหตอ งสิน้ สุดสมาชิก
ภาพความเปนส.ส. เทานั้น แตมติของพรรคการเมืองที่ใหขับส.ส. ออกจากพรรคนั้น
แมจะเปนมติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแตกลับยังคงมีผลในทางกฎหมายอยู  ซึ่งการที่
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำ�หนดหลักเกณฑในกรณีดังกลาวไวเชนนี้นั้น แมอาจจะมี
เหตุผลอธิบายวา เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญบังคับใหส .ส. ตอ งสังกัดพรรคการเมือง ส.ส. จึงจำ�เปน

วรเจตน ภาคีรัตน
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ตองมีพรรคการเมืองที่สังกัดเสมอ แตในขณะเดียวกันหากยังใหส.ส. ผูนั้นอยูใน
พรรคการเมืองเดิมตอไปเพราะมติใหขับออกจากพรรคไมสอดคลองกับกฎเกณฑใน
รัฐธรรมนูญ ก็อาจทำ�ใหทั้งสองฝายเกิดความลำ�บากใจในการทำ�งานรวมกัน แมกระนั้น
ก็ตาม การที่บทบัญญัติดังกลาวกำ�หนดผลในทางกฎหมายใหส.ส. ที่ตองพนจากความ
เปนสมาชิกพรรค ทั้งที่มติพรรคมีลักษณะที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากจะไม
เปนธรรมอยางยิ่งตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคแลว ยังแสดง
ใหเห็นถึงความลักลั่นหรือขัดแยงกันเองของบทบัญญัติในมาตราดังกลาวดวย
สำ�หรับปญหาประการที่หกนั้น พบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บังคับ
ใหส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และกำ�หนดใหการพนจากความ
เป  น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งเป  น เหตุ แ ห  ง การพ  น จากสมาชิ ก ภาพความเป  น ส.ส.
นัน้ ไดส ง ผลใหพ รรคการเมืองไมส ามารถใชบ งั คับมาตรการทางวินยั กับส.ส. ในสังกัดของพรรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากถือตามแนวคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
1/2542 (คดีงูเหา) ซึ่งการใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกลาวสงผลใหในที่สุด
แลว การขับส.ส. ออกจากพรรคการเมืองในทุกกรณีเปนการกระทำ�ทีก่ ระทบตอการปฏิบตั ิ
หนาที่ของส.ส. และตองถือวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น แนวการการใหเหตุผลใน
คำ�วินิจฉัยเชนนี้ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณของพรรคการเมืองในทุกครั้งที่มีการขับ
สมาชิกส.ส. ออกจากพรรคการเมืองนั้น เพราะสาธารณชนจะเขาใจวาพรรคการเมือง
กระทำ�การโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งที่โดยหลักการทั่วไปแลว พรรคการเมืองซึ่ง
เปนองคการในระบบกฎหมายเอกชน ยอมทรงไวซึ่งสิทธิในการรับบุคคลเขาเปนสมาชิก
พรรคและมีสิทธิที่จะขับบุคคลใดพนจากการเปนสมาชิกพรรคไดในกรณีที่พรรคการเมือง
เห็นวาเปาหมายหรืออุดมการณทางการเมืองของสมาชิกคนใดมีลักษณะที่เบี่ยงเบนไป
จากเปาหมายหรืออุดมการณท างการเมืองของพรรคการเมือง หรือการเปน สมาชิกพรรค
ของบุคคลดังกลาวอาจทำ�ใหพรรคการเมืองไดรับความเสียหาย ภายใตเงื่อนไขที่กำ�หนด
ไวในขอบังคับพรรคการเมืองและกฎหมายได  ทั้งนี้ เพราะการดำ�เนินการของพรรค
การเมืองในการสนับสนุนผลักดันใหเกิดการกอตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองและดำ�เนินการ
ใหเจตจำ�นงทางการเมืองดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของเจตจำ�นงทางการเมืองของรัฐ
จะบรรลุผลไดนั้น ยอมตองอาศัยการทำ�งานที่เปนหมูคณะโดยบุคคลที่มีเปาหมายและ
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อุดมการณทางการเมืองตรงกับพรรค ดังนั้น ในกรณีที่พรรคเห็นวาสมาชิกพรรคคนหนึ่ง
คนใดมีเปาหมายและอุดมการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป พรรคยอมทรงไวซึ่งสิทธิ
ที่จะขับบุคคลดังกลาวออกจากการเปนสมาชิกได 
อยางไรก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดใหความเปนสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเปนคุณสมบัติประการหนึ่งของการเปนส.ส. นั้น
ทำ�ใหพรรคการเมืองใชสิทธิในการลงโทษทางวินัยตอส.ส. ที่ฝาฝนวินัยหรือมติของพรรค
การเมืองในระดับที่พรรคเห็นวาไมสมควรที่จะเปนสมาชิกพรรคตอไปไดอยางจำ�กัด
เนือ่ งจากการขับส.ส. คนใดพนจากการเปนสมาชิกพรรคจะสงผลทำ�ใหสมาชิกภาพความ
เปนส.ส. ของบุคคลนั้นตองสิ้นสุดลงไปดวย ทำ�ใหรัฐธรรมนูญตองกำ�หนดกลไกใน
การตรวจสอบการใชสิทธิขับส.ส. ออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง โดยการ
กำ�หนดขอ จำ�กัดในการใชสทิ ธิดงั กลาวไวในมาตรา 106 (7) ซึง่ วางหลักวา มติทจี่ ะขับส.ส.
ออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดนั้น จะตองมีลักษณะที่ไมขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของส.ส. และไมขัดตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในกรณีของเงื่อนไขในเรื่องสถานะและการปฏิบัติ
หนาที่ของส.ส. นั้น เปนเงื่อนไขที่เปดชองใหมีการตีความเพื่อจำ�กัดสิทธิในการขับส.ส.
ออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางกวางขวาง โดยพรรคการเมืองจะขับส.ส.
ออกจากการเปนสมาชิกพรรคไดก็ตอเมื่อส.ส. คนดังกลาวไดกระทำ�การที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกพรรคการเมืองอยางชัดแจง หรือในกรณีอื่นๆ ที่เปนเหตุรายแรงเทานั้น
ในขณะที่การกระทำ�ในกรณีอื่นๆ ที่ไมมีความรายแรงเทากรณีดังกลาวขางตน แตทำ�ให
การดำ�เนินงานทางการเมืองในรัฐสภาของพรรคขาดประสิทธิภาพยอมไมอาจนำ�มาเปน
เหตุในการขับส.ส. คนดังกลาวออกจากพรรคได  ซึ่งแมจะพิจารณาวา การกำ�หนด
หลักเกณฑจำ�กัดสิทธิในการขับส.ส. ออกจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองจะเปน
การกำ�หนดหลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ใหส.ส. แตอยางไรก็ตาม
หลักเกณฑดังกลาวยอมสงผลกระทบตอความเปนเอกภาพในการดำ�เนินภารกิจใน
สภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง ซึ่งแทนที่จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
พรรคการเมืองตามทีร่ ฐั ธรรมนูญมุง หมาย กลับทำ�ใหพ รรคการเมืองขาดความเปนเอกภาพ
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จากการศึกษาวิจัย  ผูเขียนมีขอเสนอแนะในทางกฎหมายดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่ประเทศไทยจะมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองหรือ
มีการตรากฎหมายวาดวยพรรคการเมืองขึ้นใชบังคับใหมในโอกาสตอไปนั้น สมควรที่
จะดำ�เนินการใหกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองมีลักษณะเปนเพียงกฎหมายที่กำ�หนด
เฉพาะหลักเกณฑใ นลักษณะกวางๆ ทีจ่ �ำ เปนตอการกำ�กับดูแลใหการจัดโครงสรางองคการ
และการดำ�เนินงานของพรรคการเมืองสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยเทานั้น โดยไม
ตองมีหลักเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสรางและการดำ�เนินงานของพรรค
การเมืองแตอยางใด เพื่อใหพรรคการเมืองมีเสรีภาพที่จะจัดโครงสรางองคการภายใน
ใหสอดคลองกับเปาหมายในการดำ�เนินงานทางการเมืองของพรรค  
2. ดังที่ไดกลาวมาแลววา การบังคับใหผูสมัครส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการลงสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลที่
ไมประสงคจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดเลย รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ทีก่ �ำ หนดใหการพนจากสมาชิกภาพของความเปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนเหตุใหส.ส.
ตองพนจากการเปนส.ส. ดวยนั้น เปนบทบัญญัติที่กระทบสิทธิของพรรคการเมืองใน
การใหบุคคลพนจากการเปนสมาชิกพรรค ระบบกฎหมายจึงควรเปดโอกาสใหบุคคลที่
ตองการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในสภาผู แทนราษฎร
แตไมประสงคจะเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดเลยมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งได 
และแกไขกฎเกณฑใหการถูกขับออกจากพรรคการเมืองที่สังกัดไมมีผลทำ�ใหสูญเสีย
สมาชิกภาพความเปนส.ส. โดยกำ�หนดใหส.ส. ที่ถูกขับออกจากการเปนสมาชิกพรรค
สามารถเปนส.ส. อิสระหรือสามารถเขาสังกัดพรรคการเมืองอื่นไดทันที โดยไมตองผาน
กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยุงยากและซับซอนดังที่กำ�หนดไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน
3. ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกมาตรการบังคับสังกัดพรรคแลว ระบบกฎหมายยังคง
สามารถที่จะกำ�หนดมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งเปนองคการ
ที่ทำ�หนาที่สนับสนุนผลักดันใหเกิดการกอตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนใน
ประเทศใหมีความเขมแข็งไดดวยมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เชน จัดใหมีกฎหมาย
วาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (Abgeortnetengesetz) ซึ่งเปนกฎหมายที่กำ�หนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ สิทธิ และหนาที่ของส.ส. รวมถึงกระบวนการดำ�เนินงาน
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ภายในรัฐสภาดวย โดยในสวนของบทบัญญัติวาดวยการดำ�เนินงานภายในรัฐสภานั้น
สามารถที่จะกำ�หนดหลักเกณฑที่ใชสงเสริมกิจการของพรรคการเมือง และโนมนาวให
ประชาชนเห็นความสำ�คัญของการทำ�งานเปนหมูคณะในระบบพรรคการเมืองซึ่งเปน
กลไกที่จะทำ�ใหเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนในรัฐหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับ
เจตจำ�นงของรัฐโดยการนำ�นโยบายของพรรคมาปฏิบัติในฐานะนโยบายของรัฐบาลได 
ดวยการใหสิทธิในทางกฎหมายแกพรรคการเมืองในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ทำ�งานของรัฐสภาดียิ่งกวาส.ส. อิสระ เชน กำ�หนดหลักเกณฑการจัดสรรเวลาในการ
อภิปรายในโอกาสในรัฐสภาในโอกาสตางๆ ใหกบั พรรคการเมืองในสัดสวนทีม่ ากกวาส.ส.
อิสระ หรือกำ�หนดหลักเกณฑการจัดสรรจำ�นวนกระทูถามที่ส.ส. สามารถตั้งไดในแตละ
สัปดาหใหแกพรรคการเมืองมากกวาส.ส. อิสระ เปนตน ซึ่งการมีกฎหมายวาดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ใหสิทธิแกพรรคการเมืองในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ทำ�งานของรัฐสภามากกวาส.ส. อิสระนั้น ไมอาจถือไดวาเปนกฎเกณฑที่มีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากโดยปรกติแลว ความคิดเห็นหรือการแสดงออกในทาง
รัฐสภาใดๆ ของส.ส. อิสระ ยอมมีศักยภาพที่จะทำ�ใหเกิดผลใดๆ ตอกระบวนการในทาง
นิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ การบริห ารราชการแผ น ดิน ของรัฐบาลน อ ยกว า พรรคการเมื อ งซึ่ งมี
รูปแบบการทำ�งานที่เปนหมูคณะและมีเจตจำ�นงทางการเมืองที่ชัดเจน
กฎหมายวาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ควรมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการไดมา
และการเสียไปซึ่งสมาชิกภาพของส.ส. การคุมครองการปฏิบัติงานโดยไมตกอยูภายใต
อาณัตใิ ดๆของส.ส. การกำ�หนดสถานะตลอดจนนิตสิ มั พันธระหวางส.ส. กับรัฐ  การกำ�หนด
เงินคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนตางๆ เปนตน นอกจากนี้ ที่สำ�คัญควร
จะมีการกำ�หนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการรวมตัวกันของส.ส. เปนกลุมการเมืองในสภา
(Fraktion) หรือพรรคการเมืองในสภา (parliamentary party) ในลักษณะทีแ่ ยกออกจาก
พรรคการเมือง (party) ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของสภาผูแทนราษฎรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และทำ�ใหเกิดความชัดเจนในทางกฎหมายเกีย่ วกับความสัมพันธระหวาง
ส.ส. กับกลุมการเมืองในสภาหรือพรรคการเมืองในสภา และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมือง
4. การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. 2550 ไดกำ�หนดกระบวนการในการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ไวในลักษณะ
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ที่เปดโอกาสใหสมาชิกพรรคการเมืองไดมีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือก แตกำ�หนด
ใหการไดมาซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองที่ฝาฝนกระบวนการตามที่
กฎหมายกำ � หนดไม มีผ ลทำ�ให การสมัค รรับเลือกตั้งและการได รั บ เลื อ กตั้ งเป นส.ส.
ของบุคคลที่ไดรับคัดเลือกมาโดยฝาฝนตอกระบวนการดังกลาวตองเสียไปหรือมีเหตุ
บกพรองอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น และไมมีบทบัญญัติที่กำ�หนดผลรายใดๆ ใหเกิดขึ้น
กับบุคคลที่มีสวนรวมกระทำ�การใหเกิดการสมัครรับเลือกตั้งที่ฝาฝนตอกระบวนการที่
กฎหมายกำ�หนดไวเลยนั้น ยอมทำ�ใหกระบวนการที่คัดเลือกผูสมัครส.ส. ตามที่กำ�หนด
ไวในกฎหมายไรซึ่งสภาพบังคับโดยสิ้นเชิงหากการกระทำ�อันเปนการฝาฝนกระบวน
การดังกลาวไดดำ�เนินมาจนกระทั่งการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้น ดังนั้น เพื่อใหปองกัน
ไมใหการกระทำ�ที่ฝาฝนกฎหมายเกิดขึ้น จึงสมควรที่จะไดมีการกำ�หนดบทบัญญัติที่
กำ�หนดผลรายอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้นกับบุคคลที่รวมกระทำ�การฝาฝนกระบวนการ
ดังกลาว หรือกำ�หนดผลทางกฎหมายใหกระบวนการสมัครรับเลือกตั้งที่ฝาฝนกฎหมาย
ดังกลาวมีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งเอาไวดวย
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1

บทที่ 1
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1. กำ�เนิด ความหมายและความสำ�คัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1.1 ความหมายของพรรคการเมือง
ถึงแม้วา่ นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา พรรคการเมืองจะมีบทบาทสำ�คัญอย่างมาก
ในระบบการเมืองการปกครองของหลายประเทศ แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เราก็ยังไม่
สามารถให้คำ�นิยามความหมายของพรรคการเมืองที่ยอมรับกันเป็นยุติได้ อย่างไรก็ตาม
เราอาจพรรณนาลั ก ษณะทั ่ ว ไปของพรรคการเมื อ งได ว  า “พรรคการเมื อ ง” คื อ
องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของพลเมืองภายในชุมชนทางการเมือง
แห่งใดแห่งหนึง่ ทีม่ กี ารจัดโครงสร้างอำ�นาจอย่างเป็นระบบ (เช่น รัฐ) โดยองค์การดังกล่าว
มุ่งประสงค์ในการที่จะได้มาซึ่งอำ�นาจทางการเมืองโดยผ่านกลไกและกระบวนการของ
การเลือกตั้งและใช้อำ�นาจนั้นในการปกครองตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตน
การกำ�หนดความหมายของพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้างนั้น มีความสำ�คัญในทางนิติศาสตร์อย่างน้อยสองประการ ประการแรก
พรรคการเมืองมีภารกิจในทางรัฐธรรมนูญในอันที่จะสนับสนุนผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง
เจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชน ประการที่สอง พรรคการเมืองที่กระทำ�การอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจถูกยุบได้โดยกระบวนการในทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบแล้ว เราอาจกล่าวได้ว่า พรรคการเมือง คือ
กลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงออกซึ่งเป้าหมายและ
อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านกลไกทางรัฐสภาและเข้าร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้มีผู้แทน
ไปแสดงออกซึ่งเปาหมายและอุดมการณดังกลาว โดยกลุมบุคคลที่มารวมกันนั้น
มีการรวมตัวทีช่ ดั เจนและมีการจัดองค์การอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ โดยการรวมตัวกันดังกล่าว
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ไม่ใช่การรวมตัวกันชั่วคราว แต่เป็นการรวมตัวที่มีความมุ่งหมายให้มีระยะเวลายาวนาน
อย่างน้อยที่สุด ก็เพื่อที่จะมีผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร
กล่าวโดยสรุป พรรคการเมืองจะต้องมีลักษณะสำ�คัญดังนี้ คือ
(1) เป็นสหภาพหรือการรวมตัวกันของบุคคลทีม่ กี ารจัดโครงสร้างองค์การทีช่ ดั เจน
และเป็นระบบ
(2) เข้าร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้มีผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร
(3) มีความมุง่ หมายทีจ่ ะดำ�รงอยูเ่ ป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เฉพาะกิจ
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าพรรคการเมืองไม่จำ�เป็นจะต้องเข้าร่วมในการเลือกตั้ง
ทุกครัง้ ทีร่ ฐั จัดขึน้ เนือ่ งจากหากพรรคการเมืองประสบความล้มเหลวในการเลือกตัง้ ครัง้ ใด
ครั้งหนึ่ง พรรคการเมืองนั้นอาจหยุดพักเพื่อทบทวนนโยบายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ตลอดจนระบบบริหารของพรรคการเมืองได้ อย่างไรก็ตามระบบกฎหมายอาจจะกำ�หนด
ได้เช่นกันว่า หากพรรคการเมืองไม่เข้าร่วมในการเลือกตัง้ ในระดับใดเลยในระยะเวลาหนึง่
(เช่น ไม่ส่งบุคคลส่งสมัครลงรับเลือกตั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลาหกปี) พรรคการเมือง
นั้นอาจสูญเสียสถานะการเป็นพรรคการเมืองได้1 ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นสูญเสีย
สถานะการเป็นพรรคการเมืองแล้ว  ระบบกฎหมายบางระบบอาจปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล
ที่รวมกันเป็น (อดีต) พรรคการเมืองดังกล่าวในฐานะเป็นสหภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทั่วไปได้
ปัญหาหนึ่งที่มีการถกเถียงกันก็คือ ปัญหาที่ว่า หากสหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัว
กันนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไม่มคี วามพร้อมหรือไม่มคี วามต้องการทีจ่ ะรับผิดชอบภารกิจบนพืน้ ฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย จะถือว่าสหภาพหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสถานะเป็นพรรคการเมือง
หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ในการกำ�หนดว่าสหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมี
สถานะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบในทางเนื้อหาด้วย
หรือไม่ สำ�หรับประเด็นนี้หากพิจารณาจากระบบกฎหมายหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระบบกฎหมายไทยทีก่ �ำ หนดกระบวนการในการยุบพรรคการเมืองแล้ว ผูเ้ ขียนเห็นว่า
1ดู

กฎหมายพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี ใน PartG § 2 Abs. 2.
ดู Maurer, Die Rechtsstellung der politische Parteien,
(JuS 1991), S. 884.
2ความเห็นในลักษณะทำ�นองเดียวกันนี้

วรเจตน ภาคีรัตน
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หากสหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวเป็นองค์การที่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
และมุ่งหมายที่จะดำ�รงอยู่อย่างถาวรตามสมควรนั้นประสงค์ที่จะมีผู้แทนในสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อที่จะแสดงออกซึ่งเป้าหมายหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตน สหภาพหรือ
กลุ่มบุคคลนั้นก็เป็นพรรคการเมืองได้ ส่วนที่ว่าเมื่อเป็นพรรคการเมืองแล้วจะเป็นพรรค
การเมืองที่ดำ�เนินงานทางการเมืองสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ หรือจะถูกยุบพรรค
การเมืองได้หรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่า การพิเคราะห์ว่า
สหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันกลุ่มใดเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ พึงพิจารณาที่
รูปแบบ เพราะประเด็นในทางเนื้อหานั้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
ซึ่งหมายความว่า สหภาพหรือกลุ่มบุคคลที่รวมกันนั้นต้องเป็นพรรคการเมืองแล้ว และ
กระทำ�การต้องด้วยองค์ประกอบทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้จงึ ถูกยุบได้ 2 ดังนัน้ พรรคการเมือง
ที่มีเป้าหมายไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์พื้นฐานของรัฐที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ เช่น
พรรคการเมืองทีม่ นี โยบายเหยียดผิว หรือพรรคการเมืองทีม่ นี โยบายสร้างความเป็นใหญ่
ให้กบั ชาติโดยการทำ�สงครามรุกรานประเทศเพือ่ นบ้าน ในทางหลักวิชาแล้ว ย่อมต้องถือว่า
เป็นพรรคการเมืองและสามารถดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองได้จนกว่าจะมีคำ�พิพากษา
ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
มีข้อสังเกตว่า การดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่จะเข้า
ลักษณะเป็นพรรคการเมืองได้นั้นจะต้องเป็นการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนราษฎรในระดับประเทศ กลุ่มการเมืองที่ดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองเพียงเพื่อที่
จะให้ได้มาซึ่งผู้แทนในระดับท้องถิ่นหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการจัดการปกครองใน
ระดับท้องถิ่นหรือในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ได้ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองในระดับรัฐ ย่อมไม่ถือว่าเป็นพรรคการเมือง3
หากพิจารณาการให้ความหมายของพรรคการเมืองในทางกฎหมายแล้ว จะเห็นว่า
ระบบกฎหมายเยอรมันได้มีการบัญญัติถึงมโนทัศน์ (Begriff; concept) ของ
พรรคการเมืองไว้ว่า พรรคการเมือง คือ การรวมกลุ่มกันของพลเมืองโดยมีเป้าหมาย
ให้มีผลในการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองไม่ว่าจะในระดับสหพันธ์หรือระดับมลรัฐ
โดยที่การรวมกลุ่มนั้นจะต้องมีลักษณะถาวรหรือมีระยะเวลายาวนานและการรวมกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้แทนปวงชนในสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
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สหพันธ์หรือสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งมลรัฐ โดยเมือ่ พิจารณาจากภาพรวมในความสัมพันธ์
ทางความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาจากขอบเขตและความมัน่ คงแน่นอน
ของการจัดโครงสร้างองค์การ จำ�นวนของสมาชิก และการปรากฏตัวต่อสาธารณะแล้ว
เป็นที่ประจักษ์ว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้นผู้ที่มารวมกลุ่มมีความตั้งใจจริงในอันที่จะ
ดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองได้
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น4
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนความหมายของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะ
แตกต่างออกไป เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของพรรคการเมืองไว้ว่า “พรรคการเมือง”
หมายความว่าคณะบุคคลทีร่ วมกันจัดตัง้ เป็นพรรคการเมือง โดยไดร้ บั การจดแจง้ การจัดตัง้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยมุง่ ทีจ่ ะสง่ สมาชิกเขา้ สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีการดำ�เนิน
กิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า การจะเป็นพรรคการเมืองใน
ระบบกฎหมายไทยได้นั้นจะต้องมีการจดแจ้งการจัดตั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองตรวจสอบแล้วเห็นว่าการยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ โดยหากนายทะเบียนเห็นว่าการยื่น
ขอจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจ้งคำ�สั่ง
ดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผ้ยู ่นื จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ ซึ่งผู้ยื่นขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับ
คำ�สั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง อาจยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งดังกล่าวต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้5 พิเคราะห์ในแง่นย้ี อ่ มหมายความว่า พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย
3BverfGE
4§

2, 1 (76).
2 (1) ParteiG.

วรเจตน ภาคีรัตน

5

จะต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นจากรัฐ กรณีจึงแตกต่างจากระบบกฎหมายเยอรมันที่
การเป็นพรรคการเมืองนั้น เมื่อมีลักษณะครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วย
พรรคการเมืองแล้ว ก็เป็นพรรคการเมืองและทรงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
พรรการเมืองได้
1.2 การเกิดขึ้นของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองของแต่ละประเทศมีลักษณะแห่งการเกิดขึ้นที่แตกต่างกันออกไปตาม
สภาพทางการเมืองของประเทศนั้น พรรคการเมืองในความหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้
เกิดขึ้นครั้งแรกในอังกฤษ หากย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองแล้วจะพบว่า
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 เริ่มปรากฏร่องรอยของความพยายามรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มการเมืองของบรรดาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาอังกฤษ ในช่วงแรกๆนั้น การรวมตัว
ยังคงเป็นไปอย่างหลวมๆ และยังไม่อาจเรียกการรวมตัวดังกล่าวว่าเป็นการรวมตัวเป็น
พรรคการเมืองได้ จวบจนกระทัง่ เกิดการปฏิวตั อิ นั รุง่ โรจน์ (Glorious Revolution) ในช่วง
ค.ศ. 1688 - 1689 ขึ้น การรวมตัวดังกล่าวก็เป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น จนกระทั่ง
เราสามารถแยกกลุม่ การเมืองของอังกฤษได้เป็นสองกลุม่ ใหญ่ๆ อย่างชัดเจน คือ พวก Whigs
ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนอำ�นาจรัฐสภา ต่อต้านอำ�นาจกษัตริย์ และพวก Tories
ซึ ่ ง เป  น กลุ  ม การเมื อ งฝ า ยสนั บ สนุ น กษั ต ริ ย   ต อ มาทั ้ ง สองกลุ  ม ได พ ั ฒ นาไปเป น
พรรคการเมือง พวก Tories ได้พฒ
ั นาไปเป็นพรรคการเมืองอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative)
ในขณะที่กลุ่ม Whigs ซึ่งเป็นฝ่ายเสรีนิยมหัวก้าวหน้านั้น หมดบทบาทลงในเวลาต่อมา
และถูกแทนที่ด้วยพรรคแรงงาน (Labour) ในปัจจุบันนี้แม้อังกฤษจะมีพรรคการเมือง
หลายพรรค แต่โดยหลักแล้วการต่อสู้ในทางการเมืองจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรค
อนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาพรรคการเมืองอื่นก็อาจ
จะมีบทบาทสำ�คัญได้เช่นกัน6 เช่น ในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1960 ที่พรรคชาตินิยม
สก็อต (Schottische nationalistische Partei) และพรรคการเมือง Plaid Cymru
5พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 13.
Hrbek/Wilfried Keutsch, Gesellschaft und Staat in Grossbritannien, (Tuebingen: Max Niemeyer,
1971), 54.
6Rodorf
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แห่ ง แคว้ น เวลส์ ไ ด้ ค ะแนนเสี ย งเป็ น จำ � นวนมากจนถึ ง ขั้ น มี อำ � นาจต่ อ รองเกี่ ย วกั บ
การจัดระบบการปกครองตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นสก็อตแลนด์ (Schottland)
และแคว้นเวลส์ (Wales) กับอังกฤษ (England) ทำ�ให้ในเวลานั้นมีการอภิปรายถึงการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบของรัฐของสหราชอาณาจักร (Das Vereinigtes Königreich) ไปเป็น
ระบบสหพันธ์ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งต่อมา พรรคการเมืองทั้งสองพรรค
ไม่ได้รับคะแนนเสียงมากเท่าเดิม ประเด็นต่างๆ ที่ทั้งสองพรรคเคยเรียกร้องจึงไม่มีพลัง
อีกต่อไป
ในทางทฤษฎี นักรัฐศาสตร์พยายามศึกษาค้นคว้าสาเหตุแห่งการก่อตัวขึ้นของ
พรรคการเมือง ปัจจุบันนี้มีทฤษฎีที่สำ�คัญว่าด้วยการกำ�เนิดขึ้นของพรรคการเมือง
สามทฤษฎี7  คือ ทฤษฎีสถาบัน ทฤษฎีสถานการณ์วกิ ฤติ และทฤษฎีความเป็นสมัยใหม่
ทฤษฎีสถาบัน (institutionelle Theorien) เห็นว่า พรรคการเมืองเกิดขึ้นจาก
พัฒนาการของการปกครองในระบบรัฐสภาประกอบกับระบบเลือกตั้ง สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ทฤษฎีนี้ใช้เป็นต้นแบบในการอธิบายการเกิดขึ้นของ
พรรคการเมือง เพราะเป็นประเทศที่รัฐสภาพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในอังกฤษนั้น
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1835 เป็นต้นมา ปรากฏชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีย่อมบริหารราชการ
แผ่นดินโดยขึน้ อยูก่ บั ความไว้วางใจของรัฐสภา ทัง้ รัฐสภาและการเลือกตัง้ ต่างเป็นปัจจัย
สำ�คัญในการก่อตัวของพรรคการเมือง โดยเฉพาะการทีค่ ณะรัฐมนตรีตอ้ งบริหารราชการ
แผ่นดินโดยความไว้วางใจของรัฐสภานัน้ ทำ�ให้เกิดระบบการแยกกลุม่ การเมืองในรัฐสภา
ออกเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
ทฤษฎีสถานการณ์วิกฤติ (Krisensituationstheorien) เห็นว่า พรรคการเมือง
เกิดขึ้นจากการล่มสลายลงของระบอบการปกครองเดิมและเกิดรัฐใหม่หรือระบอบการ
ปกครองใหม่ขึ้น หรือเกิดปัญหาความขัดแย้งตลอดจนความชอบธรรมในการปกครอง
ตลอดจนความขัดแย้งในทางอุดมการณ์ ทำ�ให้เกิดการแบ่งแยกขั้วทางการเมือง ทฤษฎีนี้
ใช้ปรากฏการณ์ทางการเมืองของหลายประเทศในภาคพื้นยุโรปสนับสนุนคำ�อธิบาย เช่น
ปรากฏการณ์ในออสเตรีย (Österreich) หลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ออสเตรีย
ถูกขัดขวางจากฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ให้รวมดินแดนเข้ากับเยอรมนี ก็เกิดกลุ่มการเมือง
7Klaus

von Beyme, Parteien in westlichen Demokratien, (München und Zürich: Piper, 1984), 26-40.
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ชาตินิยมที่เคลื่อนไหวสนับสนุนแนวความคิดแบบ “เยอรมันใหญ่ (Großdeutsch)”
อยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควร หรือในอิตาลี (ค.ศ. 1922) เยอรมนี (ค.ศ. 1933)
สเปน (ค.ศ. 1936 - 1939) โปรตุเกส (ค.ศ. 1926) เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทเ่ี ป็นจุดเปลีย่ น
ทางการเมืองในประเทศเหล่านีก้ จ็ ะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึน้ หลายครัง้ ทีพ่ รรคการเมือง
ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตินี้เป็นพรรคการเมืองหัวรุนแรง
ทฤษฎีความเปนสมัยใหม (Modernisierungstheorien) ทฤษฎีนี้เสนอวา
พรรคการเมืองเกิดขึน้ จากพืน้ ฐานในทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ยิง่ กว่าจะ
เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมือง  ทฤษฎีนี้มักจะใช้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ที่กำ�ลังพัฒนาเป็นตัวอย่างสนับสนุน
นอกเหนือจากทฤษฎีแห่งการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ยังมีผู้เห็นว่าพรรคการเมืองย่อมเกิดขึ้นได้จากสาเหตุสำ�คัญ 3 ประการ8  คือ จากความ
สัมพันธ์ของหมูช่ นทีม่ ตี อ่ บุคลิกลักษณะของผูน้ � 
ำ จากความปรารถนาทีจ่ ะให้วตั ถุประสงค์
อันใดอันหนึ่งหรือผลประโยชน์ร่วมกันอันใดอันหนึ่งสำ�เร็จผลอย่างแน่นอน และจาก
ความผูกพันอยู่กับความคิดเห็นอันใดอันหนึ่ง
1.3 ภารกิจของพรรคการเมือง
โดยปกติทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ตั้งขึ้นนั้น ย่อมมีภารกิจที่เกี่ยวพัน
กับการก่อตัง้ เจตจำ�นงทางการเมือง ดังนัน้ ภารกิจทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของพรรคการเมืองก็คอื
การเข้าร่วมในการเลือกตั้งหรือการแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้
มาซึ่งผู้แทนราษฎร เพื่อว่าในที่สุดแล้วบรรดาผู้แทนของพรรคการเมืองเหล่านั้นก็จะ
เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรต่างๆ ของรัฐเพื่อที่จะนำ�นโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมต่อไป นอกเหนือจากภารกิจในอันทีจ่ ะต้องเข้าร่วมการเลือกตัง้ แล้ว พรรคการเมือง
ยังจะต้องคัดสรรและเตรียมบุคลากรทางการเมือง เพือ่ ทีจ่ ะมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เข้ามาดำ�เนินงานทางการเมืองได้ต่อเนื่องกันไป ในการคัดสรรและเตรียมบุคลากรนั้น
พรรคการเมื อ งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาอบรมให้ บุ ค ลากรในพรรคของตนมี ค วามรู้
8หยุด

แสงอุทัย, พรรคการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร:  สำ�นักพิมพ์ดวงกมล, 2517), น. 89.
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ความสามารถในด้านต่างๆ เพราะในที่สุดหากพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้ง บุคลากร
ของพรรคการเมืองเหล่านี้ก็จะต้องไปดำ�เนินงานของรัฐในทางนิติบัญญัติและทางบริหาร
นอกเหนือจากการเข้าร่วมการเลือกตั้งตลอดจนการคัดสรร การจัดเตรียมและ
การให้ความรู้ ให้การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแล้ว พรรคการเมืองยังมีภารกิจที่สำ�คัญ
ที่ไม่อาจขาดได้อีก ก็คือ ภารกิจในการจัดทำ�นโยบายของพรรคเพื่อนำ�เสนอต่อประชาชน
ให้ประชาชนได้เปรียบเทียบ เพื่อในที่สุดแล้วประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าจะออกเสียงลง
คะแนนให้เป็นคุณกับพรรคการเมืองใด การกำ�หนดนโยบายของพรรคการเมืองนั้น
พรรคการเมืองไม่อาจกำ�หนดนโยบายเพียงครัง้ เดียวแล้วใช้ไปตลอดกาลได้ แต่พรรคการเมือง
จะต้องติดตามและตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และนำ�เสนอวิธีการ
แก้ปัญหานั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
2. สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
สถานะของพรรคการเมืองในทางรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ระบบกฎหมายเยอรมันถือว่าพรรคการเมืองอยู่ในฐานะที่เป็นองค์การที่สำ�คัญในการ
ก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนและยอมรับให้พรรคการเมืองมีสถานะใน
ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ (verfassungsrechtlicher Status) โดยก่อนหน้านี้
ในรัฐธรรมนูญไวมาร์ (Weimarer Verfassung, offiziell; Verfassung des Deutschen
Reichs) ซึ่งประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1919 ไม่ปรากฏว่าระบบกฎหมายเยอรมันรับรอง
สถานะของพรรคการเมืองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ในปัจจุบนั ถือกันว่าพรรคการเมือง
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของรัฐเสรีประชาธิปไตย เนือ่ งจากอำ�นาจสูงสุดของราษฎร ตลอดจน
การแสดงออกซึ่งอำ�นาจสูงสุดดังกล่าวอันเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำ�นงทางการเมืองใน
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินั้น จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อรัฐนั้นมีพรรคการเมือง
ที่ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี
เคยวินิจฉัยไว้ว่า พรรคการเมืองนั้นเป็น “ปัจจัยแห่งชีวิตในทางรัฐธรรมนูญ” หรือเป็น
“ส่วนประกอบทีห่ ลอมรวมเป็นเอกภาพกับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ” และถือว่าพรรคการเมือง
มีสถานะเป็นสถาบันในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่ระบบกฎหมายบางระบบถือว่าพรรคการเมืองมีสถานะทาง
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กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองมีฐานะเป็นองค์กร
ของรัฐ แต่ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกำ�เนิดเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลโดยเสรี
โดยที่การรวมตัวขึ้นเป็นพรรคการเมืองเป็นการรวมตัวโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปมี
บทบาทในองค์กรของรัฐ แม้กระนัน้ ก็ไม่ใช่วา่ พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
จะเข้าไปมีบทบาทในองค์กรของรัฐได้ทกุ พรรคการเมือง เฉพาะแต่พรรคการเมืองทีป่ ระสบ
ความสำ�เร็จในการเลือกตัง้ เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าไปไปมีบทบาทดังกล่าวได้ ด้วยเหตุน้ี การเป็น
พรรคการเมืองจึงยังไม่ได้หมายความว่ามีความชอบธรรมที่จะเข้าไปใช้อำ�นาจของรัฐได้
ความชอบธรรมดังกล่าวจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยที่พรรคการเมืองนั้นผ่านการเลือกตั้งและมี
สมาชิกของพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้น
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ที่ พ รรคการเมื อ งส่ ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จาก
ประชาชน พรรคการเมืองย่อมมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม
ในการใช้อำ�นาจรัฐโดยการส่งบุคคลของพรรคการเมืองนั้นเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กร
ของรัฐ ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวซึ่งพรรคการเมืองส่งมานั้นจะมีอำ�นาจหน้าที่เพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งที่ผู้นั้นได้รับ
3. สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยการก่อตั้งพรรคการเมืองย่อมเป็นไปโดยเสรี ในบางประเทศ
รัฐไม่อาจกำ�หนดเงื่อนไขในทางรูปแบบ เช่น การอนุญาตหรือการจดทะเบียน หรือ
กำ�หนดเงื่อนไขทางเนื้อหาในการที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งจะเป็นพรรคการเมืองเกินไปกว่าที่
กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ สำ�หรับประเทศไทยนั้น การจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องได้
รับอนุญาตจากนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของราษฎร
ในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองแล้ว การที่ระบบกฎหมายไทยบัญญัติหลักเกณฑ์
การขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งไว้ อ าจจะมี ปั ญ หากั บ ความสอดคล้ อ งกั บ
หลักประชาธิปไตยได้ โดยเหตุทก่ี ารก่อตัง้ พรรคการเมืองเป็นเสรีภาพของราษฎร เมือ่ มีการตัง้
พรรคการเมืองแล้วราษฎรที่มารวมกันเป็นพรรคการเมืองนั้นย่อมมีเสรีภาพในการจัด
โครงสร้างองค์การภายในพรรคการเมือง มีเสรีภาพในการกำ�หนดนโยบายของพรรค
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การเมือง มีเสรีภาพในการเข้าร่วมในการเลือกตั้งโดยส่งผู้สมัครของพรรคการเมืองลง
แข่งขัน มีเสรีภาพในการจัดการทรัพย์สินของตน ตลอดจนมีเสรีภาพในการพิจารณา
รับบุคคลหรือขับบุคคลออกจากพรรคการเมือง โดยราษฎรแต่ละคนย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองได้9
3.1 สิทธิของพรรคการเมือง
3.1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองจะได้รับการกล่าวอ้างถึงในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่พรรค
การเมืองก็ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ด้วยเหตุนี้ โดยหลักแล้วพรรคการเมืองซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวของกลุ่มบุคคลจึงเป็นผู้ทรงสิทธิในทางรัฐธรรมนูญได้ ระบบกฎหมายไทย
บัญญัติให้พรรคการเมืองมีสถานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่มีปัญหาในแง่ของการเป็นผู้ทรงสิทธิ
และหน้าที่ แต่แม้ในประเทศทีไ่ ม่มกี ารบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองเป็นนิตบิ คุ คลอย่างชัดแจ้ง
เช่นในประเทศเยอรมนี ก็มกี ฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัตใิ ห้พรรคการเมืองสามารถ
ฟ้องคดีและถูกฟ้องคดีในนามของตนเองได้10
โดยปกติทว่ั ไปแล้ว พรรคการเมืองย่อมเป็นผูท้ รงสิทธิทางรัฐธรรมนูญเหมือนกับ
บุ ค คลอื ่ น ๆ เว นแต ส ิทธิที่โ ดยสภาพแล วพรรคการเมื อ งไม อ าจเป นผู  ท รงสิ ท ธิ ได 
สิทธิทางรัฐธรรมนูญที่พรรคการเมือง มีอยู่โดยทั่วไปได้แก่ สิทธิในกระบวนพิจารณาคดี
สิทธิในการติดต่อสือ่ สาร กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ สิทธิในเคหะสถาน ตลอดจนสิทธิในความ
เสมอภาค สิทธิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ไว้แก่พรรคการเมืองเพื่อ
ป้องกันตนเองจากอำ�นาจของรัฐ
3.1.2 สิทธิในความเสมอภาค
สิทธิในความเสมอภาคของพรรคการเมือง กล่าวคือ สิทธิที่เรียกร้องต่อรัฐให้
ปฏิบตั ติ อ่ พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันถือว่าเป็นสิทธิทม่ี คี วามสำ�คัญ
อย่างมากในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐไม่อาจที่จะกระทำ�การอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันกันทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ ได้โดยการทีเ่ ลือกปฏิบตั ิ
ต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งดีกว่าพรรคการเมืองอื่น  การกระทำ�ที่มีลักษณะ
9C.

10§

Gröpl, Staatsrecht I, (München: Beck, 2008), S. 91.
3 ParteiG.
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เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่
พรรคการเมืองที่สามารถก่อตั้งกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายข้างมากได้
จะพยายามออกกฎหมายในทางทีเ่ ป็นคุณกับพรรคการเมืองของตน ซึง่ หากเกิดสภาพการณ์
ดังกล่าวขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีหน้าที่ต้องปกป้องคุณค่าพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญใน
เรื่องของ สิทธิในความเสมอภาคไว้
สิทธิในความเสมอภาคในบริบทของพรรคการเมืองนั้นโดยสารัตถะแล้วจะมุ่งไป
ที่สิทธิในโอกาสที่เท่าเทียมกัน หรือความเสมอภาคในโอกาส (Recht auf Chancengleichheit) หมายความว่า การปฏิบัติต่อพรรคการเมืองให้แตกต่างกันโดยหลักแล้ว
ย่อมไม่อาจกระทำ�ได้ เว้นแต่จะมีเหตุอันสำ�คัญยิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในการ
ปฏิบัติต่อพรรคการเมืองหนึ่งให้แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่น สิทธิในโอกาสที่
เท่าเทียมกันนี้ มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในกฎหมายเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม สิทธิในโอกาสที่
เท่าเทียมกันก็ไม่ได้จำ�กัดตนอยู่ที่กฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังใช้บังคับในทุกกรณีที่
เกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ11
อย่างไรก็ตาม การบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันไม่ได้หมายความ
เลยไปถึงขนาดว่ารัฐจะต้องแบ่งปันประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง
เท่ากัน เพราะพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีขนาดไม่เท่ากัน นอกจากนี้สถานะในทาง
การเมืองของพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองอาจแตกต่างกันได้ เช่น พรรคการเมือง
ที่มีผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นพรรคการเมืองใหญ่ หรือเป็นพรรคการเมืองที่มี
โอกาสจัดตัง้ รัฐบาล กับพรรคการเมืองทีเ่ ป็นพรรคการเมืองเล็กๆ ไม่มผี แู้ ทนในสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเลยแม้แต่คนเดียว ในกรณีเช่นนี้การแบ่งปันประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง
ตามสิทธิในโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในโอกาสจะทีไ่ ด้รบั เวลาในการโฆษณาหาเสียง
ทางโทรทัศน์ จึงต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นธรรม สิทธิในโอกาสที่เท่าเทียมกัน
จึงหมายถึง การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่สมควร
3.1.3 สิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุน
โดยเหตุที่พรรคการเมืองมีรายจ่ายในการดำ�เนินงาน จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่พรรค
11Maurer,

Staatsrecht, (München: Beck, 2007), S. 342.
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การเมืองจะต้องมีเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำ�นวณการให้เงิน
อุดหนุนพรรคการเมืองโดยทั่วไป มักจะเชื่อมโยงกับการสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นๆ
โดยประชาชน โดยจะคำ�นวณจากคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นได้รับจากการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ รัฐอาจจ่ายเงินสมทบการอุดหนุนพรรคการเมืองโดยคำ�นวณจากเงินบริจาค
ที่พรรคการเมืองได้รับด้วยก็ได้
3.2 หน้าที่ของพรรคการเมือง
		 3.2.1 หน้าที่ในการจัดระเบียบภายในพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย
พรรคการเมื อ งมี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งจั ด ระเบี ย บภายในพรรคการเมื อ งให้ เ ป็ น
ไปตามหลั ก ประชาธิ ปไตย คือ ต องให ค วามสำ�คั ญ กั บ สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โดยพรรคการเมืองจะต้องวางระเบียบภายในให้สมาชิกพรรคการเมืองมีความเสมอภาค
กั น ในการออกเสี ย งลงคะแนนเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ กำ � หนดให้ อำ � นาจการตั ด สิ น ใจ
เป็นของสมาชิกพรรคการเมือง จะต้องมีการจัดแบ่งสาขาของพรรคโดยไม่รวมศูนย์อ�ำ นาจ
การตัดสินใจทุกเรื่องเอาไว้ที่ส่วนกลาง หมายความว่า ในการดำ�เนินงานของสาขาของ
พรรคการเมือง สาขาของพรรคการเมืองอาจวางระเบียบของสาขาพรรคได้ เพื่อให้
ดำ�เนินงานได้อย่างคล่องตัวและเป็นอิสระ นอกจากนี้ พรรคการเมืองจะต้องกำ�หนด
ระเบียบให้ผู้ที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ในพรรคการเมืองจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดย
ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมตัวแทนสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมติหรือการตัดสินใจ
ที่สำ�คัญนั้น จะต้องกำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าจะต้องเป็นอำ�นาจของที่ประชุมใหญ่
สมาชิกพรรคการเมืองด้วย เป็นต้น ในระบบกฎหมายเยอรมัน หากปรากฏว่าระเบียบ
ข้อบังคับของพรรคการเมืองไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ระเบียบข้อบังคับนั้น
ย่อมตกเป็นโมฆะและส่งผลให้การดำ�เนินการตามระเบียบข้อบังคับตลอดจนการมีมติ
ตามระเบียบข้อบังคับนั้นตกเป็นโมฆะตามไปด้วย
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3.2.2 หน้าที่เปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้ของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตย มีหน้าที่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่า
ตนมีรายได้จากแหล่งใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าพรรคการเมืองพรรคนั้นได้รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดในสังคมบ้าง
4. ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง
ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนั้น
หมายความว่าเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองอาจถูกจำ�กัดลงได้เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการดังกล่าว
การกำ�หนดให้ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมืองต้อง
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมาจากเหตุผลที่ว่า พรรคการเมืองย่อมมีภารกิจในทาง
รัฐธรรมนูญและอาจจะเข้ามามีส่วนในการใช้อำ�นาจรัฐ ดังนั้น จำ�เป็นที่จะต้องทำ�ให้
พรรคการเมืองมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยเพื่อสร้างฐานความชอบธรรมให้
กับอำ�นาจรัฐ การดำ�เนินกิจกรรมของพรรคการเมืองจึงต้องเป็นไปตามหลักเสียงข้างมาก
ตลอดจนต้องเป็นไปตามหลักการสำ�คัญๆ ที่ใช้สำ�หรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ซึ่งหมายความว่า ในการกำ�หนดนโยบายของพรรคการเมืองจะต้องอาศัยเสียงข้างมาก
ของสมาชิกของพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งผู้บริหารพรรคการเมืองจะต้องคำ�นึงถึง
หลักการออกเสียงที่เป็นไปตามหลักการสำ�คัญของการเลือกตั้ง เช่น หลักการเลือกตั้ง
โดยลับ หลักการเลือกตั้งโดยเสรี หลักการเลือกตั้งโดยตรง หลักการเลือกตั้ง
โดยเสมอภาค เป็นต้น
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บทที่ 2

ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. ขอพิจารณาทั่วไป
โดยเหตุที่พรรคการเมืองประกอบไปดวยบรรดาสมาชิกของพรรคการเมือง ระบบ
กฎหมายจึงตองกำ�หนดกฎเกณฑเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับ
สมาชิกของพรรคการเมืองไว  เชน การรับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
การขับบุคคลออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง และจะตองกำ�หนดกฎเกณฑเกีย่ วกับ
ขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
ดวย นอกจากนี้ โดยเหตุที่พรรคการเมืองซึ่งสงบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอาจมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกพรรคการเมืองของตน
อยูในสภาผูแทนราษฎร ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น จึงเปนประเด็นสำ�คัญประเด็นหนึ่งที่จะตองไดรับ
การพิจารณา ในที่นี้จะไดพิจารณาตัวอยางจากระบบกฎหมายตางประเทศสองระบบ
กฎหมาย คือ ระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายอังกฤษ หลังจากนั้นจะได
พิเคราะหความสัมพันธดังกลาวในระบบกฎหมายไทย
2. ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน
2.1 ลักษณะของนิติสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายเยอรมัน นิตสิ มั พันธระหวางพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
ไดรับการบัญญัติไวในรัฐบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง (Gesetz Øber die politische
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Parteien) โดยรัฐบัญญัติวาดวยพรรคการเมืองฉบับที่ใชบังคับอยูในปัจจุบันได้รับการ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1994 ในมาตรา 6 ของรัฐบัญญัติดังกล่าว
ได้ก�ำ หนดให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองจะต้องจัดทำ�ข้อบังคับของพรรคการเมือง
และนโยบายของพรรคการเมืองเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อบังคับของพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องมีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับชื่อและชื่อย่อของ
พรรคการเมือง การเข้าเป็นสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกพรรคการเมือง สิทธิและ
หน้าที่ของสมาชิกพรรคการเมือง มาตรการในการรักษาระเบียบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงสร้างทั่วไปของพรรคการเมือง องค์ประกอบและอำ�นาจของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองตลอดจนองค์กรอื่นๆ ของพรรคการเมือง ความสามารถในการลงมติของ
สมาชิกและที่ประชุมพรรคการเมือง การจัดทำ�มติสาขาของพรรคการเมือง รูปแบบและ
เนื้อหาของการจัดการการเงินของพรรคการเมือง เป็นต้น
การที่ พ รรคการเมื อ งใดพรรคการเมื อ งหนึ่ ง จะรั บ บุ ค คลใดเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองนั้น ย่อมเป็นไปตามความประสงค์ของพรรคการเมืองนั้นเอง โดยทั่วไป
แล้ ว สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก พรรคการเมื อ งย่ อ มเป็ น ไปตามรั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง บทบัญญัติว่าด้วยสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่ง ตลอดจนข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมือง
ถือเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายแพ่ง ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองนั้นจะเป็นองค์กรที่ได้
รับการกล่าวอ้างไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม ดังนั้น หากมีข้อพิพาทระหว่างพรรคการเมือง
และสมาชิกของพรรคการเมืองเกิดขึ้น  ข้อพิพาทดังกล่าวย่อมถือเป็นข้อพิพาทตาม
กฎหมายเอกชนซึ่งอยู่ในเขตอำ�นาจของศาลยุติธรรม
ถึ ง แม้ ว่ า รั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งของเยอรมั น จะไม่ ไ ด้ กำ � หนดบั ง คั บ ให้
สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีสัญชาติเยอรมันก็ตาม แต่พรรคการเมืองอาจกำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับให้สมาชิกของพรรคการเมืองต้องมีสัญชาติเยอรมันได้ โดยที่ไม่ถือว่าข้อกำ�หนด
ดังกล่าวขัดต่อข้อห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากพรรคการเมืองจะต้องเข้าร่วมในการเลือกตั้งและ
การมีสัญชาติเยอรมันถือเป็นคุณสมบัติสำ�คัญสำ�หรับการมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ งแต่ ล ะคนย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สมาชิ ก
พรรคการเมือง ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมต่างๆ ขององค์กรภายใน
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พรรคการเมือง ทั้งนี้ สมาชิกพรรคการเมืองแต่ละคนย่อมมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ในการออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอาจกำ�หนดให้สทิ ธิในการออกเสียง
ลงคะแนนขึ้นอยู่กับหน้าที่ในการชำ�ระค่าสมาชิกพรรคการเมืองได้ ซึ่งหมายความว่า
ผู้ที่ไม่ได้ชำ�ระค่าสมาชิกพรรคการเมืองอาจไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2.2 การได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประโยคที่หนึ่ง
พรรคการเมืองสามารถตัดสินใจในการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้โดยเสรี ในการปฏิเสธ
ไม่รับบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกนั้น พรรคการเมืองไม่จำ�เป็นต้องให้เหตุผล กระบวนการ
ในการรั บ บุ ค คลเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งต้ อ งบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของพรรค
การเมือง โดยข้อบังคับดังกล่าวจะต้องกำ�หนดด้วยว่าองค์กรใดหรือตำ�แหน่งใดในพรรค
การเมืองเป็นองค์กรหรือตำ�แหน่งที่รับผิดชอบในการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของพรรค
การตัดสินใจรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคถือว่าเป็นนิติกรรมทางแพ่ง ซึ่งจะต้อง
นำ�เอาบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้บงั คับ การรับบุคคล
เข้ า เป็ น สมาชิ ก ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น อย่ า งสมบู ร ณ์ เ มื่ อ มี ก ารแสดงเจตนาที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น
ระหว่างผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมือง เงื่อนไขเบื้องต้นใน
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง คือ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคจะต้องมีความ
สามารถในการใช้สิทธิหรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรม
นอกจากนี้ พรรคการเมืองอาจกำ�หนดอายุของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
สมาชิกพรรคการเมืองทรงไว้ซึ่งสิทธิในการลาออกจากพรรคการเมืองได้ตลอดเวลา
โดยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองเป็นความ
สัมพันธ์ทางแพ่ง สมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์จะลาออกจากพรรคการเมืองอาจ
กำ�หนดเงื่อนเวลาในการลาออกของตัวเองได้ การลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง
ย่อมส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองยุติลง อย่างไรก็ตาม
หลังการลาออกอดีตสมาชิกพรรคการเมืองผูน้ น้ั อาจมีหน้าทีบ่ างประการทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ ไป
เช่น การส่งเอกสารคืนพรรคการเมือง หรือการแจ้งข้อมูลบางประการให้พรรคการเมือง
ทราบ เป็นต้น
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พรรคการเมื อ งย่ อ มมี อำ � นาจกำ � หนดมาตรการว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาวิ นั ย ของพรรค
การเมืองได้ ในกรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองกระทำ�การฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคการเมือง
พรรคการเมืองอาจกำ�หนดโทษแก่สมาชิกผูน้ น้ั ได้ โทษทีก่ �ำ หนดอาจเป็นการเตือน การตำ�หนิ
การกำ�หนดโทษปรับเป็นเงิน การให้พ้นจากตำ�แหน่งในพรรคการเมือง การกำ�หนดห้าม
มิให้ด�ำ รงตำ�แหน่งในพรรคการเมืองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ การตัดสิทธิบางประการ
ในฐานะสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจนมาตรการที่รุนแรงที่สุด คือ การขับออกจาก
พรรคการเมือง โทษต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะต้องมีการกำ�หนดไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองไม่สามารถกำ�หนดให้สมาชิกของ
พรรคการเมืองพ้นจากตำ�แหน่งของรัฐได้ เช่น ให้พ้นจากตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือตำ�แหน่งรัฐมนตรี อย่างมากทีส่ ดุ พรรคได้แต่รอ้ งขอให้สมาชิกของพรรคการเมือง
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งของรัฐลาออกจากตำ�แหน่งดังกล่าว การร้องขอของพรรคดังกล่าวนี้
ไม่มผี ลในทางกฎหมาย คงถือเป็นการแสดงเจตนาในทางการเมืองเท่านัน้ และโดยเหตุท่ี
การร้องขอดังกล่าวไม่มีผลในทางกฎหมายนี่เอง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการกระทำ�ของพรรค
การเมืองในลักษณะดังกล่าวนี้ ขัดต่อหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ ของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (freies Mandat; freedom of mandate)
ในการดำ�เนินการเพื่อลงโทษทางวินัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองจะ
ต้องกำ�หนดเหตุแห่งการกระทำ�ผิดวินยั พรรคการเมืองไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมืองด้วย
ในกรณี ที่ จ ะลงโทษสมาชิ ก พรรคการเมื อ งโดยให้ พ้ น จากตำ � แหน่ ง ในพรรคการเมื อ ง
หรือห้ามมิให้ด�ำ รงตำ�แหน่งในพรรคการเมืองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ พรรคการเมือง
จะต้องให้เหตุผลในการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย สำ�หรับการลงโทษทางวินัย
แก่สมาชิกพรรคการเมืองอันเป็นโทษที่เบากว่าโทษที่ได้กล่าวมาข้างต้น พรรคการเมือง
ไม่ต้องให้เหตุผลในการลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่พรรคการเมืองจะลงโทษสมาชิกพรรคการเมืองของตนโดยการขับออก
จากพรรค จะต้องปรากฏว่าสมาชิกของพรรคการเมืองได้กระทำ�การฝ่าฝืนข้อบังคับของ
พรรคการเมื อ งโดยเจตนาหรื อ กระทำ � การขั ด ต่ อ หลั ก การพื้ น ฐานหรื อ ระเบี ย บของ
พรรคการเมืองอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่พรรคการเมือง
การที่สมาชิกของพรรคการเมืองประพฤติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
พรรคการเมืองแต่ความเสียหายนั้นไม่รุนแรง ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะทำ�ให้พรรค
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การเมืองขับไล่สมาชิกผู้นั้นออกจากพรรคการเมืองได้ สำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่พรรคการเมืองในลักษณะที่เป็นความเสียหายทางวัตถุ โดยทั่วไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็น
ความเสียหายอันจะเป็นเหตุให้ขับสมาชิกออกจากพรรค ความเสียหายที่เป็นเหตุให้
ขับสมาชิกออกจากพรรคนั้น จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับความน่าเชื่อถือหรือ
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองในสายตาของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมือง
เป็นสถาบันที่จะประสบความสำ�เร็จได้ก็แต่โดยการเข้าร่วมในการเลือกตั้งและจำ�เป็น
ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของพรรคการเมื อ งก็ อ าจเป็ น ความเสี ย หายอั น เป็ น เหตุ ใ ห้
พรรคการเมืองมีสิทธิขับสมาชิกออกจากพรรคได้
การที่สมาชิกของพรรคการเมืองที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้งได้พยายามกระทำ�การ
อันขัดต่อข้อตกลงภายในพรรคเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยหาเสียงเลือกตั้ง
ในลั ก ษณะที่ ทำ � ให้ ต นเองได้ ป ระโยชน์ แ ต่ ส่ ง ผลร้ า ยต่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง คนอื่ น ของ
พรรคการเมืองเดียวกัน ย่อมถือได้ว่า สมาชิกพรรคการเมืองคนดังกล่าวกระทำ�การ
ขัดต่อวินัยพรรคการเมืองอย่างรุนแรงแล้ว1 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซึ่งพรรคการเมือง
ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งดำ�เนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยกล่าวร้ายสมาชิกพรรคการเมือง
ผูอ้ น่ื ของพรรคการเมืองเดียวกัน ก็ถอื ว่าสมาชิกพรรคการเมืองผูซ้ ง่ึ พรรคการเมืองส่งลง
สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นกระทำ�การฝ่าฝืนวินัยพรรคการเมืองเช่นกัน โดยหากการกระทำ�
เช่นว่านัน้ ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมือง
ย่อมขับสมาชิกผู้นั้นออกจากพรรคการเมืองได้เช่นกัน2
กรณีที่ดูจะเป็นปัญหาที่สุดในการขับสมาชิกออกจากพรรคการเมืองก็คือ กรณีที่
สมาชิกพรรคการเมืองกระทำ�การขัดต่อ “หลักการพื้นฐาน” ของพรรคการเมือง
โดยทัว่ ไปแล้วหลักการพืน้ ฐานของพรรคการเมือง หมายถึง จุดยืนในทางนโยบายขัน้ พืน้ ฐาน
ของพรรค การที่สมาชิกของพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับนโยบายขั้นพื้นฐานหรือปฏิเสธ
นโยบายขั้นพื้นฐานของพรรค ย่อมถือได้ว่าสมาชิกผู้นั้นกระทำ�การฝ่าฝืนวินัยของ
พรรคการเมืองแล้ว อย่างไรก็ตาม การทีส่ มาชิกของพรรคการเมืองมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
1BHG,
2H.P.

NJW 1994, S. 2610.
Bull, ZRP 1971, S.196.
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ในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของพรรคยังถือไม่ได้ว่าสมาชิกผู้นั้นฝ่าฝืนวินัยของ
พรรคการเมือง
การขับสมาชิกออกจากพรรคการเมืองต้องกระทำ�โดยอนุญาโตตุลาการ ตามรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้จะต้องกำ�หนดให้ผู้ที่ถูกขับออกจากพรรคการเมืองมีสิทธิ์
อุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการพรรคการเมืองในระดับชั้นที่สูงกว่าได้ คำ�วินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการพรรคการเมืองจะต้องมีการให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีฉกุ เฉิน
จำ�เป็นเร่งด่วนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค
การเมืองอาจมีคำ�สั่งให้สมาชิกพรรคการเมืองหยุดการใช้สิทธิในฐานะที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองได้จนกว่าจะมีคำ�วินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัยให้ขับสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรค สมาชิกคนดังกล่าวอาจฟ้องร้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมได้ อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมอาจตรวจสอบคำ�วินิจฉัยของอนุญาโต
ตุลาการได้อย่างจำ�กัด กล่าวคือ ตรวจสอบได้เฉพาะในประเด็นที่ว่าข้อเท็จจริงที่
พรรคการเมืองกล่าวอ้างนัน้ มีอยูจ่ ริงหรือไม่ ส่วนปัญหาทีว่ า่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะปรับ
เข้ากับข้อบังคับของพรรคการเมืองตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไรนัน้ โดยหลักแล้ว
เป็นอำ�นาจของอนุญาโตตุลาการ ในกรณีหลังนี้ ศาลยุติธรรมจะตรวจสอบแต่เพียงว่า
การใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นไปโดยอำ�เภอใจหรือผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง
หรือไม่เท่านั้น
2.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสังกัดพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องมีลักษณะครบถ้วนตามเงื่อนไขทางปฏิฐานในการทรงสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้ง
(positive Wählbarkeitsvoraussetzungen)   และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ทางปฏิเสธในการทรงสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้ง (negative Wählbarkeitsvoraussetzungen) ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง (Wahlgesetz) มาตรา 15
ประกอบกับมาตรา 13 และบุคคลใดก็ตามที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งๆ ที่ขาดคุณสมบัติ
บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับโทษอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 อักษร b วรรคหนึ่ง
ข้อ 4 ประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วบุคคลดังกล่าวจะถูกปฏิเสธไม่ให้
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ลงสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ชั้นของการรับสมัครเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่
ขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นอั น ที่ จ ะได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ผ่ า นการรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง และได้ รั บ เลื อ กตั้ ง
การเลือกตั้งดังกล่าวย่อมเป็นโมฆะตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ประโยคที่หนึ่ง ข้อ 1 และ
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง ข้อ 1 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง รัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง บุคคลย่อมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากว่าบุคคลนั้นมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ในวันเลือกตั้งและมีฐานะเป็นชาวเยอรมันตามความหมายของมาตรา 116 วรรคหนึ่ง
แห่งกฎหมายพืน้ ฐาน (Grundgesetz) อย่างน้อยเป็นระยะเวลาหนึง่ ปีนบั จนถึงวันเลือกตัง้
ตามมาตรา 15 วรรคสอง รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการเลือกตัง้ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
ย่อมไม่อาจสมัครรับเลือกตั้งได้
(1) บุคคลที่ถูกระงับ (เพิกถอน) สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 13 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย
การเลือกตั้งของสหพันธ์ การระงับสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวจะต้องกระทำ�โดยคำ�พิพากษา
ของศาล เหตุที่ศาลอาจระงับสิทธิเลือกตั้งของบุคคลได้มีหลายกรณี เช่น บุคคลนั้น
ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลว่ากระทำ�ความผิดฐานเป็นกบฎทรยศต่อสหพันธ์
หรือกระทำ�การอันเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถูกลงโทษตาม
คำ�พิพากษาของศาลว่ากระทำ�การโดยเจตนาทรยศต่อมลรัฐ หรือกระทำ�การอันเป็น
อันตรายต่อความมัน่ คงปลอดภัยแห่งดินแดน ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลว่ากระทำ�
ความผิดฐานทำ�ร้ายประมุขของรัฐต่างประเทศ สมาชิกในคณะรัฐมนตรีของรัฐต่างประเทศ
หรือผูแ้ ทนของรัฐต่างประเทศ ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลเพราะกระทำ�ความผิด
ฐานขัดขวางการเลือกตั้ง โกงการเลือกตั้ง ข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือติดสินบนผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้   ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลเนือ่ งจากกระทำ�ความผิดฐานให้สนิ บนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ถูกลงโทษตามคำ�พิพากษาของศาลว่ากระทำ�ความผิดฐานจารกรรม
ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือทำ�ให้อาวุธสงคราม วัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้
สำ�หรับการป้องกันตนในยามสงครามใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือทำ�ลาย หรือทำ�ให้สิ่งต่างๆ
ที่กล่าวมานั้นเสียหาย
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ในกรณีทก่ี ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด ศาลย่อมมีดลุ พินจิ ว่า นอกจากโทษในทางอาญาแล้ว
จะระงับสิทธิเลือกตั้งไปพร้อมกันด้วยหรือไม่ การถูกระงับสิทธิเลือกตั้งย่อมมีผลต่อเมื่อ
คำ�พิพากษาของศาลถึงที่สุด
นอกจากนี้ผู้ที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก็คือ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแต่มีอาการป่วย
ทางจิตหรือคนทีศ่ าลสัง่ ให้เป็นคนไร้ความสามารถและตกอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูอ้ นุบาล
นอกจากนี้ ผู้ที่ศาลสั่งให้เข้ารับการบำ�บัดในสถานบำ�บัดผู้ป่วยทางจิตก็ไม่สามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้เช่นกัน
(2) บุคคลที่ถูกระงับสิทธิในการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรของรัฐ
สำ�หรับปัญหาที่ว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสังกัด
พรรคการเมืองหรือไม่นน้ั ย่อมขึน้ อยูก่ บั ว่า การสมัครรับเลือกตัง้ เป็นการสมัครรับเลือกตัง้
ในลักษณะใด ในกรณีที่บุคคลต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของเขตเลือกตัง้ บุคคลนัน้ อาจจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่กไ็ ด้ ส่วนในกรณีทบ่ี คุ คลนัน้
จะสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ บุคคลนั้นจะต้องสังกัดพรรคการเมือง เพราะ
โดยเหตุผลของเรือ่ ง มีแต่พรรคการเมืองเท่านัน้ ทีจ่ ะส่งบุคคลลงสมัครรับเลือกตัง้ ในระบบ
บัญชีรายชื่อได้ เราอาจกล่าวได้ว่า โดยภาพรวมระบบกฎหมายเยอรมันไม่ได้บังคับ
ให้บุคคลต้องสังกัดพรรคการเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การสังกัดพรรคการเมืองไม่ใช่
คุณสมบัติของการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		
2.4 ผลในทางกฎหมายของขอ้ บังคับหรือมติของพรรคการเมืองทีข่ ดั กับหลักประชาธิปไตย
ระบบกฎหมายเยอรมันไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า หากข้อบังคับหรือมติของ
พรรคการเมืองไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ผลในทางกฎหมายของข้อบังคับหรือ
มติของพรรคการเมืองดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม โดยที่ระบบกฎหมาย
เยอรมันถือว่าพรรคการเมืองมีฐานะเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่ง ดังนั้น
หากปรากฏว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ย่อมถือว่า
ข้อบังคับของพรรคการเมืองนัน้ ขัดต่อกฎหมาย และด้วยเหตุดงั กล่าวจึงตกเป็นโมฆะ บรรดา
มติที่ออกมาตามข้อบังคับดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะเช่นกัน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในระบบกฎหมายอังกฤษ
“พรรคการเมือง (political parties)” ในระบบกฎหมายอังกฤษเป็นสถาบันหลักใน
การขับเคลื่อนกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (parliamentary
system) โดยทำ�หน้าที่ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมือง
ของประชาชน และคัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมมาทำ�งานการเมืองในตำ�แหน่งต่างๆ
ทั้งในส่วนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเช่นเดียวกับพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอื่นๆ
นอกจากนี้ การทีร่ ะบบกฎหมายอังกฤษมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นทางรัฐธรรมนูญ (constitutional
convention) ซึง่ กำ�หนดให้ภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปนัน้ กษัตริยอ์ งั กฤษจะทรงทาบทาม
ให้หวั หน้าพรรคการเมืองทีม่ สี มาชิกพรรคได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาสามัญ (member of
parliament; MP) มากที่สุดทำ�การรวบรวมเสียงสนับสนุนในสภาสามัญ (House of
Commons)3  เพือ่ จัดตัง้ รัฐบาล และในกรณีทห่ี วั หน้าพรรคการเมืองนัน้ สามารถรวบรวม
เสียงสนับสนุนได้สำ�เร็จ กษัตริย์อังกฤษจะต้องแต่งตั้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองนั้น
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี (Prime Minister)4 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากธรรมเนียมปฏิบัติ
ในทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ย่อมอนุมานได้ว่า รัฐธรรมนูญของอังกฤษได้ยอมรับ
การดำ�รงอยู่ (existence) ของพรรคการเมืองในระบบกฎหมาย   แม้ว่าอังกฤษจะเป็น
ประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญในรูปแบบที่ถูกประมวลขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
ทางการฉบับเดียวที่มีวิธีการจัดทำ�เป็นพิเศษต่างจากกฎหมายธรรมดา (codified
Constitution)6 ก็ตาม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญซึ่งเทียบได้กับการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอื่นๆ พรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“องค์การของพรรคการเมืองต่างๆ ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต (constituency parties)”
ซึ่งมีสถานะใกล้เคียงกับสาขาของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอื่นๆ จะมีบทบาท
สำ�คัญในการคัดเลือกตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค (party candidate) ของ
3สภาสามัญ

(The House of Commons) มีสถานะเป็นสภาล่าง (lower House) ของรัฐสภา (The House of
Parliament) อังกฤษ ซึ่งมีสถานะเทียบได้กับสภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) ในระบบกฎหมายไทย
โดยสมาชิกสภาสามัญ (Commons หรือ MPs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาสามัญนั้น มีสถานะเทียบได้กับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทยด้วย.
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แต่ละเขตเลือกตั้ง7 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประชาชนชาวอังกฤษจะนิยมเลือกผู้สมัครที่สังกัด
พรรคการเมืองมากกว่าผู้สมัครอิสระและในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้งโอกาสที่ผู้สมัคร
อิสระจะได้รับการเลือกตั้งนั้นมีน้อยมาก8
สำ�หรับคำ�นิยามของพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระบบกฎหมาย
อังกฤษนั้นมาจากคำ�อธิบายของ “เอ็ดมันด์ เบิร์ก (Edmund  Burke: A. D. 17291797)”9 ซึ่งเป็นทั้งนักปรัชญาและนักการเมือง คนสำ�คัญของอังกฤษในศตวรรษที่ 18
โดยเบิร์กได้อธิบายว่า “พรรคการเมือง หมายถึง องค์การที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ (national
interest) ในเรื่องต่างๆ (particular principles) ที่พวกเขาเห็นพ้องต้องกัน”10
โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างองค์การของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษ
สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือ องค์การของพรรคในเขตเลือกตั้ง (constituency
parties) ซึ่งมีสถานที่ตั้งกระจายอยู่ตามเขตเลือกตั้งต่างๆ ส่วนต่อมาคือ องค์การของ
พรรคในระดับประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมีสำ�นักงานกลางของพรรค (central office) ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการ และ
4The

British Monarchy, “Queen and Prime Minister,”<http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/Queenand
Government/QueenandPrimeMinister.aspx>, 27/02/2011.
5R. Blackburn, The Electoral System in Britain, (London: Macmillan Press LTD, 1995), p. 4.
นอกจากนี้ Lord Hailsham ได้เคยกล่าวไว้ว่า “แม้พรรคการเมืองจะมิได้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่มอี งค์ประกอบส่วนใดของรัฐธรรมนูญทีส่ ามารถละเลยทีจ่ ะรับรูถ้ งึ การดำ�รงอยูข่ องพรรคการเมืองได้ (Political Parties
are no part of our constitution, but no part of our constitution can ignore their existence.) The Dilemma
of Democracy (1978), p. 37 อ้างใน Ibid.
6A. L. Sueur, “Fundamental Principles,” In English Public Law, 2nd Edition, D. Feldman, eds (New York:
Oxford University Press Inc., 2009), p. 3.  
7R. Blackburn, supra note 5, p. 4.
8A. W. Bradley and K. D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 14th Edition (Malaysia:
Pearson Education Limited, 2007), pp. 161-162.
9เอ็ดมันด์ เบิร์ก เป็นทั้งนักปรัชญาคนสำ�คัญของอังกฤษ และเป็นอดีตสมาชิกสภาสามัญหลายสมัยในสังกัด
กลุ่มการเมืองฝ่ายวิกส์ (Whigs) ทั้งนี้ เบิร์กเป็นนักการเมืองอังกฤษฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่อต้านการปฏิวัติในฝรั่งเศส
ค.ศ. 1789 รายละเอียดโปรดดู  “Edmund Burke,”<http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke>, 27/01/2011.
10K. R. Mackenzie, The English Parliament, 4th Edition (Middlesex: Penguin Books Ltd, 1962),
pp. 110-111.
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ในส่วนสุดท้าย ได้แก่ องค์การในรัฐสภาของพรรค (parliamentary parties) ซึ่งโดย
ทั่วไปจะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาสามัญในสังกัดของพรรคการเมืองนั้นๆ11  
ตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับพรรคได้กำ�หนดไว้
ระบบพรรคการเมืองอังกฤษในปัจจุบันเป็นระบบสองพรรค (two-party system)
ซึ่งหมายถึง ระบบพรรคการเมืองที่โดยปรกติแล้วจะมีพรรคการเมืองสำ�คัญเพียง
สองพรรคเท่านัน้ ทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอในการแข่งขันกันเป็นแกนนำ�จัดตัง้ รัฐบาลโดยอาศัย
กระบวนการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย12 แต่เดิมนัน้ พรรคการเมืองสำ�คัญทีม่ บี ทบาท
คือ พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย
(Liberal Democrat Party) พรรคการเมืองทั้งสองพรรคมีบทบาทจนกระทั่งสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง13 แต่หลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้ว พรรคการเมืองที่มี
บทบาท คือ “พรรคแรงงาน (Labour Party)” ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ยึดถืออุดมการณ์
สังคมนิยม (socialism) และ “พรรคอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative Party)” ซึ่งเป็น
พรรคการเมืองเก่าแก่ที่ประกาศตนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ในแนวทาง
อนุรักษ์นิยมซึ่งมีบทบาทมาแต่เดิมนั่นเอง สำ�หรับพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งถือ
กำ�เนิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพรรคอนุรักษ์นิยมนั้น ในปัจจุบันได้กลายสภาพเป็น
พรรคการเมืองขนาดเล็กที่สองพรรคการเมืองแรกได้เชิญให้เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลใน
ลักษณะของรัฐบาลผสม (mixed government) เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น

11R.

Blackburn and A. Kennon with M. Wheeler-Booth,Sir, Griffith & Ryle on Parliament Functions,
Practice and Procedures, 2nd Edition(London: Sweet & Maxwell, 2003), p. 155.
12หยุด แสงอุทัย, คำ�อธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
โอเดียนสโตร์, 2512), น. 52-53.
13J. Hartmann, Westliche Regierungssystem, (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft, 2005) ,
p. 84.
14A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 162.
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3.1 ลักษณะของนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองในระบบ
กฎหมายอังกฤษ
ระบบกฎหมายอังกฤษไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่วางหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
นิตสิ มั พันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม การทีพ่ รรค
การเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษมีสถานะเป็นเพียง “สมาคม (voluntary
associations)” ตามกฎหมายเอกชน (private law)14 ส่งผลให้การกระทำ�ใดๆ ของ
พรรคการเมืองที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับนิติฐานะหรือสิทธิหน้าที่ทางกฎหมาย
ของพรรค ซึ่งรวมถึงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับนิติสัมพันธ์ที่พรรคและ
สมาชิกมีต่อกันด้วยนั้น ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชนด้วย มีข้อสังเกตว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนของสมาชิกพรรคการเมืองในเยอรมันแล้ว จำ�นวนสมาชิก
ของพรรคการเมืองในอังกฤษมีน้อยกว่ามาก15
ในระบบกฎหมายอังกฤษ พรรคการเมืองกับสมาชิกจะมีนิติสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบ
ของ “สัญญา (contract)” ตามกฎหมายเอกชน และในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าในทางกฎหมายระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคขึ้น คู่กรณีฝ่ายที่
เห็นว่าสิทธิของตนได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
สามารถดำ�เนินการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของตนได้โดยนำ�ข้อพิพาทมาฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลทีม่ เี ขตอำ�นาจในลักษณะของการฟ้องบังคับตามสัญญา ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ คดีทม่ี ี
การฟอ้ งร้องกันระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคนัน้ มักเป็นคดีวา่ ด้วยความชอบด้วย
ข้อบังคับพรรคการเมืองของกระบวนการในการขับบุคคลพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
และคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค16
15Roland

Sturm, in: Wolfgang Ismayer, Die polotische System Westeuropas, (Opladen: Leske Budrich),
1999, p.  238.
16A.W. Bradley and K.D. Ewing, supra note 8, p. 162.
17สำ�หรับรายละเอียดในเรื่อง กฎหมายเฉพาะหรือบรรทัดฐานทางกฎหมายเฉพาะ (ius speciale) โปรดดู
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ระบบแห่งบรรทัดฐานทางกฎหมาย,” ใน รพี’ 42, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542), น. 40-41.  
18A.W. Bradley and K.D. Ewing, supra note 8, p. 162.
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แม้ว่าระบบกฎหมายอังกฤษจะไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งมีลักษณะเป็นทั่วไป
หรือที่เรียกว่า “กฎหมายทั่วไป (ius generale)” ที่กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
นิตสิ มั พันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม รัฐสภาอังกฤษได้มกี ารตรา
กฎหมายลักษณ์อักษรที่กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับสมาชิกพรรคในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็น “กฎหมายเฉพาะ (ius speciale)”17
ขึ้นบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้ลักษณะเนื้อหาของนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิกใน
เรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะกำ�หนดไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
พระราชบัญญัติการกีดกันทางเพศ (กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ค.ศ. 2002 (The Sex
Discrimination (Election Candidates) Act 2002) ได้วางหลักเกณฑ์ให้พรรคการเมือง
ทีไ่ ด้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยพรรคการเมือง การเลือกตัง้ และการออกเสียง
ประชามติ ค.ศ. 2000 (The Political Parties, Elections and Referendum Act
2000) ต้องคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับต่างๆ โดยคำ�นึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศระหว่างชายกับหญิง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทใน
การเป็นผู้แทนของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีหน้าที่ที่จะต้องดำ�เนินการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้ก�ำ หนดไว้ดว้ ย และหากสมาชิกของ
พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฯ ค.ศ. 2000 คนใด
เห็นว่า ตนเองได้รบั ความเสียหายจากการทีพ่ รรคไม่ด�ำ เนินการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติการกีดกันทางเพศฯ กำ�หนด สมาชิกผู้นั้น
ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของตนได้
การทีร่ ะบบกฎหมายอังกฤษไม่มกี ฎหมายทัว่ ไปทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับนิตสิ มั พันธ์
ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิก ทำ�ให้แต่ละพรรคการเมืองมีเสรีภาพอย่างกว้างขวาง
ในการกำ�หนดเนื้อหาของนิติสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นใช้บังคับระหว่างพรรคกับสมาชิกพรรค
ตราบเท่าที่เนื้อหาของนิติสัมพันธ์ที่พรรคการเมืองกำ�หนดนั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะบางฉบับซึง่ มีบทบัญญัตทิ จ่ี �ำ กัดเสรีภาพของพรรคการเมืองในการกำ�หนด
เนื้อหาของนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิก ดังเช่นในกรณีของพระราชบัญญัติ
การกีดกันทางเพศ (กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ค.ศ. 2002 ที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึง
กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับในสหราชอาณาจักร (The UK) ด้วย
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หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ นิ ติ สั ม พั น ธ์ ห รื อ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ที่ พ รรคการเมื อ งกั บ สมาชิ ก
พรรคการเมืองมีต่อกันนั้นจะถูกกำ�หนดไว้ใน “ข้อบังคับพรรคการเมือง (party rules)”
ซึง่ โดยปรกติ ข้อบังคับของพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีเนือ้ หาทีป่ ระกอบด้วยบทบัญญัติ
ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ (substantive rules) และวิธีสบัญญัติ (procedural rules)
สำ�หรับบทบัญญัติส่วนที่เป็นสารบัญญัติซึ่งกำ�หนดหลักการและองค์ประกอบที่สำ�คัญ
ต่อการดำ�รงอยู่ของพรรคการเมือง คือ “ธรรมนูญพรรค (constitutional rules)”
ข้อบังคับส่วนทีเ่ ป็นธรรมนูญพรรคจะบัญญัตเิ กีย่ วกับชือ่ เป้าหมายหรืออุดมการณ์19   และ
โครงสร้างการบริหารงานของพรรค9 สำ�หรับหลักเกณฑ์เรื่องความเป็นสมาชิกพรรคจะ
ปรากฏอยู่ในส่วนของ “ข้อบังคับว่าด้วยความเป็นสมาชิกพรรค (membership rules)”
ซึ่งเป็นส่วนที่กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่พรรคและสมาชิกพรรคมีต่อกัน
เช่น วิธีการได้มาซึ่งความเป็นสมาชิกพรรค (membership) คุณสมบัติและลักษณะต้อง
ห้ามของความเป็นสมาชิก หน้าที่และสิทธิต่างๆ ของสมาชิก รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บทบัญญัติในส่วนที่เป็นสารบัญญัติยังรวมถึงข้อบังคับ
ว่าด้วยการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อบังคับการประชุมในระดับต่างๆ ของพรรค
รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับอำ�นาจหน้าทีข่ ององค์กรต่างๆ ภายในพรรคด้วย สำ�หรับข้อบังคับ
พรรคการเมื อ งส่ ว นที่ เ ป็ น วิ ธี ส บั ญ ญั ติ จ ะเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งกระบวนการ
ในการวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกพรรค การพิจารณาโทษทางวินยั
ของสมาชิก การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพรรคและการกำ�หนด
อำ�นาจให้กบั องค์กรภายในของพรรคในการพิจารณาวินจิ ฉัยข้อพิพาทและในการพิจารณา
อุ ท ธรณ์ สำ � หรั บ กรณี ที่ มี ผู้ ไ ม่ พ อใจผลการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของผู้ มี อำ � นาจพิ จ ารณา
วินิจฉัยในชั้นต้นด้วย21
โครงสร้างของระบบพรรคการเมืองอังกฤษนอกจากจะประกอบไปด้วยสมาชิกพรรค
ที่เป็นบุคคลธรรมดา (individual members) เช่นเดียวกับพรรคการเมืองในระบบ
กฎหมายอืน่ ๆ แล้ว องค์การต่างๆ (organizations) ไม่วา่ จะเป็นสมาคม (associations)
19J. D. Lees and R. Kimber, Political Parties in modern Britain, (London: Routledge and Kegan
Paul Ltd, 1972), pp. 13-14.  
20ดู Labour Party, Labour Party Rule Book 2008, Chapter 1 Constitutional Rules.
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สหภาพแรงงาน (trade unions) หรือสโมสร (clubs) ที่การดำ�เนินงานทางการเมือง
ถูกกำ�หนดให้เป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งขององค์การ สามารถเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองได้ในรูปแบบขององค์การในเครือข่าย (affiliated organization) อย่างไร
ก็ตาม การเข้าร่วมกับพรรคการเมืองขององค์การในเครือข่ายย่อมก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ระหว่างองค์การในเครือข่ายกับพรรคการเมืองที่มีเนื้อหาบางประการแตกต่างไปจาก
นิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งโดยปรกติแล้ว
หลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่อันเกิดจากนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับองค์การใน
เครือข่ายจะถูกกำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่พรรคกับสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดามีต่อกัน22
โดยทั่วไปแล้วองค์การในเครือข่ายจะมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานของพรรคการเมือง
ด้วยการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมพรรคเพื่อตัดสินใจในประเด็นสำ�คัญๆ23  และมีอำ�นาจ
ในการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการคณะต่างๆ (committees) ของพรรคได้ ตามวิธีการ
ที่ข้อบังคับพรรคกำ�หนดไว้24 อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างพรรค
ขององค์การในเครือข่ายจะไม่มีผลทำ�ให้สมาชิกทุกคนขององค์การในเครือข่ายต้องมี
สถานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่องค์การนั้นเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ แต่พรรคการเมือง
อาจกำ�หนดให้สมาชิกองค์การในเครือข่ายของพรรคที่จ่ายเงินสมทบกองทุนสนับสนุน
ทางการเมืองหรือถูกหักเงินค่าสมาชิกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนดังกล่าว มีสิทธิสมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคด้วยเงื่อนไขที่พิเศษกว่าบุคคลธรรมดาคนอื่นๆ ทั่วไป เช่น อาจได้รับ
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาชิก หรืออาจมีสทิ ธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยวิธกี ารที่
ยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าการสมัครสมาชิกในกรณีปรกติทั่วไป25
21ดู

Labour Party, supra note 20, Chapter 6 Disciplinary Rules.
Labour Party, supra note 20, Chapter 1 Constitutional rules, Clause II. Party structure and
affiliated  organisations. และดู Chapter 2 Membership rules.
23ดู Labour Party, supra note 20, Chapter 3 Party Conference, A. Delegations, Section 1. A.
24ดู Labour Party, supra note 20, Chapter 4 Elections of national officers of the party and national
committees, B. Procedural rules for elections for national officers of the party, Section 2. B. iii.
25ดู Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of Membership,
Section 6. B. และดู Chapter 2 Membership rules, C. Membership supscriptions.
22ดู
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สำ�หรับกรณีของบุคคลธรรมดานั้น เงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคย่อมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละพรรคกำ�หนดได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ โดยทั่วไปแล้ว สมาชิก
พรรคการเมืองจะมีสทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสาขาพรรคซึง่ จัดขึน้ ตามระยะเวลาทีข่ อ้ บังคับ
หรือกฎระเบียบอื่นๆ ของพรรคกำ�หนด และมีสิทธิเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับต่างๆ ที่พรรคจะส่งสมาชิกลงสมัคร สำ�หรับ
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของพรรคการเมือง (party conference) นั้น สมาชิก
พรรคการเมืองมีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์การในเขตเลือกตั้ง (constituency
parties) หรือองค์การในเครือข่ายของพรรค (affiliated organization) เพื่อเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของพรรคได้ตามวิธีการที่ข้อบังคับพรรค
กำ�หนดไว้26 นอกจากนี้ พรรคการเมืองสำ�คัญสองพรรคในระบบกฎหมายอังกฤษ ได้แก่
พรรคแรงงานและพรรคอนุรักษ์นิยมได้ให้สิทธิกับสมาชิกพรรคทุกคนในการออกเสียง
เลือกตั้งหัวหน้าพรรค (Leadership) ด้วย27 ซึ่งการที่ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษ
เป็นระบบสองพรรค ได้ส่งผลให้บุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคนี้ ต่างก็มีสถานะ
เป็นคู่แข่งของกันและกันในการชิงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปโดยปริยาย
3.2 การได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์ทว่ั ไปในทางกฎหมายว่าด้วยเรือ่ งการได้มาและการสิน้ สุดความเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองซึง่ เป็นประเด็นว่าด้วยการได้เกิดขึน้ และการสิน้ สุดลงของนิตสิ มั พันธ์ระหว่าง
พรรคการเมืองกับสมาชิกนั้น   เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏในระบบกฎหมายอังกฤษเช่นเดียวกับ
หลักเกณฑ์ท่วั ไปในทางกฎหมายที่กำ�หนดเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับ
สมาชิกซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1  ส่งผลให้พรรคการเมืองแต่ละพรรค  มีสิทธิในการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
อย่างอิสระเช่นเดียวกับกรณีของการกำ�หนดเนื้อหาของนิติสัมพันธ์ที่พรรคการเมืองกับ
สมาชิกพรรคมีต่อกันด้วยและโดยทั่วไปแล้วบ่อเกิด (source) ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
26J.

27R.

D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 211-212, 220-221.
Blackburn & others, supra note 11, p. 155, 157.
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การได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษ ก็คือ
ข้อบังคับของพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษมักจะกำ�หนดให้บุคคลธรรมดา
สามารถที่จะได้มาซึ่งความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (membership) ด้วยการแสดง
เจตนายอมรับในอุดมการณ์ (aims) ของพรรคตามแบบพิธีที่พรรคกำ�หนด ซึ่งโดย
ปรกติแล้วแบบพิธีในการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกจะกระทำ�โดยการให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้า
เป็นสมาชิกพรรคกรอกเอกสารที่มีข้อความว่าบุคคลดังกล่าวได้ยอมรับในอุดมการณ์
แนวทางในการทำ�งาน (direction) ของพรรค ตลอดจนเงือ่ นไขอืน่ ๆทีพ่ รรคกำ�หนดขึน้
โดยความสมัครใจ นอกจากนี้ พรรคการเมืองส่วนใหญ่ในระบบกฎหมายอังกฤษได้
กำ�หนดให้การจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิก (subscription) เป็นเงือ่ นไขอีกประการหนึง่ ของ
การได้มาซึง่ ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย28  และนอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว  องค์การ
เอกชนใดๆ ทีไ่ ด้ถอื เอาการดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นวัตถุประสงค์ขอ้ หนึง่ ขององค์การ
ก็สามารถสมัครเข้าเป็นองค์การในเครือข่ายของพรรคการเมืองได้ โดยพรรคการเมืองที่
องค์การในเครือข่ายมีบทบาทสูงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง คือ พรรคแรงงาน
ซึ่งมีข้อบังคับพรรคที่กำ�หนดให้สหภาพแรงงาน สหกรณ์  องค์การที่ดำ�เนินกิจกรรมทาง
การเมืองบนพื้นฐานของอุดมการณ์สังคมนิยม รวมไปถึง องค์การวิชาชีพต่างๆ สามารถ
สมัครเข้าเป็นองค์การในเครือข่ายของพรรคได้29
บุ ค คลธรรมดาที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งพรรคใด
พรรคหนึ่งนั้น จะต้องมีอายุครบบริบูรณ์ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง
ซึ่งพรรคการเมืองสามารถรับบุคคลที่อายุต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง คือ ต่ำ�กว่า
สิบแปดปบี ริบรู ณ์ในวันทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ (polling day)30  เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
เพียงแต่บุคคลกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับสิทธิบางประการที่ข้อบังคับพรรคการเมืองกำ�หนดให้
28J.

D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 16-17.
D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 18.
30O. Hood Philips & Jackson, Constitutional and Administrative Law, 8th Edition (London: Sweet &
Maxwell, 2001), p. 214.
31Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of membership, Section 3. A.
32Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Conditions of membership, Section 3.
29J.
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มีหรือใช้ได้แต่เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งหรือมีอายุครบเกณฑ์ที่สามารถจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้แล้วเท่านั้น ในกรณีของพรรคแรงงานนั้น ได้กำ�หนดอายุของบุคคลที่
ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคไว้ทอ่ี ายุไม่ต�ำ่ กว่าสิบห้าปีบริบรู ณ์31  ในส่วนของคุณสมบัติ
เรื่องสัญชาตินั้น ระบบกฎหมายอังกฤษไม่มีกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายใดที่สงวนสิทธิ์ใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้ให้แต่เฉพาะพลเมืองของสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
พรรคการเมืองจึงสามารถรับบุคคลสัญชาติอน่ื เข้าเป็นสมาชิกได้ ดังเช่นในกรณีของพรรคแรงงาน
ที่กำ�หนดให้พลเมืองของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคแรงงานได้ นอกจากนี้ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติสหราชอาณาจักร
แต่ได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ย่อมมีสิทธิสมัครเข้า
เป็นสมาชิกพรรคแรงงานได้เช่นเดียวกัน32  และในทางกลับกันนัน้ พรรคการเมืองในระบบ
กฎหมายอังกฤษก็อาจนำ�เงื่อนไขในเรื่องภูมิลำ�เนามาใช้จำ�กัดสิทธิการเข้าเป็นสมาชิก
พรรคของบุคคลสัญชาติสหราชอาณาจักรได้ ดังเช่นในกรณีของพรรคแรงงานทีเ่ คยกำ�หนด
เงื่อนไขไว้ในข้อบังคับของพรรคว่า มิให้รับบุคคลที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในแคว้นไอร์แลนด์เหนือ
(Northern Ireland) เข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากพรรคแรงงานได้ให้การสนับสนุน “พรรค
สังคมประชาธิปไตยและแรงงาน”  (Social Democratic and Labour Party: SDLP)
ให้ด�ำ เนินงานทางการเมืองในแคว้นดังกล่าวในฐานะพรรคพันธมิตร33   ซึง่ ต่อมาข้อบังคับ
พรรคในเรื่องนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ ค.ศ. 200334
นอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรคก็มัก
จะถูกกำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่ยังมีสถานะ
33Labour

Party (UK), “Party Constitution and Structure,”<http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Party_
(UK)#cite_ note-10>, 14/02/2011.
34BBC News, UK, Northern Ireland, “Labour NI banned overturned,”<http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/ northern_ireland/3154222.stm>, 14/02/2011.
35Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of membership, Section 3., C.  
36J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 219.
37J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 17.
38Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, C. Membership subscription, Section 1.
39Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, C. Membership subscription, Section 5.    
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เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น35 หรือเป็นสมาชิกขององค์การใดๆ (organizations)
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรค (party conference) หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มีความเห็นว่าองค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น36
ย่อมถือว่าบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค
ในส่วนของค่าธรรมเนียมสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของ
การได้มาซึง่ ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ 37 โดยปรกติแล้ว ข้อบังคับของพรรคจะ
กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกสำ�หรับบุคคลทั่วไปเอาไว้ในรูปแบบของอัตราขั้นต่ำ� 
และแต่ละพรรคการเมืองอาจให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางประเภทหรือบางจำ �พวกด้วย
การกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�ของค่าธรรมเนียมสมาชิกให้ต่ำ�กว่ากรณีบุคคลทั่วไปก็ได้ เช่น
บุคคลที่ว่างงาน (unemployed) คนเกษียณอายุ (pensioner) หรือนักเรียนนักศึกษา
ประเภทที่ต้องเรียนเต็มเวลา (full-time student) เป็นต้น38  นอกจากนี้ การไม่มีหนี้
ค่าธรรมเนียมสมาชิกค้างชำ�ระยังถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนประการหนึ่งในการมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ ภายในพรรค ในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในระดับต่างๆ ของเขตเลือกตั้ง (constituency) ที่สมาชิกผู้นั้นมีภูมิลำ�เนาอยู่หรือได้ลง
ทะเบียนเป็นผู้เลือกตั้ง (electorate) ในเขตนั้น และในการร่วมลงมติที่สำ�คัญต่อกิจการ
ของพรรคในกรณีอื่นๆ ด้วย โดยสมาชิกจะใช้สิทธิเหล่านี้ก็ต่อเมื่อได้ชำ�ระค่าธรรมเนียม
สมาชิกครบถ้วนภายในเวลาใดๆ ที่องค์กรซึ่งมีอำ�นาจตามข้อบังคับพรรคได้กำ�หนดขึ้น
ก่อนวันที่จะมีการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว39   สำ�หรับค่าธรรมเนียมสมาชิกในกรณี
ขององค์การในเครือข่ายนั้น พรรคการเมืองอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกในอัตราที่
แตกต่างไปจากกรณีของบุคคลธรรมดาได้40
สำ�หรับเงื่อนไขในการที่จะได้มาซึ่งความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองประการอื่นๆ นั้น
ได้แก่ การยอมรับหรือศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรค การยอมเคารพและปฏิบัติตาม
ธรรมนูญและข้อบังคับพรรค41 รวมถึงการให้สัญญาว่า จะยอมรับในนโยบายที่พรรค
จะได้กำ�หนดขึ้นภายหน้าในแต่ละช่วงเวลาโดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศด้วย สำ�หรับเงื่อนไขเรื่องการศรัทธาต่ออุดมการณ์ของพรรคนั้น แม้จะเป็น
เงือ่ นไขทีม่ ลี กั ษณะเป็นนามธรรม เนือ่ งจากความศรัทธาเป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากความรูส้ กึ นึกคิด
ของแต่ละบุคคล และเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่า ณ เวลาหนึ่งเวลาใด สมาชิกคนหนึ่ง
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คนใดจะยังคงมีศรัทธาต่ออุดมการณ์ของพรรคอยู่หรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีที่บุคคลซึ่ง
มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นที่มีอุดมการณ์
ซึง่ ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับอุดมการณ์ของพรรคทีบ่ คุ คลนัน้ ต้องการเข้าเป็นสมาชิกด้วยแล้ว
การบ่ ง ชี้ ว่ า ขณะที่ ม าสมั ค รเป็ น สมาชิ ก นั้ น บุ ค คลดั ง กล่ า วศรั ท ธาต่ อ อุ ด มการณ์ ข อง
พรรคจริงหรือไม่และมากน้อยเพียงใดย่อมเป็นเรื่องยาก ซึ่งในกรณีนี้ พรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายอั ง กฤษส่ ว นใหญ่ จ ะเรี ย กร้ อ งเพี ย งแค่ ใ ห้ บุ ค คลที่ ต้ อ งการเข้ า เป็ น
สมาชิกแสดงออกอย่างชัดแจ้งถึงการยอมรับในอุดมการณ์ของพรรคด้วยการกรอกและ
ลงลายมือชื่อในเอกสารเท่านั้น42   และหากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการเข้าเป็น
สมาชิกพรรคในประการอื่นๆ ครบถ้วน พรรคก็อาจรับบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกได้ ทั้งนี้
หากปรากฏในภายหลังว่าสมาชิกผู้นั้นมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติขัดแย้งกับ
อุดมการณ์ของพรรคอย่างชัดแจ้ง เช่น เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การที่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมืององค์การอื่นนอกเหนือจากองค์การในเครือข่ายของพรรคที่ตนเป็นสมาชิก
หรื อ การประกาศตั วอย่างชัด เจนว่าจะไม่ใ ห้การสนับสนุ นบุ คคลที่ พ รรคส่ งลงสมั คร
รับเลือกตัง้ (party candidate)43 เป็นต้น พรรคก็ยอ่ มมีสทิ ธิขบั บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
การเป็นสมาชิกได้
ในส่วนของเหตุแห่งการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยทั่วไปแล้ว
สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกในเวลาใดก็ได้ นอกจาก
นัน้ แล้ว พฤติกรรมของสมาชิกทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำ�เนินการ
ทางการเมื อ งของพรรคก็ ถื อ เป็ น เหตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด ความเป็ น สมาชิ ก พรรคได้
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันกับบุคคลที่พรรคส่งลงสมัคร
รับเลือกตัง้ หรือทำ�หน้าทีเ่ ป็นหัวคะแนน (candidate agent) ให้กบั ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ที่
ลงสมัครแข่งขันกับบุคคลทีพ่ รรคส่งลงสมัคร รวมถึงการประกาศจุดยืนทีจ่ ะไม่ให้การสนับสนุน
40Labour

Party, supra note 20, Chapter 1 Constitutional rules, Clause II Party structure and affiliated
organisations, Section 6 Affiliation Fees.
41J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 16-17.
42J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 16-17.
43Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of membership, Section 4.
Excusions B.  

วรเจตน ภาคีรัตน
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หรื อ ชั ก ชวนมิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น บุ ค คลที่ พ รรคส่ ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
อย่างชัดแจ้ง ย่อมถือเป็นเหตุทท่ี �ำ ให้พรรคสามารถขับบุคคลทีม่ พี ฤติการณ์เช่นนีอ้ อกจาก
การเป็นสมาชิกพรรคได้44
ในกรณีที่สมาชิกพรรคคนใดต้องคำ�พิพากษาของศาลว่าได้กระทำ�ความผิดอาญาที่มี
โทษร้ายแรง (serious criminal offence) และถูกตัดสินให้รับโทษจำ�คุกอันเนื่องมาจาก
การกระทำ�ดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้องค์กรของพรรคทีม่ อี �ำ นาจพิจารณาเกีย่ วกับการสิน้ สุด
ความเป็นสมาชิกพรรคออกคำ�สั่งระงับสมาชิกภาพของบุคคลผู้นั้นไว้จนกว่าจะพ้นโทษ
ที่ได้รับหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคไปเลยก็ได้ และในกรณีที่
สมาชิกคนใดถูกระงับสมาชิกภาพแม้จะเป็นการชัว่ คราว45 ก็มผี ลทำ�ให้สมาชิกผูน้ น้ั พ้นจาก
ตำ�แหน่งต่างๆ ภายในพรรคที่ตนเองมีอยู่ไปด้วย46  
โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกที่ถูกขับออกจากพรรคเพราะมีพฤติกรรมอันถือเป็นลักษณะ
ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกนั้น ย่อมไม่อาจกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคได้ตลอดไปหรือ
ภายในเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ข้อบังคับของแต่ละพรรคการเมืองกำ�หนดเอาไว้47
3.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสังกัดพรรคการเมือง
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก สภาสามั ญ
ปรากฏอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่างๆ มากมายหลายฉบับ  ในเบื้องต้นนั้น
บุคคลที่มีสถานะเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
44Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of membership, Section 4.
Excusions A., B.  
45Labour Party, supra note 20, Chapter 2 Membership rules, A. Condition of membership, Section 4.
Excusions, D.    
46Labour Party, supra note 20, Chapter 6 Disciplinary rules, A. National action by the party, Section 3.
47Labour Party, supra note 20, Chapter 6 Disciplinary rules, A. National action by the party, 2.
48 ตั ว อย่ า งของกฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ในระบบกฎหมายอังกฤษ ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารเป็นผูแ้ ทนปวงชน ค.ศ. 1983 (The Representation of the People
Act 1983) พระราชบัญญัตกิ ารขาดคุณสมบัตใิ นกรณีสภาสามัญ ค.ศ. 1957 (The House of Commons Disqualification
Act 1957) เป็นต้น รายละเอียดโปรดดู A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, pp. 176-180.
49The British Nationality Act 1981, Sch 7, first item.

36

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือมีสัญชาติของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ย่อมถือว่า
มีคณ
ุ สมบัตเิ รือ่ งสัญชาติครบตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้   ในส่วนของหลักเกณฑ์อน่ื ๆ นัน้
ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ้ ง ต อ งมีอายุค รบ 21 ปบริบูร ณ50 ไม ม ี อ าการป ว ยทางจิ ต
(mental illness)51  ไม่เป็นสมาชิกสภาขุนนาง (peers หรือ peeresses)52  ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย (bankrupt)53  ไม่เป็นผูท้ ถ่ี กู ศาลพิพากษาว่าได้กระทำ�ความผิดและอยูร่ ะหว่าง
ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ดำ� รงตำ � แหน่ง ทางการเมืองตามพระราชบั ญ ญั ติก ารเป็ นผู้แทนปวงชน
ค.ศ. 1983 (The Representation of the People Act 1983) นอกจากนี้ บุคคลที่
ถูกศาลพิพากษาว่ากระทำ�ความผิดฐานก่อการกบฎ (treason) ย่อมถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง
และสิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาสามัญเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น การถูกศาลอังกฤษ
หรือศาลต่างประเทศพิพากษาว่าได้กระทำ�ความผิดอาญาและถูกตัดสินลงโทษจำ�คุก
เป็นเวลากว่า 1 ปีนั้น ก็ถือเป็นเหตุขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาสามัญด้วย54
ระบบกฎหมายอังกฤษไม่มีบทบัญญัติในทางกฎหมายใดๆ ที่กำ�หนดเงื่อนไขบังคับ
ก่ อ นให้ บุ ค คลที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาสามั ญ ต้ อ งสั ง กั ด
พรรคการเมือง โดยระบบกฎหมายอังกฤษเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาทุกคนที่ต้องการ
จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสามัญสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แม้จะไม่ได้
50A.

W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 176.
W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 176.
52สำ�หรับการเป็นขุนนางสืบตระกูล (hereditary peers) นั้น ไม่ถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาสามัญ เนื่องจากในปัจจุบันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสภาสามัญของขุนนางสืบตระกูลได้ถูกระงับไปแล้ว                  
โดยผลของพระราชบัญญัติสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 (The House of Lords Act 1999) เว้นแต่เฉพาะขุนนางสืบตระกูล
จำ�นวน 92 คน ที่ตำ�แหน่งสมาชิกสภาขุนนางมิได้ถูกยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นที่กฎหมายยังคงไม่อนุญาต
ให้ลงสมัครสมาชิกสภาสามัญเนื่องจากยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาขุนนางอยู่ A.W. Bradley and K.D. Ewing,
supra note 8, p. 176.
53สำ�หรับในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สมาชิกสภาสามัญจะพ้นจากตำ�แหน่ง
ต่อเมื่อระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำ�พิพากษา โดยไม่มีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งใดมาลบล้าง
คำ�พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายดังกล่าว A.W. Bradley and K.D. Ewing, supra note 8, p. 176.
54A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 177.
55A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, pp. 161-162
56O. Hood Philips & Jackson, supra note 30, pp. 228-229.
51A.
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ลงสมัครในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองก็ตาม55  หรืออาจกล่าวได้วา่ ระบบกฎหมาย
อั ง กฤษเป ด โอกาสให บุค คลสามารถลงสมัค รรับเลื อ กตั ้ งในฐานะ “ผู  ส มั ครอิ ส ระ
(independent candidate)” ได้
นอกจากระบบกฎหมายอังกฤษจะไม่มีกฎหมายที่บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาสามัญต้องสังกัดพรรคแล้ว การทีป่ ระเทศอังกฤษใช้ระบบเลือกตัง้ สมาชิกสภาสามัญ
แบบแบ่งเขตโดยแต่ละเขตมีสมาชิกสภาสามัญได้เขตละหนึ่งคน (First Past the Post:
FPTP) เพียงระบบเดียว56   โดยไม่มีสมาชิกสภาสามัญในระบบสัดส่วนเลยนั้น ก็เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ระบบกฎหมายอังกฤษสามารถเปิดเสรีในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มกี ารบังคับสังกัดพรรค ซึง่ ต่างจากประเทศทีใ่ ช้ระบบเลือกตัง้ แบบสัดส่วน
(proportional system) ผสมกับแบบแบ่งเขตดังที่ได้กล่าวมาแล้วในกรณีของประเทศ
เยอรมนีซึ่งกำ�หนดให้ประชาชนต้องเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอ ทำ�ให้มีความจำ�เป็นโดยสภาพที่จะต้องบังคับ
บุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดส่วนให้สังกัดพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ การมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง การเลือกตั้ง
และการลงประชามติ ค.ศ. 2000 (The Political Parties, Election and Referendum
Act 2000) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้พรรคการเมือง
ที่มีอยู่ในระบบกฎหมายอังกฤษในเวลานั้นรวมทั้งพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ใน
อนาคตมาทำ�การจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับการจัดสรรสิทธิต่างๆ จากรัฐ ได้สร้างเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองประการหนึ่งให้กับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาสามัญ กล่าวคือ บุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะมีสถานะเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมืองใดได้ก็ต่อเมื่อพรรคที่ตนสังกัดได้ทำ�การจดทะเบียน
57A.

W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 162.
W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, pp. 161-162.
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2010 มีผู้สมัครอิสระที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาสามัญเพียง 1 คน
โปรดดู MPs, Current state of the parties, “Seat won at the general election 2010,”< http://www.parliament.uk/
mps-lords-and-offices/mps/state-of-the-parties/>, 15/02/2011.  
59R. Blackburn, supra note 5, pp. 4-5.  
60A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, pp. 161-162.  
58A.
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พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดประกาศ
ตัวว่าตนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งที่มิได้จดทะเบียน
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ฉบับนี้ ผูส มัค รรายนั้น จะมีสถานะในทางกฎหมายเป นเพี ย ง
ผู้สมัครอิสระ57
โดยปกติแล้ว โอกาสที่ผู้สมัครอิสระจะชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก58  เนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครโดยอาศัยความนิยมชมชอบในพรรคการเมืองหรือนโยบายของพรรคการเมืองที่
ผู้สมัครสังกัดรวมถึงคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคมากกว่าที่จะเลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งโดยพิจารณาเพียงแค่คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคน59
ในชั้นนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบกฎหมายอังกฤษไม่บังคับให้บุคคลที่
ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสามัญต้องสังกัดพรรคการเมือง อย่างไร
ก็ตาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญแต่ละครั้งปรากฏว่าจำ�นวนผู้สมัครอิสระที่ได้
รับเลือกตั้งนั้นมีน้อยมาก60 ประกอบกับการที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญของ
อังกฤษใช้ระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยแต่ละเขตมีสมาชิกสภาสามัญได้หนึ่งคน
โดยไม่มกี ารนำ�ระบบการเลือกตัง้ แบบสัดส่วนมาใช้เลยนัน้ 61 ทำ�ให้ระบบการเลือกตัง้ ของ
อังกฤษเป็นระบบที่ไม่มีการกำ�หนดบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง
โดยสิ้นเชิง
3.4 ผลในทางกฎหมายของข้อบังคับหรือมติพรรคการเมืองที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย
แนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตย (das demokratische Prinzip) อันเป็นหลักการ
ก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมือง (Political Will) ของประชาชนที่ประกอบไปด้วยหลัก
ประชาชนเป็นผู้ถืออำ�นาจสูงสุด หลักการปกครองโดยฝ่ายข้างมาก หลักการปกครอง
ในระบบผู้แทน และหลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรค62 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก่อกำ�เนิด
61O.

Hood Philips & Jackson, supra note 30, pp. 228-229.
เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์วิญญูชน, 2550),         

62สมยศ

น. 144.
63A. W. Bradley and K. D. Ewing, supra note 8, p. 162.
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และแพร่หลายในประเทศภาคพื้นยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีนั้น เป็นแนวคิดที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับนับถือในระบบกฎหมายอังกฤษซึ่งมีพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นทวีปยุโรปและ
ยึดถือหลักอำ�นาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา (Supremacy of Parliament) เป็นหัวใจสำ�คัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อหลักประชาธิปไตยไม่ได้รับการยอมรับ
นับถือแล้ว ระบบกฎหมายอังกฤษจึงไม่มกี ลไกในทางกฎหมายทีจ่ ะบังคับให้พรรคการเมือง
ต้องวางระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ภายในพรรคให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในพรรคการเมืองไม่ถูกบังคับให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตยแล้ว กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองภายในพรรคซึ่งเป็นสิ่งที่
โดยสภาพแล้วจะต้องเกิดขึน้ และดำ�รงอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎเกณฑ์ภายในของพรรค ก็ไม่ถกู บังคับ
ให้ต้องเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่สอดคล้องหรือชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยด้วย
เช่นเดียวกัน
ยิ่งไปกว่านั้น การที่ระบบกฎหมายอังกฤษไม่มีกฎหมายทั่วไปที่กำ�หนดเงื่อนไขใน
การตราระเบียบกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายในพรรคการเมือง หรือที่เรียกว่า “ข้อบังคับ
พรรคการเมือง” ทำ�ให้องค์กรทีม่ อี �ำ นาจของแต่ละพรรคการเมืองมีอสิ ระอย่างกว้างขวาง
ในการกำ�หนดเนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองที่จะตราขึ้นใช้บังคับ โดยข้อจำ�กัดของ
เสรีภาพดังกล่าวมีอยู่เพียงแค่บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (Positive Laws) ที่ใช้
บังคับอยู่ในสังคมอังกฤษ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะที่รัฐสภาตราขึ้นซึ่งมีเนื้อหาที่จำ�กัด
เสรีภาพบางประการในการกำ�หนดเนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองเท่านั้น ดังเช่น
ในกรณีของพระราชบัญญัติการกีดกันทางเพศ (กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ค.ศ. 2002
(The Sex Discrimination (Election Candidates) Act 2002) ซึ่งได้กล่าวมา
แล้ว63 และจากการศึกษาค้นคว้าในเวลานี้ ยังไม่พบว่ามีกฎหมายเฉพาะที่บังคับให้
พรรคการเมืองต้องกำ�หนดข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับหลักการหรือแนวปฏิบัติที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยตามแนวคิดของประเทศภาคพื้นยุโรปแต่อย่างใด
โดยสภาพในทางข้อเท็จจริงนั้น พรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษเป็นองค์การ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมตัวกันขององค์การในเขตเลือกตัง้ ของพรรค (constituency party)
ในแต่ละเขตทัว่ ประเทศกับองค์การต่างๆ ทีเ่ ข้ามารวมกันเป็นองค์การในเครือข่ายของพรรค
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(affiliated organisations) ทั้งนี้ องค์การในเขตเลือกตั้งของพรรคแต่ละเขตนั้น
จะมีลักษณะเป็นองค์การที่เป็นเอกเทศ แยกจากองค์การของพรรคในเขตเลือกตั้งอื่นๆ
และมีความเป็นเอกเทศจากองค์การกลางของพรรคด้วย64 โดยองค์การของพรรคในเขตเลือกตัง้
แต่ละเขตมีความสัมพันธ์กับองค์การที่เป็นหน่วยงานกลางของพรรคในรูปแบบของ
การเป็นสมาชิก ซึ่งองค์การในเขตเลือกตั้งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกให้กับ
องค์การทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางในอัตราทีห่ น่วยงานกลางได้ก�ำ หนดไว้65  คล้ายกับกรณีของ
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกให้กับองค์การในเขต
เลือกตัง้ ของพรรคทีต่ นเป็นสมาชิก และองค์การในเขตเลือกตัง้ ของพรรคมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายหรือคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินกิจการขององค์การจากองค์การที่เป็น
หน่วยงานกลางของพรรคด้วย66 ทั้งนี้ องค์การในเขตเลือกตั้งแต่ละแห่งซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันของสมาชิกพรรคที่อาศัยหรือได้จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ในเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตจะมีคณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้ง
ตามวิธีการที่ข้อบังคับพรรคการเมืองกำ�หนดไว้เป็นผู้ควบคุมการดำ�เนินกิจการภายใน
ขององค์การ67 และมีการประชุมสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกพรรคได้มา
ร่วมกันตัดสินใจในนโยบายการดำ�เนินงานขององค์การของพรรคในเขตเลือกตัง้ ซึง่ การประชุม
สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งจะจัดขึ้นตามระยะเวลาที่กำ �หนดไว้ในข้อบังคับพรรค 68
นอกจากนี้ พรรคการเมืองส่วนใหญ่จะมอบอำ�นาจให้องค์การในเขตเลือกตั้งได้ร่วม
ตัดสินใจในการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรคในระดับต่างๆ ทัง้ การเลือกตัง้ ท้องถิน่
และการเลือกตัง้ สมาชิกสภาสามัญซึง่ เป็นการเลือกตัง้ ในระดับประเทศ สำ�หรับการเลือกตัง้
สมาชิกสภาสามัญนั้น องค์การในเขตเลือกตั้งกับคณะกรรมการบริหารพรรคในระดับ
64ตัวอย่างในกรณีของพรรคอนุรักษ์นิยม

ดู R. Blackburn, supra note 5, p. 7.
ดู S. D. Bailey, British Parliamentary Democracy, 2nd Edition (Boston: Houghton
Mifflin Company, 1964), p. 147 กรณีของพรรคอนุรักษ์นิยม ดู J. D. Lees and R. Kimbers, supra note 19,
pp. 197-198.
66โปรดดู ตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในเขตเลือกตั้ง (Constituency Associations) กับสำ�นักงาน
กลางของพรรค (Conservative Central Office) ในกรณีของพรรคอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative Party) ใน R. Blackburn,
supra note 5, p. 7.
67ตัวอย่างในกรณีของพรรคแรงงาน ดู S. D. Bailey, supra note 65, p. 145.
68ในกรณีของพรรคแรงงาน การประชุมองค์การในเขตเลือกตั้งของพรรค (Constituency Labour Party) จะจัดขึ้น      
เป็นประจำ�ทุกเดือน ดู S. D. Bailey, supra note 65, p. 145.  
65กรณีของพรรคแรงงาน

วรเจตน ภาคีรัตน

41

ประเทศจะมีบทบาทในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร โดยการให้สมาชิกพรรคในเขต
เลือกตัง้ นัน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลทีจ่ ะได้ลงสมัครในนามพรรคในเขตเลือกตัง้ นัน้
ในชั้นแรก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว องค์การในเขตเลือกตั้ง(โดยการออกเสียงของสมาชิกพรรค
ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว) จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามจำ�นวนที่ข้อบังคับพรรคกำ�หนด
เพือ่ ส่งรายชือ่ ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารพรรคในระดับประเทศได้รบั รอง (endorse)
หรือคัดเลือก (select) อีกชั้นหนึ่ง69 นอกจากการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปขี องพรรค ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ ให้ตวั แทนสมาชิกได้รว่ มตัดสินใจ
ในนโยบายหรือกิจการที่สำ�คัญของพรรครวมทั้งคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคด้วยนั้น
โดยทั่วไปแล้วข้อบังคับพรรคการเมืองมักจะกำ�หนดให้องค์การในเขตเลือกตั้งของพรรค
เลือกตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคเพื่อมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่70 โดยข้อบังคับพรรคอาจ
กำ�หนดให้องค์การในเขตเลือกตั้งของพรรคแต่ละเขตมีตัวแทนสมาชิกได้ตามสัดส่วน
ของจำ�นวนสมาชิกพรรคที่มีอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น เช่น กำ�หนดสัดส่วนให้สมาชิกพรรค
5,000 คน  มีตัวแทนไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ 1 คน เป็นต้น71  ในขณะที่บางพรรค
การเมื อ งอาจกำ � หนดจำ � นวนตั ว แทนสมาชิ ก ที่ อ งค์ ก ารในเขตเลื อ กตั้ ง ของพรรค
แต่ละเขตจะพึงมีได้ไว้ในจำ�นวนที่ตายตัว เช่น 1 คน หรือ 2 คน ก็ได้72  นอกจาก
การประชุมใหญ่แล้ว ในการเลือกหัวหน้าพรรคนั้น พรรคการเมืองในระบบกฎหมาย
อังกฤษมักกำ�หนดให้องค์การในรัฐสภาของพรรคมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในสหราชอาณาจักรรวมทั้งที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศอื่นๆ ด้วยได้ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกเป็นกระบวนการสุดท้าย และสำ�หรับ
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเป็นจำ�นวนมาก การลงคะแนนอาจกระทำ�โดย
69ตัวอย่างกรณีของพรรคแรงงาน

ดู S. D. Bailey, supra note 65, p. 145.
D. Bailey, supra note 65, p. 146.
71ตัวอย่างกรณีของพรรคแรงงาน ดู J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 220. ตัวอย่างกรณีของพรรค
เสรีนิยมประชาธิปไตย ดู J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 242.
72ตัวอย่างกรณีของพรรคอนุรักษ์นิยม ดู J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, p. 211-213.
73ตัวอย่างกรณีของพรรคอนุรก
ั ษ์นยิ มและพรรคแรงงาน ดู R. Blackburn & others, supra note 11, p. 155-160.
74ดูตว
ั อย่างกรณีขอ้ บังคับของพรรคแรงงาน ใน Labour Party, supra note 20, Chapter 1  Constitutional rules,
Clause II Party structure and affiliated organisations, Section 6.
70S.
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การออกเสียงเลือกตัง้ ทางไปรษณียก์ ไ็ ด้ ทัง้ นีย้ อ่ มเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทข่ี อ้ บังคับของแต่ละ
พรรคได้กำ�หนดไว้73
สำ�หรับองค์การในเครือข่ายของพรรคการเมืองนั้น โดยทั่วไปแล้วข้อบังคับพรรค
การเมืองต่างๆ จะกำ�หนดให้องค์การในเครือข่ายต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมสมาชิกให้กบั พรรค74
เช่นเดียวกับในกรณีขององค์การในเขตเลือกตัง้ และองค์การในเครือข่ายก็มสี ทิ ธิสง่ ตัวแทน
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของพรรคการเมืองเพื่อร่วมตัดสินใจในประเด็นที่
สำ�คัญต่อการดำ�เนินกิจการของพรรคได้75 นอกจากนี้ บางพรรคการเมืองยังได้ให้สิทธิ
แก่องค์การในเครือข่ายในการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ (committee) คณะใดคณะหนึง่
ที่พรรคได้จัดตั้งขึ้นด้วย เช่น คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 
(Conference Arrangements Committee)76 เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการทำ�หน้าที่ในทางรัฐสภา (parliamentary duties) ของสมาชิกสภา
สามัญนั้น พรรคการเมืองแต่ละพรรคในระบบกฎหมายอังกฤษจะมีวิป (Whip) ซึ่งเป็น
คณะบุคคลที่คอยทำ�หน้าที่ควบคุมให้สมาชิกสภาสามัญลงมติในที่ประชุมสภาสามัญให้
เป็นไปตามการตัดสินใจของพรรคการเมือง (party decision)77 ในการทำ�หน้าทีด่ งั กล่าว
วิปจะส่งเอกสารแจ้งข่าวให้สมาชิกทราบว่าการประชุมสภาสามัญที่จะมีขึ้นนั้น เรื่องใด
มีความสำ�คัญมากน้อยเพียงใด และในเวลาที่ประธานสภาสามัญ (The Speaker of
the House of Commons) ประกาศให้มีการลงมติ วิปจะคอยบอกหรือชี้นำ�ให้สมาชิก
สภาสามัญลงมติในแต่ละเรื่องตามที่พรรคได้ตัดสินใจ โดยในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญ
ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่วิประบุในเอกสาร
แจ้งข่าวการประชุมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง สมาชิกสภาสามัญอาจตกลงกับ
พรรคเพื่อขอไม่เข้าร่วมลงมติหรือลงมติสวนทางกับมติพรรคในเรื่องนั้นได้เป็นกรณีๆ ไป
แต่หากสมาชิกสภาสามัญไม่มาลงมติหรือลงมติไปในทางตรงข้ามกับการตัดสินใจของ
75กรณีของพรรคอนุรก
ั ษ์นยิ ม ดู J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 211-212. กรณีของพรรคแรงงาน ดู
J. D. Lees and R. Kimber, supra note 19, pp. 220-221.
76กรณีของพรรคแรงงาน ดู Labour Party, supra note 20, Chapter 4 Elections of national officers of
the party and national committees, C. Procedural rules for elections for national committees, Section B.
77R. Blackburn & others, supra note 11, p. 169.
78R. Blackburn & others, supra note 11, pp. 167-169.  
79P. G. Richards, The Backbenchers, (London: Faber and Faber, 1972), p. 67.  
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พรรคในเรื่องที่เอกสารแจ้งข่าวการประชุมระบุว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งโดยไม่หารือ
เป็นการล่วงหน้ากับวิป องค์การในรัฐสภาของพรรคย่อมอาศัยเหตุดังกล่าวขับสมาชิก
สภาสามัญทีก่ ระทำ�การเช่นว่านัน้ พ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์การได้78   อย่างไรก็ตาม
การถูกขับพ้นจากองค์การในรัฐสภาของพรรคไม่มีผลทำ�ให้สมาชิกสภาสามัญต้องสูญเสีย
สถานภาพของความเป็นสมาชิกสภาสามัญไปด้วย และหากในภายหลังองค์การในรัฐสภา
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาสามัญที่ถูกขับออกจากพรรคเห็นชอบร่วมกันใน
การที่ ส มาชิ ก สภาสามั ญ คนดั ง กล่ า วจะกลั บ เข้ า เป็ น สมาชิ ก องค์ ก ารในรั ฐ สภาของ
พรรคเช่นเดิม  สมาชิกสภาสามัญผู้นั้นก็สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกสภาสามัญในสังกัด
ของพรรคการเมืองเดิมได้79
แม้แนวคิดเรื่องหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในประเทศภาคพื้นทวีป
ยุโรปจะไม่ได้รับการยอมรับในระบบกฎหมายอังกฤษ และแม้ระบบกฎหมายอังกฤษจะ
ยังไม่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำ�หนดเงื่อนไขให้พรรคการเมืองต้องตราข้อบังคับให้
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยรวมทั้งกำ�หนดให้การกระทำ�ต่างๆ ของพรรคการเมือง
ต้องตั้งอยู่บนฐานของความชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตย และไม่มีกฎเกณฑ์ในทาง
กฎหมายที่กำ�หนดให้ที่มาแห่งอำ�นาจตัดสินใจภายในพรรคจะต้องมีที่มาที่สามารถ
ยึดโยงสืบสาวมาถึงความยินยอมของสมาชิกพรรคได้อย่างไม่ขาดช่วง แต่จากข้อเท็จจริง
ที่ได้อธิบายข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่
สำ�คัญของพรรค การเลือกตั้งตัวบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้นำ�พรรคและการคัดเลือก
ตัวบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ในระบบ
กฎหมายอังกฤษได้รับการกำ�หนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการเรื่องอำ�นาจสูงสุด
เป็นของสมาชิกพรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง ซึ่งเป็น
หลักการที่เกิดจากการนำ�หลักประชาธิปไตยตามแนวคิดของระบบกฎหมายในประเทศ
ภาคพื้นทวีปยุโรปที่โดยปกติจะปรับใช้กับรัฐ (state) มาปรับใช้กับพรรคการเมืองซึ่ง
เป็นหน่วยทางการเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า และมีผลทำ�ให้การเข้าสู่ตำ�แหน่งของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญภายในพรรครวมทั้งการใช้อำ�นาจตัดสินใจเรื่องต่างๆ ขององค์กรผู้ใช้
อำ�นาจเหล่านี้มีความชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตย นอกจากนั้น การที่ในบางครั้ง
สมาชิกสภาสามัญสามารถแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพรรค
ด้วยการไม่เข้าร่วมลงมติหรือลงมติสวนทางกับการตัดสินใจของพรรคได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
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พรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษได้ให้เสรีภาพสมาชิกสภาสามัญในการแสดงออก
ซึ่งความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างไปจากการตัดสินใจของพรรคได้ถ้าหากว่าสมาชิก
ผู้นั้นมีเหตุผลความจำ�เป็นเพียงพอที่จะอธิบายหรือโน้มน้าวเจรจาให้พรรคสามารถ
ยอมรับการแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของตน และในมุมของพรรคการเมืองนัน้
หากการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขนาดที่จะเป็นผลเสียอย่าง
ร้ายแรงต่อการดำ�เนินการทางการเมืองของพรรคหรืออาจส่งผลดีในแง่ที่จะทำ�ให้สมาชิก
สภาสามัญคนดังกล่าวสามารถที่จะรักษาคะแนนความนิยมในเขตเลือกตั้งไว้ได้แล้ว
พรรคย่อมอนุญาตให้สมาชิกสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างได้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย
4.1 ลักษณะของนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550
ได้กำ�หนดให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองขึ้น
ใช้บังคับ80 การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้ได้ส่งผลให้รัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ โดยนำ�เอากฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพรรคการเมืองมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ (Organic Law) ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกตราขึ้น
เพื่ออนุวัติการ (implementation) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 255081
การที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะของนิ ติ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพรรคการเมื อ งกั บ สมาชิ ก
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายใดได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนัน้ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
พิจารณาเสียก่อนว่าการก่อกำ�เนิดของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายนั้น อยู่ในแดน
หรือปริมณฑล (sphere) ของกฎหมายใด ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
เนื่องจากการหยั่งทราบถึงแดนแห่งกฎหมายที่พรรคการเมืองปรากฏตัวขึ้นจะทำ�ให้
80รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 138 (3).
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สามารถวินิจฉัยเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันและกันได้ว่าเป็นนิติสัมพันธ์
ในทางกฎหมายเอกชนหรือนิตสิ มั พันธ์ในทางกฎหมายมหาชน และจะทำ�ให้ทราบด้วยว่า
หากมีประเด็นปัญหาในทางกฎหมายซึ่งมีมูลเหตุมาจากนิติสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
จะต้องใช้นิติวิธีในระบบกฎหมายใดในการพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กำ�หนด
สถานะความเป็นนิติบุคคลให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการและเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้กำ�หนดขึ้น82  นอกจากนี้ยังได้วางหลักเกณฑ์
ในทางกฎหมายที่รัฐจำ�เป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบการดำ�เนิน
กิจการของพรรคการเมือง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับสมาชิกพรรคการเมืองเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาที่ว่าพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายไทยเป็นองค์การที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในแดนของกฎหมายมหาชนหรือ
กฎหมายเอกชนนั้นกลับไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แต่อย่างใด
ในระบบกฎหมายไทยนัน้ การจัดตัง้ พรรคการเมืองสามารถทำ�ได้ดว้ ยการแสดงเจตนา
ทีช่ อบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจของคณะบุคคลทีม่ ารวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อร่วมกันสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหมายที่จะส่ง
บุคคลในคณะของตนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ
มุ่งหมายที่จะดำ�เนินกิจกรรมในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องยาวนาน83  ซึ่งการเกิดขึ้น
ขององค์การที่มีรากฐานมาจากการแสดงเจตนาที่ต้องตรงกันด้วยความความสมัครใจ
ของบุคคลแต่ละคนที่มาร่วมจัดตั้ง และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้สำ�หรับการจัดตั้งองค์การเช่นนี้ เป็นการเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการเกิดขึ้น
81 เมื่ อ พิ จ ารณาจากกระบวนการและเงื่ อ นไขในการตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับปัจจุบัน) แล้ว สามารถที่จะพิเคราะห์ได้ว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ในลำ�ดับชั้นที่สูงกว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติแต่อยู่ใน
ลำ�ดับชั้นที่ต่ำ�กว่ารัฐธรรมนูญ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้ระบุถึงลำ�ดับชั้นในทางกฎหมาย (Hierarchy of Laws) ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม.
82พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 16 วรรค 2.
83ดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 4.
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ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในระบบกฎหมาย
เอกชน  ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเป็นองค์การที่มิได้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า ไม่มีกฎหมายใดๆ ในประเทศไทยกำ�หนดให้มีการก่อตั้งพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งขึ้น พรรคการเมืองเกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกันโดยสมัครใจของ
บุคคล ซึ่งกฎหมายนั้นมีหน้าที่เพียงแค่รับรองการเกิดขึ้นและการมีอยู่ (existence)
ของพรรคการเมือง รวมทั้งกำ�หนดเงื่อนไขในการก่อตั้งและการดำ�เนินงานต่างๆ ของ
พรรคการเมืองดังที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ พรรคการเมืองในระบบกฎหมาย
ไทยยังมิใช่องค์การที่ได้รับมอบอำ�นาจมหาชน (public authorities) ไปจากรัฐเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจในทางมหาชน (public functions) ให้ประสบความสำ�เร็จเหมือนกรณี
ขององค์การมหาชนหรือองค์การวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อำ�นาจมหาชน เช่น
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ สภาทนายความ หรือแพทยสภา เป็นต้น จากเหตุผล
ทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดสามารถสรุปได้วา่ พรรคการเมืองเป็นองค์การทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยนิตกิ รรม
ในรูปของสัญญาทีม่ แี บบในระบบกฎหมายเอกชน โดยแบบของสัญญากอตัง้ พรรคการเมือง
คือ กระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั่นเอง84
การที่พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยสัญญาบน
พืน้ ฐานของกฎหมายเอกชนนัน้ ส่งผลให้หลักเกณฑ์เกีย่ วกับนิตสิ มั พันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับสมาชิกพรรคในเรื่องที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายลักษณะ
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป และบรรพ 2 หนี้
และในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคซึ่งมิได้เป็นข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ถูกโต้แย้งสิทธิต้องการ
ที่จะนำ�ข้อพิพาทไปฟ้องเป็นคดีเพื่อให้ศาลได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิจะ
ต้องนำ�ข้อพิพาทดังกล่าวไปฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำ�นาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง85 นอกจากนี้ การใช้การตีความกฎหมายเพื่อวินิจฉัยผลแห่งคดี
84รายละเอียดในเรื่องแบบของสัญญา

ดู ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำ�อธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 15
(กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์วิญญูชน, 2553), น 83-100.
85ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55.
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จำ�พวกนี้นั้นย่อมต้องอาศัยนิติวิธีในทางกฎหมายเอกชน
ในการก่อตัง้ พรรคการเมือง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 กำ�หนดให้ผู้เริ่มก่อตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีจำ�นวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
โดยผู้เริ่มก่อตั้งทุกคนจะต้องมาประชุมเพื่อร่วมกันกำ�หนดข้อบังคับพรรคการเมือง 86
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคส่วนหนึ่งนั้น
จะถูกกำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองนั่นเอง
เมื่อพิจารณาตามหลักเสรีภาพในการทำ�สัญญา (Freedom of Contract) อันเป็น
หลักการพื้นฐานในทางกฎหมายเอกชนที่ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว ผู้เริ่มก่อตั้งพรรคการเมืองย่อมมีเสรีภาพในการกำ�หนด
เนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองอย่างไรก็ได้ อีกทั้งยังสามารถกำ�หนดข้อบังคับ
พรรคการเมืองให้แตกต่างจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายได้ หากกฎหมายนัน้ มิใช่กฎหมาย
เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี87
สำ�หรับเงื่อนไขในทางเนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยนั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้บังคับไว้ว่า
เนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข88
ซึ่งในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาจากหลักการพื้นฐานในทางรัฐธรรมนูญ (constitutional
principles) ของรัฐต่างๆ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยไม่จำ�กัดว่าตำ�แหน่ง
ประมุขของรัฐ (Head of State) จะได้มาด้วยวิธีการใดแล้ว พบว่า “หลักประชาธิปไตย
(Demokratieprinzip),”89  และ“หลักนิตริ ฐั (Rechtstaatsprinzip)”90  ได้รบั การยอมรับว่า
เป็นหลักการพืน้ ฐานในทางรัฐธรรมนูญของรัฐทีเ่ ป็นประชาธิปไตย ดังนัน้ จึงต้องถือว่า
หลักประชาธิปไตยและหลักนิตริ ฐั เป็นหลักการทีอ่ ยูใ่ นความหมายของ “หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ก�ำ หนดไว้ นอกจากนี้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญไทยกำ�หนดให้
ประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์ ย่อมส่งผลให้หลักการที่เกี่ยวกับพระราชอำ�นาจของ
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ91   อยู่ในความหมายของหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเช่นเดียวกัน
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ดั ง นั้ น เนื้อหาของข้อบังคับพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจึงต้องสอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตย หลักนิตริ ฐั และหลักว่าด้วยพระราชอำ�นาจของพระมหากษัตริยภ์ ายใต้
รัฐธรรมนูญด้วย  
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ยั ง กำ � หนดให้ ข้ อ บั ง คั บ ของพรรคการเมื อ งทุ ก พรรคในระบบกฎหมายไทยต้ อ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก 92
สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก93  ความรับผิดชอบหรือหน้าทีข่ องพรรคการเมืองทีม่ ตี อ่ สมาชิก 94
วินยั และจรรยาบรรณของทัง้ สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค95
โดยในส่วนของข้อบังคับพรรคที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยสมาชิกพรรค กรรมการ
บริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคนั้น จะต้องมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกดำ�เนิน
การทางวินัยได้ทราบข้อกล่าวหาและให้สามารถแก้ข้อกล่าวหาได้ตามสมควรด้วย96  
สำ�หรับเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำ�รุงพรรคการเมือง ซึ่งหมายความรวมถึง
อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกพรรคด้วยนั้น กฎหมายฉบับนี้ได้กำ�หนดให้ระบุไว้ในข้อบังคับ
พรรคการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน97 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้บังคับเพียงแค่ให้พรรคการเมืองต้องกำ�หนด
กฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในข้อบังคับพรรคเท่านั้น สำ�หรับรายละเอียดในส่วนของ
86พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคสอง.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151.
88พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10.
89หลักประชาธิปไตย (demokratieprinzip) หมายถึง หลักการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมือง (Political Will) ของ
ประชาชนหรือกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยหลักประชาชนเป็นผู้ถืออำ�นาจสูงสุด
หลักการปกครองโดยฝ่ายข้างมาก หลักการปกครองในระบบผูแ้ ทนและหลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรค ดู สมยศ เชือ้ ไทย,
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 62, น. 144-161.
90หลักนิติรัฐ (Rechtstaat) เป็นหลักการที่มุ่งหมายให้รัฐ (state) ต้องเป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย และกฎหมาย
ที่ใช้เป็นกติกาในการปกครองนั้น จะต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้อำ�นาจตามอำ�เภอใจ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายดังกล่าว
บุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน โดยจะต้องสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนทำ�อะไรหรือไม่ให้
ทำ�อะไร และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นคืออะไร เพื่อที่จะให้บุคคลได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมาย ดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม,” ใน รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี/รัฐศาสตร์สาร 30 ปี 
(เล่ม 1), จัดพิมพ์โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2553), น. 182-212. และดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม,” ฉบับที่ 4 ปีที่ 7 ฟ้าเดียวกัน
น. 66-87 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552).  
87โปรดดู

วรเจตน ภาคีรัตน
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เนื้อหาของกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้ พรรคการเมืองสามารถที่จะกำ�หนดได้เองโดยอิสระ
ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูจ่ ริงในบ้านเมือง (Positive Laws)
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตามหลักเสรีภาพ
ในการทำ�สัญญา
แม้วา่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะกำ�หนด
คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งไว้ ที่ อ ายุ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า
สิบแปดปีบริบูรณ์98 แต่สมาชิกที่จะมีสิทธิดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ในทางบริหารของ
พรรคการเมืองตามทีก่ ฎหมายฉบับนีก้ �ำ หนดไว้ เช่น ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค ไปจนถึงตำ�แหน่งกรรมการบริหารพรรคอื่นๆ
ได้นั้น จะต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์99  หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายไทย
กำ�หนดให้บุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะต้องบรรลุ
นิติภาวะแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ สมาชิกพรรคที่แม้อายุจะครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว แต่มี
ลักษณะบางประการทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั กำ�หนดว่าเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ
เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เคยต้องคำ�พิพากษาของศาล
ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�ำ่ รวยผิดปรกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ หรือ
อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปีตามที่รัฐธรรมนูญ
กำ�หนดไว้ ก็ถอื เป็นบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิด�ำ รงตำ�แหน่งต่างๆ ในทางบริหารของพรรคการเมือง
ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกัน100
91ดู

หยุด แสงอุทัย, คำ�อธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ว่าด้วยพระมหากษัตริย,์ วรเจตน์ ภาคีรตั น์ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์
วิญญูชน, 2551).
92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10 (7).
93พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10 (7).
94พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10 (8).  
95พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10 (10).
96พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 10 วรรคสอง (3).
97พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (13).
98พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง.
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ในระบบกฎหมายไทย คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำ�หนดให้มีอำ�นาจทั่วไปในการ
ดำ�เนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งรวมถึงการดำ�เนินการให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่
ทีเ่ กิดจากนิตสิ มั พันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิกด้วย101 นอกจากนี้ โดยทัว่ ไปแล้วคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีหน้าที่ที่จะต้องดำ�เนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่าง
พรรคการเมืองกับสมาชิกที่พรรคการเมืองเป็นผู้กำ�หนดเนื้อหาและสมาชิกได้สมัครใจ
ทีจ่ ะเข้าผูกพันตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวตามหลักเสรีภาพในการทำ�สัญญา และดำ�เนินกิจการ
ของพรรคให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ต้องปฏิบัติด้วย
สำ�หรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น
ได้ กำ � หนดหน้ า ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคต้ อ งควบคุ ม ไม่ ใ ห้ ส มาชิ ก พรรค
กระทำ�การใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายต่างๆ รวมถึง
ประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ อ อกโดยอาศั ย อำ � นาจตามกฎหมายด้ ว ย
นอกจากนั้น ในเวลาที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำ�หนดหน้าที่ให้กับ
คณะกรรมการบริหารพรรคในการควบคุมไม่ให้สมาชิกซึ่งพรรคจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง
กระทำ�การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลื อ กตั ้ ง สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรและการได ม าซึ ่ งสมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภา รวมถึ ง
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีลักษณะที่อาจทำ�ให้การเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย102 อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้กลับมิได้กำ�หนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพรรคสามารถใช้เพื่อ
ควบคุมมิให้สมาชิกกระทำ�การดังกล่าว รวมทั้งมิได้มอบอำ�นาจในทางมหาชนใดๆ ให้กับ
พรรคการเมืองเพื่อใช้ควบคุมสมาชิกมิให้กระทำ�การเช่นว่านั้นด้วยแต่อย่างใด  ดังนั้น
พรรคการเมืองจึงมีหน้าที่ที่จะต้องกำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
99พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
100เพิ่งอ้าง.

101พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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ที่คณะกรรมการบริหารพรรคสามารถใช้เพื่อควบคุมมิให้สมาชิกพรรคกระทำ�การใน
ลักษณะทีก่ ล่าวมาไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองด้วย เพือ่ ให้สง่ิ ทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้มผี ลใช้
บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ดังกล่าว กฎหมายได้บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดในทางอาญาด้วย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีหน้าที่ดังกล่าวเฉพาะในระหว่างเวลาที่มี
การประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น103
สำ�หรับสิทธิโดยทั่วไปของสมาชิกที่มีต่อพรรคการเมืองซึ่งตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น
ในเบื้องต้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ได้กำ�หนดให้สมาชิกพรรคมีสิทธิครอบงำ�การดำ�เนินกิจการและร่วมตัดสินใจในกิจการ
สำ�คัญของพรรคการเมืองผ่านที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้
ต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยกำ�หนดให้ตัวแทนของสมาชิกพรรคการเมือง
ซึ่งได้มาโดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมใหญ่พรรคการเมืองซึ่งเป็นการประชุมที่จะมีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่
สำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของพรรค อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อบังคับพรรค
การเลือกตั้งหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งแผนงานที่สำ�คัญอื่นๆ ของ
พรรคการเมืองซึ่งกำ�หนดไว้ทั้งในกฎหมาย ข้อบังคับพรรคการเมืองและประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ด้วย104   สำ�หรับทีม่ าของตัวแทนสมาชิกพรรคทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าร่วม
ประชุมใหญ่พรรคการเมืองนัน้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขไว้วา่   พรรคจะต้องกำ�หนดวิธกี ารได้มาซึง่ ตัวแทนสมาชิกไว้
ในข้อบังคับพรรค โดยคำ�นึงถึงสัดส่วนของจำ�นวนสมาชิกทีม่ ตี ามสาขาพรรคในแต่ละภาค
และตามสัดส่วนของจำ�นวนสมาชิกหญิงและชายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนสมาชิก
ที่ได้รับเลือกสามารถทำ�หน้าที่สะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกกลุ่ม
ในพรรคได้105 นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกพรรคเห็นว่ามีเรื่องสำ�คัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่สมควรจัดให้มีการประชุมพรรคเพื่อหารือหรือพิจารณาวินิจฉัยโดยมิอาจรอจนถึง
102พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ.
พ.ศ.
104พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
105พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
103พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของพรรคในครัง้ ถัดไปได้ สมาชิกพรรคจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู่หรือจำ�นวนไม่น้อยกว่าสองพันคน
แล้วแต่ว่าจำ�นวนใดจะน้อยกว่ากัน ย่อมมีสิทธิที่จะเข้าชื่อกันจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญของพรรคการเมืองได้ และในกรณีที่สมาชิกซึ่งเห็นว่าพรรคสมควรจัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญทั้งหมดมีตำ�แหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมการ
บริหารพรรคด้วยแล้ว กฎหมายได้กำ�หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำ�นวนของสมาชิกที่มีสิทธิ
เข้าชื่อขอเปิดประชุมในแต่ละประเภทไว้ในลักษณะที่เคร่งครัดน้อยกว่ากรณีของสมาชิก
ทัว่ ไปทีไ่ ม่มตี �ำ แหน่งเช่นว่านัน้ กล่าวคือ ในกรณีทผ่ี เู้ ข้าชือ่ ขอเปิดประชุมเป็นสมาชิกพรรค
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายกำ�หนดจำ�นวนไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจำ�นวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่ผู้เข้าชื่อ
เป็นสมาชิกที่มีตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง กฎหมายกำ�หนดจำ�นวนไว้
ในอัตราส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง106
ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งทำ�ให้บุคคลที่เป็นหัวหน้า
พรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนหนึง่ คนใดไม่สมควรทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวอีกต่อไป
สมาชิกพรรคมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำ�แหน่งภายใน
พรรคที่บุคคลนั้นๆ ดำ�รงอยู่ได้ โดยกระบวนการถอดถอนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ออกจากตำ�แหน่งนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 กำ�หนดให้ด�ำ เนินการในรูปแบบของการประชุมใหญ่วสิ ามัญของพรรคการเมือง
และพรรคมีหน้าที่ต้องจัดการประชุมดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำ�ร้องขอ
ให้ถอดถอนกรรมการบริหารพรรคได้ถกู ส่งมาถึงพรรคการเมือง โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำ�หนดอัตราส่วนขั้นต่ำ�ของจำ�นวนสมาชิกที่จะเข้าชื่อร้องขอให้มี
การถอดถอนกรรมการบริหารพรรคไว้ท่ไี ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
ที่พรรคการเมืองมีอยู่ หรือจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน แล้วแต่ว่าจำ�นวนใด
จะมากกว่ากัน และกำ�หนดคะแนนเสียงทีจ่ ะมีผลเป็นการถอดถอนบุคคลเหล่านัน้ ออกจาก
ตำ�แหน่งไว้วา่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามในห้าของจำ�นวนผูท้ เ่ี ข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยวิธกี าร
106พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
107พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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ลงคะแนนถอดถอนบุคคลจะต้องเป็นไปโดยลับ สำ�หรับการใช้สิทธิถอดถอนในกรณีนี้นั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำ�หนดว่าในวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีตำ�แหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้ว การถอดถอนตาม
วิธีการที่กล่าวมานั้น ย่อมไม่สามารถนำ�มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีตำ�แหน่งเหล่านี้ได้107
ในระบบกฎหมายไทยนั้น นอกจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะให้สิทธิแก่สมาชิกในการถอดถอนกรรมการบริหาร
พรรคแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังให้สิทธิแก่สมาชิกในการยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยว่า ข้อบังคับหรือมติในเรือ่ งใดของพรรคการเมืองมีลกั ษณะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแย้งกับหลักการ
พืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขได้ดว้ ย
โดยกฎหมายกำ�หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำ�นวนสมาชิกที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยเรือ่ งดังกล่าวไว้วา่   จะต้องมีจ�ำ นวนไม่ต�ำ่ กว่าหนึง่ ร้อยคนสำ�หรับกรณีของสมาชิกที่
ไม่มีตำ�แหน่งใดๆ ภายในพรรคการเมือง สำ�หรับกรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องการจะใช้สิทธิดังกล่าว กฎหมายกำ�หนดอัตราส่วนไว้ว่าจะต้องมีจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำ�นวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่
สมาชิกซึง่ ต้องการใช้สทิ ธิดงั กล่าวมีต�ำ แหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง กฎหมาย
กำ�หนดว่าจะต้องมีจ�ำ นวนไม่ต�ำ่ กว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่
พรรคมีอยู่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
ดังกล่าวมีลกั ษณะตามทีส่ มาชิกพรรคกล่าวอ้างนัน้ จะมีผลทำ�ให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าว
ต้องเป็นอันยกเลิกไป108

108พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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4.2 การได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในเรือ่ งการได้มาและการสิน้ สุดสมาชิกภาพทีแ่ ต่ละพรรคการเมือง
กำ�หนดขึ้นทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของพรรคการเมืองและในแนวทางปฏิบัติในการใช้
ดุลพินิจรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกหรือให้ออกจากการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับพรรคให้อ�ำ นาจไว้นน้ั ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับสมาชิก ความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของบรรดาสมาชิกพรรคการเมือง
รวมทั้งความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของพรรคการเมืองด้วย โดยพรรคการเมืองที่มิได้
กำ�หนดเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคไว้อย่างเคร่งครัดมากนัก เช่น เปิดโอกาสให้
บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่กฎหมาย
กำ�หนดมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ หรือกำ�หนดคุณสมบัติของบุคคลที่พรรคจะ
รับเข้าเป็นสมาชิกไว้ในลักษณะกว้างๆ เช่นว่า จะต้องทราบอุดมการณ์ของพรรคและ
เสียค่าธรรมเนียมสมาชิกพรรคโดยถูกต้องนัน้ พรรคการเมืองประเภทนี้ สมาชิกพรรคจะมี
ความสัมพันธ์ทั้งกับบรรดาสมาชิกด้วยกันเองและกับบุคคลสำ�คัญหรือแกนนำ�ของพรรค
ในลักษณะที่ไม่แน่นแฟ้น แกนนำ�พรรคมักจะมีบทบาทสูงในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญๆ
รวมทั้งในการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของพรรค โดยสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมในเรื่อง
เหล่านี้น้อย และสมาชิกพรรคโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในเรือ่ งเหล่านีเ้ ท่าใดนัก ในขณะทีพ่ รรคซึง่ กำ�หนดเงือ่ นไขในการรับบุคคลเข้าเป็น
สมาชิ กพรรคไว้ อ ย่ า งเคร่ง ครัด ในลักษณะที่เปิด โอกาสให้ แต่ เ ฉพาะบุ คคลที่ ส ามารถ
ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่ามีความเข้าใจในอุดมการณ์และนโยบายของพรรคเป็นอย่างดี
รวมทั้งกระตือรือร้นที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนงานต่างๆ ของพรรคเข้ามาเป็น
สมาชิกพรรคนั้น ย่อมส่งผลให้สมาชิกของพรรคการเมืองประเภทหลังมีแนวโน้มที่จะมี
วินัยและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนการงาน
ของพรรคอย่างแข็งขันกว่าพรรคการเมืองประเภทแรก อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดเงือ่ นไข
ในการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคไว้ในลักษณะที่เคร่งครัดจนเกินไป ก็อาจส่งผลให้
พรรคการเมืองมีจำ�นวนสมาชิกน้อย ขาดความเข้มแข็ง และอาจทำ�ให้พรรคดังกล่าวมี
สถานะเป็นเพียงพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่มีพลังต่อรองในทางการเมืองเท่าที่ควร
แม้สมาชิกทุกคนของพรรคจะได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
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การเมืองของพรรคสูงก็ตาม สำ�หรับเงือ่ นไขการสิน้ สุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนัน้
ก็มีผลต่อความเข้มแข็งและความมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของพรรคการเมือง
เช่นเดียวกัน โดยพรรคการเมืองที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างไปจากอุดมการณ์หรือนโยบายพรรคได้อย่างกว้างขวาง สามารถตำ�หนิติชม
แนวนโยบายหรือการดำ�เนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อสาธารณชนได้
และจะถูกขับออกจากพรรคก็ต่อเมื่อไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรค
ในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญอย่างแท้จริงเท่านั้น ย่อมทำ�ให้พรรคไม่มีความเข้มแข็ง
ความแตกแยกภายในพรรคเกิดขึน้ ได้งา่ ย  การดำ�เนินการทางการเมืองเป็นไปอย่างล่าช้าและ
ขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่พรรคการเมืองซึ่งกำ�หนดเงื่อนไขในการบังคับโทษทางวินัย
ของสมาชิกโดยการขับออกจากพรรคไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมกรณีตา่ งๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นการไม่เคารพศรัทธาในอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรค การสร้างความแตกแยก
ภายในพรรค  หรือทำ�ให้พรรคเสียชื่อเสียง ย่อมทำ�ให้สมาชิกพรรคมีความระมัดระวังใน
การรักษาวินยั ของพรรคอย่างเคร่งครัด   โอกาสทีจ่ ะเกิดความแตกแยกทีร่ นุ แรงขึน้ ภายใน
พรรคมีน้อย และการดำ�เนินงานของพรรคมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ109
อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยนัน้ จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขต่างๆ
เกี่ยวกับการได้มาและการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และกฎหมายอืน่ ๆ กำ�หนดไว้ดว้ ย
ตามหลักอิสระในทางแพ่ง พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยย่อมมีอิสระในการ
พิจารณารับหรือไม่รับบุคคลใดเป็นสมาชิกพรรคได้ตราบเท่าที่การใช้ดุลพินิจเช่นว่านั้น
ไม่ขดั ต่อเงือ่ นไขของกฎหมายและข้อบังคับของพรรคการเมือง สำ�หรับในกรณีเงือ่ นไขของ
กฎหมายนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ได้หา้ มไม่ให้พรรคการเมืองเสนอเงือ่ นไขใดๆ เพือ่ จูงใจให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดสมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรคด้วยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม110 ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว
109สายหยุด

แสงอุทัย, วิชาการเมือง เล่ม 2, (ม.ป.ท., 2482), น. 291-292.
พ.ศ. 2550 มาตรา 22.
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ถูกกำ�หนดขึ้นเนื่องจากกฎหมายมีความมุ่งหมายที่จะให้การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งต้องเกิดจากการใช้ดุลพินิจโดยอิสระของแต่ละบุคคล
อย่างแท้จริงในลักษณะเดียวกับกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั่นเอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
กฎหมายทั่วไป (ius generale) ที่วางหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในทางกฎหมายให้
พรรคการเมืองถือปฏิบตั ิ ได้วางเงือ่ นไขเกีย่ วกับการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ไว้ว่า บุคคลที่จะมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งได้นั้น จะต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย ในกรณีของผูท้ ไ่ี ด้สญ
ั ชาติไทยมาโดยการแปลงสัญชาติ
จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์ ในส่วนของคุณสมบัติ
เรือ่ งอายุนน้ั พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้จ�ำ กัดอายุของบุคคลทีจ่ ะมีสทิ ธิ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้ โดยกำ�หนดให้ต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และ
จะต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ111  กล่าวคือ
จะต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช112 ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง113  ต้องไม่ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย114
และต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ115  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังกำ�หนดให้บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ค�ำ รับรองกับพรรคทีจ่ ะสมัครเป็นสมาชิกว่า ตนเองมิได้เป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ในเวลาเดียวกันด้วย116   ทัง้ นี้ ประธานกรรมการการเลือกตัง้
ในฐานะทีเ่ ป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมาย117   มีสทิ ธิทจ่ี ะออกระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ใดอันมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
111พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา
พุทธศักราช 2550 มาตรา 100 (1).
113รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 100 (2).
114รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 100 (3).
115รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 100 (4).
116พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
117พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
118พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
119พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา
112รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

19.

19 และดู มาตรา 24.
6.
19.
20 (2).
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พรรคการเมืองต้องยื่นเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกต่อ
พรรคการเมืองที่ตนประสงค์จะเป็นสมาชิกนอกเหนือจากเอกสารที่กฎหมายกำ�หนดไว้
ก็ได้118
สำ�หรับการสิน้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองนัน้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กำ�หนดให้สมาชิกมีสามารถลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคได้119   โดยกำ�หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการพ้นสมาชิกภาพโดย
การลาออกไว้ด้วยว่าจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกของ
พรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก120   นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ยังได้กำ�หนดเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผลทำ�ให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงด้วย
อันได้แก่ การตาย121 การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นด้วยในเวลาเดียวกัน122  
รวมถึงการขาดคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำ�หนดไว้ เช่น การสูญเสียสัญชาติไทย การถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เป็นต้น123 นอกจากนี้ พรรคการเมืองอาจ
มีมติให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากกระทำ�ผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรงหรือมีเหตุรา้ ยแรงอืน่ ๆ ทีพ่ รรคเห็นสมควรให้บคุ คลดังกล่าวพ้นสมาชิกภาพ
อย่างไรก็ตาม การมีมติให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดออกจากการเป็นสมาชิกในกรณีนี้ จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรค124
ซึ่งนอกเหนือจากเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะแล้ว
พรรคการเมืองย่อมมีอิสระในการที่จะกำ�หนดเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีอื่นๆไว้ใน
ข้อบังคับพรรคการเมืองได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ระบบกฎหมาย
ไทยมีการบังคับให้บุคคลที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรคการเมือง และกำ�หนดให้การสูญเสียความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เป็นเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้ว มีข้อสังเกตว่า
ระบบกฎหมายสมควรที่จะต้องจำ�กัดเสรีภาพของพรรคการเมืองในการกำ�หนดเหตุ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคที่มีตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แตกต่าง
ไปจากกรณีของสมาชิกพรรคทั่วไปด้วย โดยกำ�หนดให้สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจะพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันให้สมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง125  อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาว่าด้วยการที่ระบบกฎหมายไทยมีการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้น  เป็นประเด็นที่จะได้พิจารณาโดยละเอียดต่อไป
4.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสังกัดพรรคการเมือง
ปัจจุบันระบบกฎหมายไทยบังคับให้บุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยรัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่จะมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ ง เพี ย งพรรคเดี ย วเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น นั บ ถึ ง
วันเลือกตั้ง (มิใช่วันสมัครรับเลือกตั้ง) ในกรณีที่การเลือกตั้งซึ่งบุคคลดังกล่าวประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามวาระของคณะรัฐมนตรี หรือต้องสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ เพียงพรรคเดียวไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
ในกรณีทก่ี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปมีขน้ึ เพราะเหตุทม่ี กี ารยุบสภา126  ซึง่ หมายความว่า ในปัจจุบนั
ย่อมไม่อาจมี “ผู้สมัครอิสระ (independent candidate)”   ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรได้
ระบบกฎหมายไทยเริ่มมีการบังคับให้บุคคลที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองเป็นครั้งแรกในสมัยที่ได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 สำ�หรับเหตุผลของการบังคับ
ให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ สังกัดพรรคการเมืองนัน้ มีทม่ี าจากการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี  พ.ศ. 2512
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ที่ไม่มี
การบังคับให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ส่งผลให้
120พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ.
พ.ศ.
122พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
123พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
124พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
125หยุด แสงอุทัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น. 94-95.
121พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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มีผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นจำ�นวนมาก และผลการเลือกตั้งก็ปรากฏว่า
ผู้สมัครอิสระจำ�นวนไม่น้อยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต่อมา
เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้ได้เข้าไปทำ�หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รวมตัวกัน
จัดตัง้ เป็นพรรคการเมืองขึน้ ซึง่ การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เหล่านี้นั้น คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี  พ.ศ. 2517 มองว่า
เป็นการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง และเป็นเหตุ
ที่ทำ�ให้จอมพลถนอม กิตติขจร นำ�สถานการณ์ดังกล่าวมาอ้างเป็นเหตุผลในการกระทำ�
รัฐประหารตนเอง เมื่อปี  พ.ศ. 2514127   คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
จึงต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยการกำ�หนดเงื่อนไขที่
บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองไว้
ในรัฐธรรมนูญ   ซึ่งในเวลานั้น แนวคิดดังกล่าวถูกคัดค้านจากศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย
อึ้งภากรณ์ ที่เห็นว่า ไม่ควรบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง แต่ควร
ปล่อยให้ประชาชนได้เรียนรูค้ วามสำ�คัญของระบบพรรคการเมืองด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม
แนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วยฯ กลับไม่ได้รบั การยอมรับในเวลานัน้ เนือ่ งจากคณะผูร้ า่ ง
รัฐธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางที่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมของพรรคการเมือง และหลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 สิ้นผลใช้บังคับ รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ประกาศ
ใช้ในภายหลัง (ยกเว้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญที่กำ�หนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำ�หน้าที่ในทางนิติบัญญัติ โดยไม่ให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่ให้มีพรรคการเมือง) ก็ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ที่
บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย128

126รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 101 (3).
มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 347.
127บุญศรี

โครงการตำ�ราและ                        

60

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้วางหลักเกณฑ์ที่บังคับให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองไว้ในมาตรา
117 (3) ซึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ...(3)
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว” ซึ่งมีผลทำ�ให้บุคคล
ที่ไม่มีพรรคการเมืองสังกัดไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์
ที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำ�หนดไว้ในมาตรา 124 (7) และ (8) ซึ่งบัญญัติว่า
“สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงเมือ่ ...(7) ลาออกจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก
ยุบเลิก...(8) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลมีคำ�สั่งยุบเลิก
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองมีมติให้
พ้นจากการเป็นสมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลมีค�ำ สัง่ หรือพรรคการเมืองมีมติแล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถอื ว่าขาดจาก
สมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำ�หนดหกสิบวันนั้น” ได้มีผลทำ�ให้บุคคลที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้แสดงเจตนาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่
ตนสังกัดอยู่นั้นต้องพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยในทันทีที่
การลาออกมีผลสมบูรณ์ นอกจากนี้ การที่พรรคการเมืองซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สังกัดอยู่มีอันต้องยุบเลิกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนอกเหนือจากการที่ศาลสั่งให้ยุบเลิก
จะมีผลทำ�ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคนัน้ ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไปโดยทันที
ที่พรรคยุบเลิก และในกรณีที่พรรคถูกยุบเลิกโดยคำ�สั่งศาล หรือพรรคมีมติขับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีเวลา
เพียงหกสิบวันในการหาพรรคการเมืองพรรคใหม่เข้าเป็นสมาชิก มิฉะนั้นแล้ว สมาชิก
สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ นั้ นจะต้องพ้น จากตำ�แหน่ง เพราะเหตุ ที่ ไม่ มี พ รรคสั งกั ดเช่ นกั น
ซึง่ บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ตามทีไ่ ด้กล่าว
มาทั้งหมดนั้น ได้บัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของสมมติฐานของผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ว่า การมี
พรรคการเมืองน้อยพรรคและวินัยของพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งจะทำ�ให้รัฐบาล
มีเสถียรภาพ129  ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดพืน้ ฐานในเรือ่ งพรรคการเมืองของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ
128เพิ่งอ้าง,

น. 347-348.
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ฉบับนี้มีสาระสำ�คัญอยู่ท่ีการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีบทบาทในทางการเมือง130
และการใช้ ก ลไกทางกฎหมายมาทำ � ให้ พ รรคการเมื อ งมี อำ � นาจเหนื อ สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ131 อย่างไรก็ตาม มาตรการบังคับสังกัดพรรคซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ นี้ ไ ด้ กำ � หนดขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกก็ มี ผ ลเป็ น การตั ด โอกาสบุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก
พรรคการเมืองหรือไม่อาจหาพรรคการเมืองที่ตนเองจะเข้าไปสังกัด ให้ไม่สามารถใช้
เสรีภาพทางการเมืองในการมีส่วนร่วมเป็นผู้แทนปวงชนด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยในการเข้าไปใช้อำ�นาจ
อธิปไตยในทางนิติบัญญัติได้132
ต่อมาในปี  พ.ศ. 2519 หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนที่
ชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมและหลังเหตุการณ์การรัฐประหาร (coup d’ état) ที่เกิดขึ้น
ในวันเดียวกันนั้น คณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน”
นำ�โดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 และยกเลิกพรรคการเมือง โดยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ซึง่ กำ�หนดให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทไ่ี ม่ได้มาจาก
การเลือกตั้งทำ�หน้าที่ในทางนิติบัญญัติแทนสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นใช้แทนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517133  
หลังจากนัน้ ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
แทนฉบับ พุทธศักราช 2519 ซึ่งโดยบริบทบางการเมืองในเวลานั้น การสู้รบกันด้วย
กำ�ลังอาวุธระหว่างรัฐบาลและ  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
ทำ�ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ยอมรับ
ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้นั้น ถูกกำ�หนดให้มีมาตรการทางกฎหมายใหม่ๆ ขึ้นเพื่อ
ที่จะช่วยพัฒนาให้ระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและเร่งให้พรรคการเมืองต้อง
ปรับองค์การให้มีศักยภาพพอที่จะสามารถเป็นกำ�ลังให้กับรัฐในการต่อสู้กับภัยคุกคาม
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้134 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
ฉบับนี้ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองไว้ในมาตรา 45
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อดำ�เนินการ
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ในทางการเมืองตามวิถีทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้”
ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ก็ได้วางเงื่อนไข
ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองให้ซับซ้อน
มากขึ้น โดยเงื่อนไขดังกล่าวกำ�หนดไว้ในมาตรา 95 ซึ่งบัญญัติว่า “ในการเลือกตั้ง
ทั่วไป พรรคการเมืองที่สมาชิกจะเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 94 (3) ได้
ต้องเป็นพรรคการเมืองทีส่ ง่ สมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตัง้ ทัง้ หมดรวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้นและในแต่ละ
เขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองดังกล่าวส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้อง
ส่ ง สมาชิ ก เข้ า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น คณะให้ ค รบจำ � นวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่
จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งและจะส่งได้คณะเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งเขต”   นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมือง   โดยการกำ�หนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ในมาตรา
94 (3) ว่า “บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีเ้ ป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ...(3) เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 95 หรือพรรคการเมือง
ตามมาตรา 104 วรรคสอง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคเดียว...”
นอกเหนือจากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันยังได้บัญญัติถึงเหตุของการสิ้นสุดความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสังกัดพรรคการเมืองไว้ในมาตรา
103 (7) และ (9) ว่า “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ...(7)
ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกหรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมื อ งและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งนั้ น ให้ พ้ น จาก
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถอื ว่าขาดจากสมาชิกภาพ
129วุฒก
ิร

อินทวงศ์, “กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทย ศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์ และเชิงวิเคราะห์แนวความคิด,”
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535, น. 180.
130เพิ่งอ้าง, น. 181.
131เพิ่งอ้าง, น. 180.
132เพิ่งอ้าง, น. 181.
133เพิ่งอ้าง, น. 136.
134เพิ่งอ้าง, น. 182.
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นั บ แต วั น ที ่ ล าออกหรือพรรคการเมืองมีม ติ...(9) ขาดจากการเป นสมาชิ ก ของ
พรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลมีคำ�สั่งยุบเลิกพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองอื่น
ซึง่ มีสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ศาลมีคำ�สั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำ�หนดหกสิบวันนั้น” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติที่กล่าวมา พบว่า นอกจาก
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะรับแนวคิดที่ต้องการทำ�ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพโดยเพิ่มอำ�นาจ
ควบคุมเหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคการเมืองมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  ซึ่งปรากฏผ่านการบังคับให้ผู้สมัครสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองตามมาตรา 94 และการกำ�หนดให้สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรทีย่ า้ ยพรรคหรือพรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกต้องพ้นสภาพความเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามมาตรา 103 (7) ยังมีแนวคิดใหม่ปรากฏผ่านบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย กล่าวคือ แนวคิดที่ต้องการกีดกันไม่ให้พรรคการเมือง
ขนาดเล็กได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎร และสงวนบทบาทดังกล่าวไว้
ให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่เพียงไม่กี่พรรคที่มีศักยภาพทางการเงินและบุคลากร
เพียงพอที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในจำ�นวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏผ่าน
บทบัญญัติมาตรา 95   นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพราะตำ�แหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรว่างลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เรียกกันโดยทัว่ ไปว่า “การเลือกตัง้ ซ่อม” นัน้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำ�หนดเงื่อนไขในการสังกัดพรรคของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในกรณีนี้ไว้ในมาตรา 115 วรรคสองว่า “...ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วจากการเลือกตั้ง
ทั่วไป และให้นำ�บทบัญญัติมาตรา 95 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ซึ่งหมายความว่า
พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แล้ว ย่อมถูกตัดโอกาสให้ไม่สามารถส่งสมาชิกพรรคลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
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ภายหลังจากทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มีผลใช้บงั คับนัน้
ปรากฏว่าการที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้พรรคการเมืองที่จะส่งสมาชิกพรรคลงสมัคร
รับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้ ในจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีได้ในสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ได้ทำ�ให้พรรคการเมืองซึ่งไม่มีศักยภาพทางการเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการส่งสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งให้ได้ครบตามจำ�นวนขั้นต่ำ�ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดต้องหมดโอกาส
ในการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎร และบางพรรคการเมืองทีแ่ ม้จะ
มีศักยภาพเพียงพอในการส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งจนครบตามจำ�นวนดังกล่าว
ก็ถงึ กับต้องประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ในขณะทีบ่ างพรรคการเมืองต้องตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามามีอำ�นาจทางการเมืองโดยแลกเปลี่ยนกับ
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้พรรคสามารถส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งได้136
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้มีผลใช้บังคับมาจน
กระทั่งถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 คณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า
“คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)” นำ�โดย พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
ได้ท�ำ การยึดอำ�นาจรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ และ
ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวโดยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 แทน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ได้รบั รองเสรีภาพในการจัดตัง้ พรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พุทธศักราช 2521 และสำ�หรับบทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 105 (3) ว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง...(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าสมัคร
รับเลือกตัง้ ตามมาตรา 106 หรือพรรคการเมืองตามมาตรา 115 วรรคสอง พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว...” โดยในมาตรา 106 นั้น รัฐธรรมนูญได้
กำ�หนดจำ�นวนผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีพ่ รรคการเมืองต้องส่งลงสมัครรับเลือกตัง้
135เพิ่งอ้าง,
136เพิ่งอ้าง,

น. 194.
น. 196.
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ในกรณี ที่ ป ระสงค์ จ ะส่ ง สมาชิ ก พรรคลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป
คราวใดคราวหนึ่งโดยบัญญัติว่า “ในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองที่จะส่งสมาชิก
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 105 (3) ได้ ต้องเป็นพรรคการเมืองที่ส่ง
สมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตัง้ ทัง้ หมดรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยยีส่ บิ คน...” ซึง่ กล่าวได้วา่
เป็นการลดเงื่อนไขขั้นต่ำ�ของจำ�นวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองต้องส่งลงสมัคร
ในกรณีท่ตี ้องการจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปลงมาจากเดิมที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 บัญญัติให้พรรคที่ประสงค์จะส่งสมาชิกลง
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในจำ�นวน
ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ในเวลานั้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพราะตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดเงื่อนไขในการสังกัดพรรคของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งในกรณีนี้ไว้ในมาตรา 115 วรรคสองว่า “...ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วจาก
การเลือกตัง้ ทัว่ ไป และให้น�ำ บทบัญญัตมิ าตรา 106 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม” ซึง่ หมายความว่า
พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อนหน้าย่อมไม่สามารถส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้
ซึ่งเป็นการบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา 104 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521
ในเวลาต่อมา ประเทศไทยได้มกี ารปฏิรปู การเมืองและมีการจัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้นำ�มาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ ป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีไ่ ด้น�ำ ระบบเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่
มาใช้
และมีการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจากระบบเดิมซึ่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในแต่ละเขตอาจมีได้หลายคนตามสัดส่วนจำ�นวนประชากรมาเป็นระบบการ
เลือกตัง้ แบบแบ่งเขตทีแ่ ต่ละเขตมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เพียงคนเดียว137  ซงึ่ การนำ�
ระบบการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ มาใช้ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ จำ�เป็น
ต้องมีการบังคับให้บคุ คลทีจ่ ะลงสมัครรับเลือกตัง้ ในระบบนีส้ งั กัดพรรคการเมือง เนือ่ งจาก
โดยสภาพของการเลือกตัง้ ในระบบนี้ พรรคการเมืองจะเป็นองค์การทีผ่ กู ขาดการส่งบุคคล
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ลงสมัครรับเลือกตั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วในกรณีของระบบกฎหมายเยอรมัน โดยแต่ละ
พรรคการเมืองจะเป็นผู้เสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคให้
ประชาชนเลือก อย่างไรก็ตาม การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นำ�ระบบการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ มาใช้ควบคูก่ บั ระบบแบ่งเขตนัน้ เงือ่ นไขในการบังคับ
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ก็ไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงแค่กรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชี
รายชื่อแต่อย่างใด ผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตซึ่งโดยสภาพแล้วไม่จำ�เป็นต้อง
ถูกบังคับให้สังกัดพรรคก็ถูกบังคับโดยรัฐธรรมนูญให้ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งโดยสังกัด
พรรคเช่นเดียวกับการบังคับสังกัดพรรคที่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่รัฐธรรมนูญฉบับที่กล่าว
มาก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการบังคับสังกัดพรรคที่ใช้กับ
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขตนั้นไม่มีความ
แตกต่างกันแต่ประการใด ยิง่ ไปกว่านัน้ การบังคับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดพรรคตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังได้เพิ่มหลักเกณฑ์การสังกัดพรรคของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรให้ต้องสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหลักเกณฑ์เรื่องการบังคับสังกัด
พรรคและเงือ่ นไขเรือ่ งระยะเวลาในการสังกัดพรรคของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตราเดียวกัน คือ มาตรา 107 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร...(4)   เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน...” ซึ่งการเพิ่มเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา
ในการสังกัดพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นนี้นั้น เมื่อนำ�มาพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์ในการกำ�หนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่ครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 115
ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ซึง่ ต้องกำ�หนดวันเลือกตัง้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีอ่ ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลง
137ดู

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 98.
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และวั นเลื อ กตั ้ ง นั ้ นต้องกำ�หนดเป็น วัน เดีย วกัน ทั่ว ราชอาณาจั ก ร” ประกอบกั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารกำ � หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรในกรณี ที่ มี ก ารยุ บ สภา
ตามมาตรา 116 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึง่ บัญญัตวิ า่ “...การยุบสภา
ให้กระทำ�โดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำ�หนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำ�หนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร...” อาจสามารถอนุมานแนวคิดในการกำ�หนดเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา
การสังกัดพรรคการเมืองของผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้วา่
รัฐธรรมนูญต้องการวางกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อป้องกันการย้ายพรรคของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและต้องการเสริมอำ�นาจควบคุมเหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
พรรคการเมื อ งให้ เ ข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง กว่ า ในสมั ย ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2534 และฉบับอื่นที่ได้กล่าวมาก่อนหน้ามีผลใช้บังคับ ซึ่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะทำ�ให้ในกรณีที่อายุของ
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งพ้นจากตำ�แหน่งย่อม
ไม่มีโอกาสย้ายไปลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ในการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าได้ เนื่องจากมาตรา 107 (4) ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บังคับไว้ว่า สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่จะย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่นั้น
จะมีสิทธิสมัครก็ต่อเมื่อได้สังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ในขณะที่มาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
เดียวกันได้กำ�หนดให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรชุดเดิมสิน้ สุดลง ซึง่ หมายความว่า การเข้าสังกัดพรรคใหม่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบระยะเวลาเก้าสิบวันตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้
ย่อมไม่สามารถทำ�ได้อย่างแน่นอน สำ�หรับในกรณีของการยุบสภานั้น การที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำ�หนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรขึ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยุบสภา ทำ�ให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เพิ่งพ้นจากตำ�แหน่งไม่สามารถอาศัยช่วงเวลาภายหลังการยุบสภาไปจนถึง
วันเลือกตั้งครั้งหน้าในการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดิม แล้วมา
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใหม่ให้ครบระยะเวลาเก้าสิบวันติดต่อกัน
เพื่ อ ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง หน้ า ได้ ทั น
ตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดเช่นเดียวกัน
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แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด เงื่อนไขเรื่องระยะเวลาสังกัดพรรคเก้าสิบวันตามที่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 107 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กลับไม่อาจป้องกันการย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการครบอายุของ
สภาผู้แทนราษฎรได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนที่รัฐบาลที่มี
พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกซึง่ เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ ปี พ.ศ. 2544
จะหมดวาระนั้น138 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำ�นวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเลือกตั้ง
มาจากระบบแบ่งเขตได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและลาออกจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดิมมาเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่เป็นการล่วงหน้า
เพื่อที่จะได้มีระยะเวลาที่มาเข้าสังกัดอยู่กับพรรคการเมืองพรรคใหม่ครบเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้งตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งหมาย
ของรัฐธรรมนูญในการป้องกันไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย้ายพรรคก็มีผลเพียงแค่
เป็นการเพิ่มอุปสรรคในการย้ายพรรคให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยสร้างเงื่อนไขให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยอมลาออกจากตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไป
สังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ให้ครบระยะเวลาตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกำ�หนดก่อนทีจ่ ะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในคราวถัดไปเท่านั้น
138เหตุผลประการหนึ่งที่ทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตซึ่งประสงค์จะย้ายพรรค

อาศัยช่วงเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรในการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพื่อเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่นั้น เป็นเพราะ
การลาออกในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลทำ�ให้ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 119 (2) และเป็นการหลีกเลี่ยง
ข้อครหาที่ว่า เป็นผู้ทำ�ให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้
สำ�หรับกรณีการลาออกจากตำ�แหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมาโดยระบบบัญชีรายชื่อตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น ไม่เป็นเหตุให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการจัด
การเลือกตัง้ ซ่อมแต่อย่างใด เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวกำ�หนดให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำ�ดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลาออกจากตำ�แหน่งสังกัดเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ตามมาตรา 119 (1)
ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมาโดยระบบบัญชีรายชื่อสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใหม่ก่อนที่จะถึงระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎรได้ โดยไม่ต้องกังวลต่อข้อครหาเรื่องการทำ�ให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการจัดการเลือกตั้งซ่อมเหมือน
เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตแต่อย่างใด.
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อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากพรรคการเมืองแล้ว ผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเป็น
พิเศษจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1540 กำ�หนดเงื่อนไข
เรื่องระยะเวลาในการสังกัดพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ นายกรัฐมนตรี
ซึง่ เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการตัดสินใจยุบสภา กล่าวคือ หากปรากฏพฤติการณ์ทอ่ี าจสันนิษฐาน
ได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่นายกรัฐมนตรีสังกัดหรือพรรคร่วมรัฐบาล
จะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคอืน่ ในการเลือกตัง้ ครัง้ หน้า และนายกรัฐมนตรีไม่ปรารถนา
ที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์จะย้ายพรรคสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
ครั ้ ง ถั ด ไปในสั ง กั ดพรรคการเมืองพรรคใหม ไ ด ส ำ�เร็ จ ไม ว  า จะด ว ยเหตุ ผ ลที ่ ว  า
การย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจทำ�ให้โอกาสในการกลับเข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรีของตนต้องลดน้อยลงหรือด้วยเหตุผลอืน่ ๆ ก็ตาม นายกรัฐมนตรีอาจตัดสินใจ
ใช้อำ�นาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ประกาศให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการ
จะย้ า ยพรรคได้ ท ราบล่ ว งหน้ า รวมทั้ ง กำ � หนดในพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารจั ด การ
เลือกตั้งโดยเร็วเพื่อไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการย้ายพรรคสามารถเข้าสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใหม่ได้ครบเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งตามที่มาตรา 107 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำ�หนดไว้
สำ�หรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทีป่ ระกาศใช้ถดั จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 นั้น ได้เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากระบบบัญชีรายชื่อบัญชีเดียว
ทั่วประเทศผสมกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตละหนึ่งคนมาเป็นระบบการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อที่มีหลายบัญชีแยกตามกลุ่มจังหวัดผสมกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตละ
หลายคน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการบังคับสังกัดพรรคที่ใช้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทัง้ สองระบบตามทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั กำ�หนดไว้นน้ั ไม่มคี วามแตกต่างกันแต่อย่างใด
อนึง่ ในขณะนีก้ ไ็ ด้มกี ารแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลีย่ นระบบเลือกตัง้ กลับไปใช้ระบบเลือกตัง้ ตามที่
เคยใช้มาแล้วในรัฐธรรมนูญ 2540  เพียงแต่เปลีย่ นแปลงจำ�นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบเขตเลือกตั้งและจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น คือ
มีจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน จำ�นวนสามร้อย
เจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

70

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ที่บังคับ
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองไว้ในมาตรา
101 (3) ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้    เว้นแต่ในกรณี
ทีม่ กี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปเพราะเหตุยบุ สภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง” ในขณะ
เดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันเลือกตั้งในกรณีที่อายุของ
สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเอาไว้ในมาตรา 107 ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่ออายุของสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ซึง่ ต้องกำ�หนดวันเลือกตัง้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
นับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำ�หนดเป็น
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร” สำ�หรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันเลือกตั้งในกรณีที่มี
การยุบสภานัน้ มาตรา 108 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “...การยุบ
สภาผู้แทนราษฎรให้กระทำ�โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำ�หนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร...” ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขเรื่องระยะเวลา
ในการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับหลักเกณฑ์
ในการกำ�หนดวันเลือกตัง้ ตามบทบัญญัตทิ ไ่ี ด้กล่าวมาทัง้ หมดพบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
ได้หันมาเปิดช่องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถย้ายพรรคในกรณีท่มี ีการยุบสภาได้
ซึ่งเป็นการคลายความเคร่งครัดของแนวคิดที่ต้องการป้องกันไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรย้ายพรรคภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้หมดวาระไม่ว่าจะด้วยเหตุของการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือการยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏ
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในกรณีการยุบสภานั้น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน
ซึ่งน้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้
กำ�หนดไว้เก้าสิบวันติดต่อกันทัง้ ในกรณีการยุบสภาและการครบอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร
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ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
ของการกำ�หนดวันเลือกตั้งในกรณีการยุบสภาไว้ว่า จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของสภาผูแ้ ทน
ราษฎรชุดเดิมสามารถย้ายไปเข้าสังกัดพรรคใหม่ให้ครบระยะเวลาสามสิบวันต่อเนื่อง
กันนับถึงวันเลือกตั้งทั่วไปได้ทัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญบังคับให้ต้องกำ�หนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปห่างจากวันที่ประกาศพระราชพระราชกฤษฎีกายุบสภาเป็นเวลาสี่สิบห้าวันเป็น
อย่างน้อย อย่างไรก็ตาม สำ�หรับกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหมดวาระเนื่องจากครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรนั้น กฎเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำ�หนดขึ้นยังคงเป็นกฎเกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวคือ ผู้มีสิทธิ
สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันต่อเนื่องกันนับถึงวันเลือกตั้ง ในขณะที่การเลือกตั้งจะต้องจัดขึ้นภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ซึ่งส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ต้องการย้ายพรรคในกรณีนี้ต้องใช้วิธีการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพือ่ ไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่กอ่ นเวลาทีอ่ ายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรจะสิน้ สุดลง
เพื่อให้มีระยะเวลาการสังกัดพรรคใหม่ครบเก้าสิบวันต่อเนื่องกันนับถึงวันเลือกตั้ง
อนึ่ง ภายหลังจากที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในกรณีที่อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคนใดยังย้ายเข้าไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ได้
ไม่ครบระยะเวลาสามสิบวันติดต่อกันในช่วงของวันที่มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน แต่ระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่จะ
ครบกำ�หนดได้ภายในวันทีม่ กี ารเลือกตัง้ การทีย่ งั สังกัดพรรคใหม่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าว
ในวันรับสมัครเลือกตั้งย่อมไม่ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร
รับเลือกตัง้ แต่อย่างใด เนือ่ งจากระยะเวลาในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำ�หนดไว้นั้นจะนับถึงวันเลือกตั้ง ดังนั้น
ผูม้ หี น้าทีร่ บั สมัครเลือกตัง้ จึงไม่อาจอาศัยเหตุผลทีบ่ คุ คลใดยังเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่ครบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดในวันที่บุคคลดังกล่าวมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุปฏิเสธที่จะไม่รับสมัครบุคคลดังกล่าวได้
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

4.4 ผลในทางกฎหมายของข้อบังคับหรือมติพรรคการเมืองที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กำ�หนดไว้
โดยชัดแจ้งว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยต้องมีเนือ้ หาทีส่ อดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งหลักการที่กล่าวมานั้นย่อมจะต้องหมายถึง หลักนิติรัฐ หลักประชาธิปไตย
และหลักพระราชอำ�นาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสำ�คัญ ดังเหตุผลที่
ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำ�หนดให้
แต่ละพรรคต้องกำ�หนดรายละเอียดของกระบวนการหรือกลไกต่างๆ ที่มีความสำ�คัญ
ในการทำ�ให้การดำ�เนินการของพรรคการเมืองสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยไว้ในข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองด้วย เช่น การเลือกตั้ง การดำ�รงตำ�แหน่งและการพ้นจากตำ�แหน่งของ
หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค139 ซึ่งจะมีผลทำ�ให้การเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ขององค์กรต่างๆ ภายในพรรคเป็นไปโดยชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยด้วยการได้รบั
ความยินยอมจากสมาชิกพรรคส่วนใหญ่หรือทำ�ให้สมาชิกพรรคผู้ท่ไี ด้รับเลือกมีสถานะ
เป็นตัวแทนสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพเผด็จการภายใน
พรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการที่หัวหน้าพรรคหรือบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญใดๆ
ของพรรคมีอำ�นาจแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวในการกำ�หนดตัวบุคคลที่จะมาดำ�รง
ตำ�แหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนีย้ งั ได้ก�ำ หนดให้พรรคการเมืองจะต้องกำ�หนดวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเอาไว้ในข้อบังคับพรรคซึ่งจะต้อง
ไม่เกินคราวละสี่ปี โดยภายหลังจากหมดวาระแล้ว กรรมการบริหารพรรคอาจได้รับเลือก
ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้140  การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริหาร
พรรคไว้ไม่ให้ยาวนานจนเกินไปเช่นนี้ย่อมสอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งตามระยะเวลา
ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้ตำ�แหน่งต่างๆ ที่ตัวบุคคล
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งมาจากการเลือกตั้งจะต้องมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง เพื่อคืนอำ�นาจให้
ผู้เลือกตั้งได้ตัดสินใจว่าบุคคลดังกล่าวยังสมควรที่จะดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปหรือไม่ และ
139พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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เป็นการป้องกันมิให้บุคคลคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถผูกขาดอำ�นาจ
การบริหารและการตัดสินใจต่างๆ ภายในพรรคการเมืองไว้กบั ตนเองหรือกลุม่ ของตนเอง
ซึ่งในที่สุดอาจนำ�ไปสู่สภาพความเป็นเผด็จการภายในพรรคการเมืองได้141 เช่นเดียวกับ
กรณีที่การเข้าสู่ตำ�แหน่งของหัวหน้าหรือคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นไปโดย
การเลือกตัง้ นัน่ เอง นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ยังกำ�หนดให้การตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของพรรคที่มีความสำ�คัญ เช่น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อบังคับพรรค การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและ
กิจการสำ�คัญอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยกำ�หนดให้องค์กรที่มี
อำ�นาจตัดสินใจ คือ ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ซึ่งมีองค์ประชุมที่ประกอบไปด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ผู้แทนสาขา
พรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิกซึ่งได้มา
โดยวิธีการที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยคำ�นึงถึงสัดส่วนของจำ�นวนสมาชิกที่มี
ตามสาขาในแต่ละภาครวมทั้งสัดส่วนของจำ�นวนสมาชิกหญิงและชาย142   ซึ่งจะทำ�ให้
ที่ประชุมใหญ่สามารถเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกพรรคทั่วประเทศได้143
นอกจากนั้นแล้ว กฎหมายได้กำ�หนดไว้ด้วยว่าจำ�นวนองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่
จะต้องมีไม่น้อยกว่าสองร้อยคน144
สำ�หรับภารกิจที่นับว่าเป็นภารกิจที่สำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่งของพรรคการเมือง คือ
การคั ด เลื อ กตั ว บุ ค คลลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ของไทยได้กำ�หนดให้พรรคการเมืองเป็นองค์การเดียวที่ผูกขาดอำ�นาจดังกล่าวนั้น145  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กำ�หนดให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นองค์กรสุดท้ายที่มีอำ�นาจตัดสินใจคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกเขตเลือกตั้งและทุกบัญชีรายชื่อที่พรรค
ส่งสมาชิกลงสมัคร146  โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเสนอ
140พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 11.
แสงอุทัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น. 173.
142พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 29.
143หยุด แสงอุทัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น. 180.
144พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 29.
141หยุด

74

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

โดยคณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรค ซึง่ รายชือ่ ดังกล่าวนัน้ คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้มาโดยสองวิธีการ ได้แก่ รายชื่อบุคคล
ทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตัง้ ให้ความเห็นชอบ และรายชือ่ บุคคล
อื่นๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเห็นสมควรเสนอเพิ่มเติม147
นอกจากวิธกี ารดังกล่าวแล้ว พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ยังได้เสนอทางเลือกให้พรรคการเมืองสามารถคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง แบบแบ่ ง เขตและแบบสั ด ส่ ว นโดยวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง จาก
ทีป่ ระชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้ดว้ ย ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมืองทุกคนจะเป็น
ผู้ลงมติเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน
ในทุกเขตและทุกกลุ่มจังหวัด ซึ่งในกรณีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่แต่ละคนจะมีคะแนน
เสียงหนึง่ เสียงเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะมีสถานะเป็นเพียงตัวแทนสมาชิกพรรคหรือมีต�ำ แหน่ง
เป็นถึงหัวหน้าพรรคก็ตาม ทัง้ นี  
้ กฎหมายฉบับนีย้ งั กำ�หนดไว้ดว้ ยว่า ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุด
เรียงลำ�ดับลงไปตามจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขตเลือกตั้งหรือกลุ่มจังหวัดนั้นๆ
จะพึงมีเป็นผู้ได้รับเลือกให้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว
สำ�หรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรคมีมติเลือกนั้น กฎหมายกำ�หนด
ให้ต้องมีการสอบถามความเห็นของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคก่อน
และการลงมติของทีป่ ระชุมใหญ่อาจกระทำ�โดยการลงคะแนนทางไปรษณียไ์ ด้ ซึง่ การคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยวิธีนี้นั้น  กฎหมายกำ�หนดว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่
ของพรรคมีมติเห็นชอบให้ใช้เท่านัน้ ซึง่ เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเห็นชอบแล้ว
พรรคย่อมไม่สามารถคัดเลือกผูส้ มัครโดยวิธปี รกติ กล่าวคือ การคัดเลือกโดยมติคณะกรรมการ
บริหารพรรคได้อีกในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน148
แม้จะดูเหมือนว่าพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ได้กำ�หนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคการเมือง
ทุกพรรคจะต้องถือปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
145รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 101
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 38.
146พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
147พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
148พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

(3) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
มาตรา 38 วรรคท้าย.
มาตรา 38 วรรคสอง.
มาตรา 39.
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ฉบับนี้กลับกำ�หนดให้การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครตามที่
กฎหมายกำ�หนดไว้ไม่มีผลกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งและการได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของสมาชิ ก คนที่ พ รรคส่ ง ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยฝ่ า ฝื น
กระบวนการขั้นตอนดังกล่าว149  ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลคนหนึ่งคนใดหรือ
กลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดสามารถเข้ามามีอ�ำ นาจในการกำ�หนดตัวผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของพรรคโดยใช้กระบวนการที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเห็นชอบหรือความยินยอมของ
สมาชิกพรรคหรือตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองได้ และในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ไม่ได้รบั คัดเลือก
ให้ลงสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามกระบวนการทีก่ ฎหมายกำ�หนดสามารถลงสมัคร
รับเลือกตัง้ ในนามพรรคการเมืองนัน้ สำ�เร็จ กระบวนการคัดเลือกผูส้ มัครทีด่ �ำ เนินมาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นก็ไม่ได้ทำ�ให้การสมัครรับเลือกตั้งมีความบกพร่องไปด้วยแต่อย่างใด
ส่งผลให้กระบวนการขัน้ ตอนทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายฉบับนีต้ อ้ งสิน้ สภาพบังคับไปโดยปริยาย
สำ�หรับผลโดยทัว่ ไปของมติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองทีข่ ดั ต่อหลักประชาธิปไตยนัน้
แม้วา่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะกำ�หนด
ให้มติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งหมายความรวมถึง
หลักประชาธิปไตยด้วยก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนีก้ ม็ ไิ ด้ก�ำ หนดให้ขอ้ บังคับของพรรคการเมือง
หรือมติพรรคที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตยเป็นข้อบังคับหรือมติท่ไี ม่มีผลบังคับ
ไปโดยอัตโนมัตแิ ต่อย่างใด กฎหมายฉบับนีเ้ พียงแต่ให้สทิ ธิสมาชิกพรรคจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยคน  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำ�นวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่มีอยู่ในเวลานั้น หรือสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำ�นวนสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมด ทีม่ คี วามเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของพรรคการเมือง
ที่ ต นเป็ น สมาชิ ก อยู่ นั้ น มี ลั ก ษณะที่ ขั ด ต่ อ หลั ก ประชาธิ ป ไตยสามารถร่ ว มกั น ใช้ สิ ท ธิ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวได้ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวมีลกั ษณะทีข่ ดั ต่อหลักประชาธิปไตย กฎหมายฉบับนี้
กำ�หนดให้มติหรือข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปตั้งแต่เวลาที่ศาลมีคำ�วินิจฉัย150
149พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
150พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 40.
พ.ศ. 2550 มาตรา 33.
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บทที่ 3

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน
ในระบบกฎหมายเยอรมัน
1.1 หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาวินัยพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายเยอรมัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นสมาชิก ไม่ใช่องค์กร
ของสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (กฎหมาย
พืน้ ฐานมาตรา 38 วรรค 1 ประโยคที่ 2) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูแ้ ทนของปวงชน
ไม่ผูกพันกับการมอบหมายหรือการสั่งการใดๆ และจำ�ยอมเพียงแต่มโนธรรมสำ�นึก
ของตนเท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าด้วย  “หลักการไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ (das freie Mandat; freedom of mandate)”
ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะเห็นว่ากฎหมายพืน้ ฐานกำ�หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เป็นผู้แทนของประชาชนทั้งมวล ไม่ใช่เป็นผู้แทนเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ตนได้รับเลือกมา
หรือเป็นผู้แทนของผู้ที่เลือกตนเท่านั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นผู้แทนเฉพาะ
ของพรรคการเมือง ของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด หรือไม่ได้เป็นผู้แทนของคน
สายเลือดใดหรือเพศใดเท่านั้น ระบบกฎหมายเยอรมันถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้แทนของประชาชนทั้งปวงของสหพันธ์
เสรีภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอันที่จะไม่ผูกพันกับการสั่งการหรือการมอบ
หมายใดๆ นี้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถใช้ยนั ได้ทง้ั กับประชาชนผูท้ รงสิทธิเลือกตัง้
ราษฎรในเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองที่ตนสังกัด
กลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆในสังคมรวมตลอดถึงรัฐด้วย สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมผูกพัน
เฉพาะแต่กับรัฐธรรมนูญเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเสรีภาพ
ในลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถกระทำ�การใดๆ
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ได้ตามอำ�เภอใจ แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้ง
ปวงและชั่งน้ำ�หนักประโยชน์ต่างๆ ให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจ
การทีก่ ฎหมายพืน้ ฐานกำ�หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ผกู พันกับการมอบหมาย
หรือการสั่งการใดๆ  ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะในขอบเขตของกฎหมายมหาชนเท่านั้น แต่รวมไป
ถึงกฎหมายเอกชนด้วย ดังนั้น นิติกรรมใดๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กระทำ�ไปและ
มีผลทำ�ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั ต้องผูกพัน และถือได้วา่ กระทบกับความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ นิติกรรมเหล่านั้นย่อมเป็นโมฆะ1  การกำ�หนดบังคับให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องผูกพันกับมติของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (Fraktion) ที่
สมาชิกผูน้ น้ั สังกัด (เทียบเคียงกับกฎหมายไทย ก็คอื มติของพรรคการเมือง) ทีเ่ รียกกันว่า
Fraktionszwang ก็ทำ�ไม่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า
กลุ่มการเมืองในสภาสามารถกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สมาชิกของกลุ่มการเมืองใน
สภาปฏิบตั ิ เพือ่ ความเป็นเอกภาพในการทำ�งานของกลุม่ การเมืองได้ การกำ�หนดกฎเกณฑ์
ในลักษณะที่เป็นวินัยการมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้ ไม่ถือว่ากระทบกับ
หลักความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด
ในทางทฤษฎีหลักการทีอ่ ยูต่ รงกันข้ามกับหลัก “การไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตผิ กู พันใดๆ”
คือ หลัก “อาณัติบังคับผูกพัน” (das imperative Mandat) ตามหลักดังกล่าว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปฏิบัติตามการสั่งการของประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งนี้ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจถูกเพิกถอน “อาณัติ” ได้ หากปรากฏว่าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนผู้ทรงสิทธิเลือกตั้ง
รัฐคอมมิวนิสต์จำ�นวนไม่น้อยใช้หลักการดังกล่าวนี้ในการกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรปฏิบตั ติ ามความต้องการของตนโดยการลวงประชาชนให้เชือ่ ตามทีต่ นต้องการ และ
ใช้ความเชื่อของประชาชนนั้นบังคับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง

1N.

Achterberg, Parlamentrecht, Tuebungen: Mohr Siebeck, 1984, S. 218.
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1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคการเมืองและกลุ่ม
การเมืองในสภา
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ได้กล่าวมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
พรรคการเมืองกับพรรคการเมืองนัน้ เป็นความสัมพันธ์ในทางกฎหมายเอกชน การรักษาวินยั
พรรคการเมืองจึงเป็นเรือ่ งของสมาชิกพรรคการเมือง ไม่เกีย่ วข้องแต่ประการใดกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ถึงแม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
อยู่ด้วยก็ตาม ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองฝ่าฝืนวินัย
ของพรรคการเมือง พรรคการเมืองอาจขับบุคคลนั้นออกจากพรรคได้ แต่การขับบุคคล
ทีเ่ ป็นสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคย่อมไม่มผี ลใดๆ ต่อตำ�แหน่งในองค์กรของรัฐ
ที่บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคซึ่งถูกขับออกจากพรรคดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ ในระบบ
กฎหมายเยอรมัน การควบคุมวินัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นเรื่องของ
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
โดยที่ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแต่ ล ะคนได้ รั บ การประกั น ความเป็ น อิ ส ระตาม
หลักการไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตผิ กู พันใดๆ ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั เลือกให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนจะทรงไว้ซึ่งสิทธิในการรวมกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้อื่นเป็นกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร2  (Fraktion) หรือหากไม่
สามารถรวมกันได้ตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายก็สามารถรวมกันตั้ง “กลุ่มสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร” (Gruppe) ได้ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สำ�คัญในการรวมกันก่อตั้ง
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้นต้องสังกัด
พรรคการเมืองเดียวกัน หรือพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน
และไม่ได้แข่งขันกันในระดับมลรัฐ
1.2.1 ความหมายของกลุ่มการเมืองในสภา (Fraktion)
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มีที่นั่งในสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมจะต้องจัดตั้งกลุ่มการเมืองในสภาขึ้น การตั้งกลุ่มการเมืองดังกล่าว
อาจเป็นกรณีที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งเป็นกลุ่มการเมืองในสภาโดยตนเองหรืออาจ
จะรวมพรรคการเมืองตั้งแต่สองพรรคขึ้นไปเป็นกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มเดียวกันก็ได้
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การจัดตัง้ กลุม่ การเมืองในสภาย่อมเป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำ�หนด เมือ่ มีการตัง้ กลุม่
การเมืองในสภาขึ้นแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มใด  
ย่อมมีหน้าที่รักษาวินัยของกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มนั้น
โดยปกติ หลังการเลือกตั้ง มักจะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่ากลุ่มการเมืองในสภา
แต่ละกลุม่ มีจ�ำ นวนทีน่ ง่ั เท่าใดและกลุม่ การเมืองใดทีจ่ ะมีโอกาสจัดตัง้ รัฐบาล การเลือกตัง้
ครั้งแรกในประเทศเยอรมัน (ตะวันตก) หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติ ปรากฏว่า
มีกลุ่มการเมืองในสภาทั้งสิ้น 8 กลุ่มการเมือง ในช่วงสมัยสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหพันธ์สมัยที่ 4 - 9 มีกลุ่มการเมืองในสภาเพียง 3 กลุ่มการเมือง (กลุ่มการเมือง
CDU/CSU, SPD และ FDP) สมัยที่ 10 – 11 มี 4 กลุ่มการเมือง กลุ่มการเมืองใน
สภาที่เพิ่มขึ้นมา คือ กลุ่ม Die Grünen (พรรคสีเขียว) สำ�หรับสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหพันธ์สมัยที่ 13 ประกอบด้วย กลุ่มการเมืองในสภา 4 กลุ่มการเมือง คือ CDU/
CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen ส่วนกลุ่ม PDS ไม่มีสถานะเป็นกลุ่ม
การเมืองในสภา (Fraktion) เพราะมีจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบตาม
จำ�นวนที่ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ระบุ แต่เป็นกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแห่งสหพันธ์ (Gruppe) ที่มีสิทธิบางประการน้อยกว่ากลุ่มการเมืองในสภา
1.2.2 เงื่อนไขการจัดตั้งกลุ่มการเมืองในสภา3
(1) กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด เหตุที่มี
การกำ�หนดจำ�นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรขัน้ ต�ำ่ ทีจ่ ะรวมตัวเป็นกลุม่ การเมืองในสภาไว้
ก็เนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการให้มีกลุ่มการเมืองในสภามากเกินไปอันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของสภาได้
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะสังกัดกลุ่มการเมืองใด จะต้องเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน หรือสังกัดพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมืองอย่างเดียวกัน และไม่แข่งขันกันเองในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งหรือหลายมลรัฐ
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ของพรรคการเมือง SPD
2§

45 ff. AbgG.

3ดูข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์

(Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages) ข้อ 10.

วรเจตน ภาคีรัตน

81

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands – พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี)
จึงสังกัดกลุม่ การเมืองในสภา SPD สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ของพรรคการเมือง
FDP (Freie Demokratische  Partei – พรรคเสรีประชาธิปไตย) จึงสังกัดกลุ่มการเมือง
ในสภา FDP อย่างไรก็ตาม มีพรรคการเมือง 2 พรรคการเมือง คือ CDU (Christlich
Demokratische Union Deutschlands – พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนเยอรมนี)
กับ CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. – พรรคสหภาพสังคมคริสเตียน
บาวาเรีย) ทีม่ ขี อ้ ตกลงในการสร้างกลุม่ การเมืองในสภา CDU/CSU และมีการตกลงกันว่า
พรรคการเมือง CDU จะไม่ส่งผู้สมัครของพรรคตนลงแข่งขันในมลรัฐบาวาเรีย ทั้งนี้
โดยปล่อยให้พรรค CSU ส่งผู้สมัครของตนลงแข่งขัน ส่วนพรรค CSU ก็จะไม่ส่ง
ผู้สมัครของตนแข่งขันในมลรัฐอื่นที่ไม่ใช่มลรัฐบาวาเรีย ด้วยเหตุนี้หลังจากประกาศ
ผลการเลือกตัง้ แล้ว สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ของพรรคการเมือง CDU และ
พรรคการเมือง CSU จึงสังกัดกลุม่ การเมืองในสภากลุม่ เดียวกัน คือ กลุม่ การเมือง
CDU/CSU กลุ่มการเมืองในสภามีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินงานทางการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ กำ�หนดเจตจำ�นงทางการเมือง นโยบายต่างๆ รวมตลอดทั้ง
การตัดสินใจจะเกิดขึ้นในกลุ่มการเมืองในสภา ประชาชนเองก็จะฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มการเมืองในสภา และคาดหวังว่าความเห็นของกลุ่มการเมืองในสภาที่มีต่อปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งจะเป็นเอกภาพ
ข้อบังคับของสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ได้ก�ำ หนดการมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ตรากฎหมายรวมตลอดถึงสิทธิต่างๆ ให้แก่กลุ่มการเมืองในสภาเป็นจำ�นวนไม่น้อย
เช่น การเสนอร่างกฎหมายจะกระทำ�ได้ก็แต่โดยกลุ่มการเมืองในสภา หรือการตั้ง
คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ย่อมเป็นสิทธิของกลุม่ การเมืองในสภาเท่านัน้
เป็นต้น
พรรคการเมืองใดทีไ่ ด้ทน่ี ง่ั ในสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ไม่ถงึ จำ�นวนทีข่ อ้ บังคับ
ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ระบุไว้ (ไม่ถึงร้อยละห้า) ย่อมไม่มีสถานะเป็นกลุ่ม
การเมืองในสภา แต่มสี ถานะเป็นเพียงกลุม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Gruppe)
ที่มีสิทธิน้อยกว่ากลุ่มการเมืองในสภา เช่น ไม่มีสิทธิร้องขอให้ลงคะแนนตัดสินเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ เป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลถึงปัญหาปัจจุบนั เร่งด่วน  
(Aktuelle Stunde) ของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ย่อมถูกจำ�กัดให้มี
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น้อยกว่าของกลุม่ การเมืองในสภา เป็นต้น กลุม่ การเมืองในสภาแต่ละกลุม่ การเมืองจะเลือก
คณะผู้อำ�นวยการหรือผู้บริหารกลุ่มการเมืองในสภา (Vorstand) ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มการเมืองในสภา รองหัวหน้ากลุ่มการเมืองในสภา เลขาธิการกลุ่มการเมือง
ในสภา ตลอดจนสมาชิกของคณะผู้อำ�นวยการหรือผู้บริหารกลุ่มการเมืองในสภา
อีกจำ�นวนหนึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั สิ �ำ หรับกลุม่ การเมืองในสภา CDU/CSU ประการหนึง่
กล่าวคือ หัวหน้ากลุ่ม CSU จะดำ�รงตำ�แหน่งรองหัวหน้ากลุ่มการเมืองในสภา CDU/
CSU คนที่หนึ่ง สำ�หรับระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่มการเมืองในสภาของ
แต่ละกลุ่มการเมืองอาจแตกต่างกันออกไปได้ อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า หัวหน้ากลุ่มการเมือง
ในสภาอาจเป็นคนละคนกับหัวหน้าพรรคการเมืองก็ได้
		1.2.3 การรักษาวินัยของสมาชิสภาผู้แทนราษฎร
การที่ระบบกฎหมายเยอรมันถือหลักการที่ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อม
ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ย่อมส่งผลในทางกฎหมายว่า กลุ่มการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด (รวมถึงพรรคการเมืองที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด) ย่อมไม่อาจมีมติใดๆ โดยอาศัยเสียงข้างมากภายในกลุ่ม
การเมืองนั้น บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดของตนออกเสียงลงคะแนนใน
สภาผู้แทนราษฎรตามมติของกลุ่มการเมืองได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบกฎหมายเยอรมัน
ไม่ยอมรับระบบการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องออกเสียงลงคะแนนตามมติ
ของกลุ่มการเมืองในสภา (Kein Fraktionszwang)
อย่างไรก็ตาม หลักการที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ผูกพันใดๆ ไม่ได้หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัย
ของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่ตนสังกัด กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
ย่อมมีความคาดหวังในอันที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ไปตาม
แนวทางของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้วัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ตั้งไว้
บรรลุผลได้ ซึ่งหมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดกลุ่มการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมมีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งวินัยของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
เพราะหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่รักษาไว้ซึ่งวินัยของกลุ่มการเมืองในสภาแล้ว
การดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีกลุ่มการเมืองในสภาก็ย่อมเป็นไปไม่ได้
ส่งผลให้กลุม่ การเมืองในสภาขาดความเป็นเอกภาพในการดำ�เนินงาน และส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของสภาผู้แทนราษฎรในที่สุดด้วย
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โดยที่กลุ่มการเมืองในสภามีภารกิจในอันที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงานของสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่ การเมืองในสภาจึงทรงไว้ซง่ึ สิทธิในการกำ�หนด
มาตรการในการดำ�เนินการกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ละเมิดวินัยของกลุ่มการเมือง
ในสภา มาตรการที่กำ�หนดขึ้นมีตั้งแต่มาตรการที่เบาที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งวินัยของกลุ่ม
การเมืองในสภาไปจนกระทั่งถึงมาตรการที่รุนแรงที่สุด คือ การขับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรออกจากกลุ่มการเมืองในสภาในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นละเมิด
วินยั อย่างรุนแรง มาตรการโดยทัว่ ไปทีก่ ลุม่ การเมืองในสภาสามารถกำ�หนดขึน้ ได้โดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เช่น การวิจารณ์ การมีมติโดยเสียงข้างมากของกลุ่มการเมืองในสภา
ตำ�หนิการกระทำ�  การปลดออกจากตำ�แหน่งในกลุม่ การเมืองในสภาตลอดจนการถอนคืน
ตำ�แหน่งกรรมาธิการในโควต้าของกลุ่มการเมืองในสภา4   อนึ่ง การที่กลุ่มการเมือง
ในสภาขู่ว่าจะไม่เสนอส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือก
ตั้งครั้งต่อไป ยังถือว่า การกำ�หนดมาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบของกฎหมาย เพราะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องให้กลุ่มการเมืองในสภาต้องส่งตนลงสมัคร
รับเลือกตั้ง นอกจากนี้ ภารกิจในการกำ�หนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่ภารกิจของกลุ่ม
การเมืองในสภาแต่เป็นภารกิจของพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรถู ก กำ � หนดมาตรการทางวิ นั ย จากกลุ่ ม
การเมืองในสภาที่ตนสังกัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิ
ของตนได้ ถึงแม้วา่ มาตรการทีก่ �ำ หนดขึน้ จะถือว่าเป็นเรือ่ งภายในของกลุม่ การเมืองในสภา
ซึ่งทรงไว้ซึ่งสิทธิในการกำ�หนดข้อบังคับของกลุ่มการเมืองในสภาเพื่อใช้บังคับกับสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดของตนก็ตาม โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีถ่ กู กำ�หนดมาตรการ
ทางวินัยสามารถยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มการเมืองในสภาที่ตนสังกัด
ให้พิจารณาได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มการเมืองปฏิเสธคำ�ร้อง สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อมสามารถเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มการเมืองในสภาที่ตน
สังกัดมีมติในเรื่องดังกล่าวได้
มีปัญหาว่าการกระทำ�ในลักษณะใดที่จะเป็นเหตุให้กลุ่มการเมืองในสภาสามารถ
ที่จะขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากกลุ่มการเมืองในสภาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
4Braun/Jantsch/Klante,

Abgeordnetengesetz Kommentar, Berlin-NewYork: De Gruyter, 2002, S. 496.
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กรณีที่พรรคการเมืองขับสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมืองแล้วจะเห็นว่า
กรณีการขับออกจากพรรคการเมืองนั้น รัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองได้บัญญัติกรณี
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 10 วรรคสี่และวรรคห้า กล่าวคือ มาตรา 10 วรรคสี่
บัญญัตวิ า่ “สมาชิกของพรรคการเมืองอาจถูกขับออกจากพรรคการเมืองได้ หากกระทำ�การ
ฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ง คั บ ของพรรคการเมื อ งโดยเจตนาหรื อ กระทำ � การฝ่ า ฝื น หลั ก การ
พื้นฐานหรือระเบียบวินัยของพรรคการเมืองอย่างรุนแรงและทำ�ให้พรรคการเมืองได้รับ
ความเสียหายอย่างมากจากการกระทำ�นั้น” และมาตรา 10 วรรคห้า บัญญัติว่า
“ให้อนุญาโตตุลาการที่ทรงอำ�นาจตามรัฐบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด
การขับสมาชิกออกจากพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยจะต้องประกันสิทธิในการอุทธรณ์
คำ�วินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในเรื่องดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการในระดับที่สูงขึ้น
คำ�วินิจฉัยให้ทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งเหตุผล ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องให้การขับออกจากพรรคการเมืองมีผลบังคับทันที ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคการเมืองสั่งให้สมาชิกของ
พรรคการเมืองผู้นั้นระงับการแสดงออกซึ่งสิทธิในฐานะเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
ได้จนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมีคำ�วินิจฉัย” ในขณะที่การขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ออกจากกลุ่มการเมืองในสภาฯ(Fraktionsausschluß) นั้น รัฐบัญญัติว่าด้วยสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ กำ�หนดกฎเกณฑ์เกีย่ วกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตลอดจนกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ การขับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรออกจากกลุ่มการเมืองในสภาจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มการเมืองในสภา
แต่ละกลุ่มการเมือง จะกำ�หนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของกลุ่มการเมืองในสภา
ซึง่ กลุม่ การเมืองในสภาสามารถกระทำ�ได้เนือ่ งจากรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติให้กลุ่มการเมืองในสภามีหน้าที่กำ�หนดข้อบังคับของกลุ่ม
การเมืองในสภาขึ้นใช้บังคับกับสมาชิกของตน ในทางวิชาการมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขับสมาชิกออกจากพรรคการเมืองไม่สามารถนำ�มาเป็นเกณฑ์ในการขับ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกจากกลุม่ การเมืองในสภาได้ และจะอนุโลมนำ�มาเทียบเคียง
ใช้ก็ไม่ได้ด้วย5  ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎร
โดยตรง และจำ�เป็นต้องมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติภารกิจสูงกว่าพรรคการเมือง  
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ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานในการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากกลุ่มการเมืองในสภา
จึงไม่ต้องสูงเท่าการขับสมาชิกของพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง6 แต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภาที่ตน
สังกัดย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การรับฟังก่อนทีก่ ลุม่ การเมืองในสภาจะได้มมี ติตดั สินใจเช่นนัน้
สิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิทางรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7
การกำ�หนดมาตรการทางวินัยที่รุนแรงน้อยกว่าการขับออกจากกลุ่มการเมือง
ในสภาที่สำ�คัญประการหนึ่ง ก็คือ การถอนคืนตำ�แหน่งกรรมธิการในโควต้าของกลุ่ม
การเมืองในสภาทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั สังกัดอยู่ (Ausschußrückruf) ข้อบังคับ
สภาผู้ แ ทนราษฎรบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ลุ่ ม การเมื อ งในสภาเป็ น ผู้ กำ � หนดตั ว บุ ค คลที่ จ ะดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ8   ในทางปฏิบตั ิ กลุม่ การเมืองในสภา
สามารถที่จะถอนคืนตำ�แหน่งกรรมาธิการได้ตลอดเวลา และในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทีเ่ ป็นกรรมาธิการในโควต้าของกลุม่ การเมืองในสภาถูกขับออกจากกลุม่ การเมือง
ในสภา ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่กลุ่มการเมืองในสภาจะถอนคืนตำ�แหน่งกรรมาธิการ
ในโควต้าของตน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ระบบกฎหมายจะเรียกร้องให้กลุ่มการเมืองในสภา
ต้องยินยอมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพ้นจากสังกัดของตนแล้วเป็นผู้แทนของตน
ต่อไปในคณะกรรมาธิการคณะนั้น
โดยเหตุทส่ี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละคนถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรในระดับ
สูงสุดตามรัฐธรรมนูญและได้รบั การคุม้ ครองสิทธิอกี ทัง้ มีสถานะในทางรัฐธรรมนูญอีกด้วย
การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกกำ�หนดมาตรการทางวินัยจากกลุ่มการเมืองในสภา
ทีต่ นสังกัด หรือในกรณีทก่ี ลุม่ การเมืองในสภาทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสังกัดกระทำ�การ
หรืองดเว้นกระทำ�การใดในลักษณะทีก่ ระทบกับสิทธิหรือเป็นอันตรายต่อสถานะของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจาก
กลุ่มการเมืองในสภา เนื่องจากการถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภาจะส่งผลกระทบ
5Thorsten

I. Schmidt, Der Fraktionsausschluß als Eingriff in das freie Mandat des Abgeordneten,
in: DOV 2003, S. 846 ff. (847).
6Vgl. Hans Hugo Klein, Status des Abgeordneten, in: Handbuch des Staatsrechts, S. 751.
7Hans Hugo Klein, S. 751.
8§ 57 Abs.2 GOBT.

86

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ต่ อ ความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจของสภาผู้ แ ทนราษฎร
(เช่น ไม่อาจเป็นกรรมาธิการซึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ หากไม่สังกัดกลุ่มการเมืองในสภา)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมสามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยช่องทาง
ของความขัดแย้งระหว่างองค์กร (ระหว่างตนซึ่งได้รับการประกันสิทธิและสถานะในทาง
รั ฐ ธรรมนู ญ กั บ กลุ่ ม การเมื อ งในสภาที่ ต นสั ง กั ด ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การก่ อ ตั้ ง และ
ทรงสิทธิในทางรัฐธรรมนูญ) เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้9
มีข้อสังเกตว่าในระบบกฎหมายเยอรมัน การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับ
ออกจากกลุม่ การเมืองในสภาทีต่ นสังกัด หรือลาออกจากกลุม่ การเมืองในสภาทีต่ นสังกัด
ไม่ทำ�ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นไปแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบ
บัญชีรายชื่อก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ ที่ได้กล่าวมา
ตอนต้น การตกลงไว้ลว่ งหน้าให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสละสมาชิกภาพ หรือการทำ�สัญญา
ให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรต้ อ งสละสมาชิ ก ภาพเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งใดอย่ า ง
หนึ่งขึ้น เช่น กรณีถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภา ย่อมเป็นความตกลงที่ไม่สามารถ
บังคับกันในทางกฎหมายได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง บรรดาข้อตกลงหรือสัญญาเช่นว่านั้น
ย่อมตกเป็นโมฆะ หลักการดังกล่าวนีย้ อ่ มใช้กบั กรณีทม่ี กี ารตกลงไว้ลว่ งหน้าว่าสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อสัญญาว่าเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาหนึ่ง เช่น สองปี
หลังจากการเลือกตั้ง ตนจะสละสมาชิกภาพหรือจะลาออกเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อลำ�ดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตนด้วย
นอกจากการถู ก ขั บ ออกจากกลุ่ ม การเมื อ งในสภาผู้ แ ทนราษฎรจะไม่ ทำ � ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นต้องเสียสมาชิกภาพแล้ว การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผูน้ น้ั พ้นจากความเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือถูกพรรคการเมืองขับออกจากความ
เป็นสมาชิกก็ไม่ทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นต้องสูญเสียสมาชิกภาพในฐานะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน นอกจากนี้พรรคการเมืองก็ไม่มีอำ�นาจในการถอนคืน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (recall) ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรคการเมืองตนด้วย มีข้อสังเกตว่า การสูญเสียสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
9Braun/Jantsch/Klante,

S. 496.
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ราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองในระบบกฎหมายเยอรมัน ย่อมเกิดได้เฉพาะ
ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ทั้งนี้ ตามรัฐบัญญัติ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ข้อ 5  
1.3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.3.1 หน้าที่และหลักการห้ามขัดกันแห่งหน้าที่
ถึงแม้ว่าในทางกฎหมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีภาระในการปฏิบัติหน้าที่
รัฐการเหมือนกับข้ารัฐการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปราศจาก
ซึง่ หน้าทีท่ ม่ี ตี อ่ รัฐ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมมีหน้าทีต่ อ่ รัฐ เพียงแต่หากมีการฝ่าฝืน
หน้าทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปแล้วสภาพบังคับทีจ่ ะเกิดตามมาย่อมไม่ใช่สภาพบังคับทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมต้องผูกพันกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายและจะต้องมีส่วนร่วมในงานของสภาผู้แทนราษฎร10  ในกรณีที่สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรละเลยต่อหน้าทีด่ งั กล่าว เช่น ไม่เข้าประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยไม่ได้รบั
อนุญาตให้ลาประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจถูกตัดเงินตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ (Kostenpauschale) ได้11  นอกจากนี้ มาตรา 44 อักษร a แห่งรัฐบัญญัติว่า
ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกข้อบังคับ
เกีย่ วกับการประพฤติตนของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ ซึง่ ตามข้อบังคับของสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแห่งสหพันธ์นั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพหรือการทำ�งานในฐานะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดให้แก่บริษัทห้างร้าน
เอกชน สหภาพ ตลอดจนหน่วยงานสาธารณะให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ รวมทั้งจะ
ต้องแจ้งรายได้ที่ได้รับจากการทำ�งานดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย โดยสภา
ผูแ้ ทนราษฎรจะต้องเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวให้ประชาชนได้รบั ทราบ นอกจากนี้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องรายงานการรับบริจาคเงินหรือสิ่งอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์
ในการดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองตลอดจนการรับเงินบริจาคตั้งแต่ 5000 ยูโรต่อปี 
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรทราบ นอกจากนี้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเข้าทำ�สัญญา
10§13
11§14

Abs.1 GOBT.
AbgG.
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รับปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนผลประโยชน์แก่บคุ คลหรือองค์กรใดในสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยได้รบั
เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำ�หนดไว้นี้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำ�นาจสอบสวนว่ามีการกระทำ�ดังกล่าวจริงหรือไม่โดย
ต้องรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำ�เช่นนั้นจริง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ย่อมมีอำ�นาจวินิจฉัยยืนยันการละเมิดหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น และ
แจ้งให้คณะผู้บริหารสภาผู้แทนราษฎร (das Präsidium) และหัวหน้าหรือประธานกลุ่ม
การเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (Fraktionsvorsitzende) ทราบ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรผู้นั้นยังไม่เลิกกระทำ�การดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะประกาศ
การกระทำ�ที่มีลักษณะต้องห้ามเช่นนั้นให้สาธารณชนรับทราบใน “หนังสือประกาศของ
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์” (Bundestagsdrucksache)
นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมี
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของสภาผู้แทนราษฎร
การฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวอาจจะนำ�มาซึ่งโทษทางอาญาได้12
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร จะต้องรักษาเวลาในการอภิปราย จะอภิปรายได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งของประธานในที่ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การถอนคำ�พูด การฝ่าฝืนข้อบังคับสภาผูแ้ ทนราษฎรอาจส่งผลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ เข้ า ประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารได้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน13
อำ�นาจในการกำ�หนดระเบียบวินัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำ�นาจ
โดยแท้ของสภาผูแ้ ทนราษฎรในการปฏิบตั ภิ ารกิจของตนเอง ทัง้ นีโ้ ดยผูท้ ม่ี อี �ำ นาจในการ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรก็คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และตราบเท่าที่ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น
หลักการห้ามขัดกันแห่งหน้าที่ (Inkompatibilität) มีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ระบบ
การแบ่งแยกอำ�นาจในรัฐมีปัญหา ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งตำ�แหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจึงไม่อาจดำ�รงตำ�แหน่งอื่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้ในเวลาเดียวกัน คือ
(1) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์
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(2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(3) สมาชิกสภาผูแ้ ทนมลรัฐในสหพันธ์ (อาจเทียบได้กบั สมาชิกวุฒสิ ภาในระบบ
กฎหมายไทย)
(4) ผู้ตรวจการทหารของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
(5) ข้ารัฐการ ทหาร พนักงานของรัฐ
(6) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานพิเศษบางหน่วยงาน เช่น หน่วยงานคุ้มครอง
ข้อมูล สถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญและให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3.2 สิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมี
สิทธิในการเข้าประชุมและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร 14  
ทัง้ นี้ โดยการอภิปรายในทีป่ ระชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรและในทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการและ
การออกเสียงลงมติในเรื่องที่เป็นประเด็นที่หารือกันนั้น การอภิปรายเป็นสิทธิของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สามารถจะอภิปรายอย่างไรและยาวนานขนาดไหนก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
เกี่ยวกับระยะเวลาในการอภิปรายเพื่อให้กระบวนการทำ�งานในสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ไปได อ ย างราบรื ่ น ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที ่ ไม ส ั งกั ดกลุ  ม การเมื อ งใน
สภาผูแ้ ทนราษฎร (ein fraktionloser Abgeordneter) ต้องการทีจ่ ะอภิปราย ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องจัดสรรเวลาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวได้มีโอกาส
อภิปรายด้วย ทั้งนี้เพราะการอภิปรายตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนถือว่าเป็นเครื่อง
มือหรือกลไกที่สำ�คัญในการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้แสดงทัศนะตลอดจนความ
ประสงค์ของตนในกระบวนการสร้างเจตจำ�นงของสภาผู้แทนราษฎร15  อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สังกัดกลุ่มการเมืองในสภา
จะมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตจำ�นงของสภาผู้แทนราษฎรน้อยมาก
12§17

GOBT i.V.m. Anlage 3; § 353 b StGB.
35-37 GOBT; § 38 GOBT.
14Art. 42 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 77 Abs. 1 S. 1 GG.
13§§27,
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีเหตุผล จำ�เป็นทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะต้องมี
ข้อมูลข่าวสารทีร่ อบด้านประกอบการตัดสินใจ ถึงแม้วา่ กฎหมายพืน้ ฐาน (Grundgesetz)
จะไม่ได้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนไว้
แต่ก็ให้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากในอันที่จะเรียกร้องให้สมาชิกของ
คณะรัฐมนตรีต้องปรากฏตัวในสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่มากหรือน้อยเพียงใดในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สภา
ผู้แทนราษฎร เพราะถึงแม้ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรจะให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในการตั้งกระทู้ถามในลักษณะต่างๆ กัน16  แต่กฎเกณฑ์ที่ปรากฏในข้อบังคับสภา
ผู้แทนราษฎรก็เป็นเพียงกฎหมายภายในองค์กรซึ่งไม่สามารถก่อตั้งหน้าที่ให้แก่สมาชิก
ของคณะรัฐมนตรีได้ แม้กระนั้นก็เห็นกันว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่ควบคุม
ตรวจสอบการบริหารรัฐการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรียอ่ มมีหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ที่จำ�เป็นแก่การตรวจสอบแก่สภาผู้แทนราษฎร17  เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มีความชอบธรรมในการรักษาเรื่องนั้นไว้ซึ่งความลับ
นอกจากสิทธิในการตั้งกระทู้ถามแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีสิทธิใน
การยื่นญัตติหรือคำ�ร้องต่างๆด้วย ในบางกรณีสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่สมาชิกแต่ละคน
อาจใช้ได้โดยลำ�พัง เช่น สิทธิในการยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายในวาระที่สอง18
ในบางกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องใช้สิทธิดังกล่าวร่วมกับสมาชิกผู้อื่นตาม
15BverfGE

80, 188 (228 f.).
(die grosse Anfrage) เป็นสิทธิของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (Fraktion) หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามจำ�นวนที่กฎหมายกำ�หนดโดยยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องแจ้ง
เรื่องดังกล่าวให้แก่รัฐบาลแห่งสหพันธ์ทราบ เมื่อรัฐบาลแห่งสหพันธ์ได้ตอบเรื่องดังกล่าวกลับมา ให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้
ในวาระการประชุมและจัดให้มีการอภิปรายเรื่องดังกล่าว นอกเหนือจากการซักถามซึ่งมุ่งหมายเพื่อให้เป็นการอภิปราย
ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ยังมีการซักถามย่อย (die kleine Anfrage) ซึ่งการจะให้มีการซักถามย่อยดังกล่าวอาจกระทำ�
ได้โดยการร้องขอของกลุม่ การเมืองในสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามจำ�นวนทีก่ ฎหมายกำ�หนด กรณีนใ้ี ห้ประธานสภาฯ
ส่งเรือ่ งดังกล่าวไปให้รฐั บาลแห่งสหพันธ์พร้อมกับขอให้ตอบปัญหาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายในสิบสีว่ นั การตอบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ท�ำ ให้เป็นการสิน้ สุดการซักถามย่อยในเรือ่ งนัน้ คำ�ถามและคำ�ตอบจะมีการเปิดเผยไว้
ในสิ่งพิมพ์ของสภาผู้แทนราษฎร กรณีนี้จะไม่มีการอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎร การถามย่อยเป็นวิธีการที่เหมาะสม
ที่จะทำ�ให้รัฐบาลแห่งสหพันธ์ได้รับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีสิทธิที่จะถามปัญหาต่อรัฐบาลแห่งสหพันธ์ เพื่อให้ตอบคำ�ถามโดยทาง
วาจาหรือตอบเป็นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้ ปัญหาดังกล่าวอาจกำ�หนดให้ตอบโดยทางวาจาในชัว่ โมงทีใ่ ห้มกี ารซักถาม (Frages16การตั้งกระทู้ถาม
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จำ�นวนที่กฎหมายกำ�หนด เช่น การเสนอร่างกฎหมาย19 เป็นต้น
นอกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนต่างๆ แล้ว
ระบบกฎหมายเยอรมันยังให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะสามารถกลับไปดำ�รง
ตำ�แหน่งในหน่วยงานของรัฐทีต่ นเคยปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เมือ่ สมาชิกภาพสิน้ สุดลง ในขณะดำ�รง
ตำ�แหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าวย่อมมีเอกสิทธิ์ (privileges)
และความคุ้มกัน (immunities) ตามกฎหมาย
การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ที่ ก ฎหมายให้ ไ ว้ แ ก่ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรอาจทำ � ให้
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ นั้ น ยื่ น คำ � ฟ้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ใ นรู ป ของกระบวน
พิจารณาว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Organstreit) ทัง้ นีเ้ ฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่านัน้
กล่าวอีกนัยหนึง่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละคนไม่อาจยืน่ คำ�ฟ้องว่าเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างองค์กรในนามของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรได้ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง
หรืออาจขอให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ สำ�หรับชั่วโมงคำ�ถาม (die Fragestunden)
ประจำ�สัปดาห์ สมาชิกสภาฯ แต่ละคน สามารถที่จะถามรัฐบาลได้สองคำ�ถาม นอกจากนี้ สำ�หรับทุก ๆ เดือน อาจถามได้
สี่คำ�ถามที่จะให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในชัว่ โมงคำ�ถามประจำ�สัปดาห์ มีระยะเวลาโดยรวมทัง้ สิน้ หนึง่ ร้อยแปดสิบนาที โดยทัว่ ไปแล้ว จะให้มชี ว่ั โมงคำ�ถาม
ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 14.30 น. และในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ปัญหาที่จะซักถาม
จะต้องเกีย่ วกับความรับผิดชอบในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ของรัฐบาล คำ�ถามทีถ่ ามจะต้องเป็นคำ�ถามสัน้ ๆ และหากเป็นไปได้
ให้ตอบคำ�ถามอย่างสัน้ ๆ เช่นกัน คำ�ถามดังกล่าวจะต้องยืน่ ให้แก่ประธานสภาฯ อย่างช้าทีส่ ดุ จนถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 น.
เพื่อให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในการตอบคำ�ถามดังกล่าวมีเวลาประมาณสามวัน ในการที่จะศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ที่จะต้องตอบคำ�ถามนั้น ๆ การศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว บ่อยครั้งที่มิได้จำ�กัดขอบเขตเฉพาะกระทรวงที่รัฐมนตรีนั้น
รับผิดชอบเท่านั้น หากยังรวมไปถึงกระทรวงอื่น ๆ ด้วย  รวมทั้งจะต้องสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย
ในชั่วโมงคำ�ถาม ให้ประธานสภาฯ อ่านคำ�ถามและเรียกผู้ตั้งคำ�ถามดังกล่าว ถ้าบุคคลนั้นไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ตอบ
คำ�ถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าที่สมาชิกสภาฯ ผู้นั้นได้ร้องขอต่อประธานสภาฯ ในขณะที่เริ่มต้นชั่วโมงคำ�ถาม
มิเช่นนั้นแล้วรัฐบาลแห่งสหพันธ์ก็ไม่ต้องตอบคำ�ถามดังกล่าว ซึ่งบุคคลนั้นควรจะถอนคำ�ถามของตนแล้วยื่นใหม่
สำ�หรับชั่วโมงคำ�ถามในสัปดาห์ต่อไป สำ�หรับคำ�ถามซึ่งในระหว่างชั่วโมงคำ�ถามมิได้มีการอ่านคำ�ถามดังกล่าว เนื่องจาก
เวลาไม่เพียงพอ ให้รัฐบาลตอบคำ�ถามเป็นลายลักษณ์อักษร
ในชั่วโมงคำ�ถาม ผู้ตั้งคำ�ถามมีสิทธิที่จะตั้งคำ�ถามเพิ่มเติมได้ภายหลังจากการตอบคำ�ถามของตนครั้งแรกแล้ว
ส่วนสมาชิกสภาฯ คนอื่นๆ สามารถตั้งคำ�ถามเพิ่มเติมได้เช่นกัน ประธานสภาฯ ควรจะอนุญาตในเรื่องดังกล่าว เท่าที่
การถามดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำ�ให้เสร็จสิ้นไปของชั่วโมงคำ�ถาม.
17BverfGE 57,1 (5) ; BVerfGE 67, 100 (129).
18§ 82 Abs. 1 GOBT.
19§ 76 Abs. 1 GG.
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ทีก่ ลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรจะต้องดำ�เนินการเอง สำ�หรับการยืน่ คำ�ร้องผ่านช่องทาง
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำ�ได้ก็เฉพาะกรณีที่มี
การใช้อำ�นาจมหาชนกระทบกับสิทธิของตนเท่านั้น
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ
2.1 สถานะทางกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในระยะเริ่มแรกที่สภาสามัญ (The House of Commons) ได้ปรากฏขึ้นใน
อาณาจักรอังกฤษ (English Realm) นั้น สามัญชนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาแห่งนี้
จะมีสถานะเป็นตัวแทนของสามัญชนคนอื่นๆ ในพื้นที่หรือในหน่วยการปกครอง เช่น
เค้าท์ตี้ (county) หรือ ทาวน์ (town) ที่ได้เลือกตนให้ไปเข้าร่วมการประชุมสภา20
เพือ่ ให้ความยินยอมแก่กษัตริยใ์ นการจัดเก็บภาษี21 ซึง่ ข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ทแ่ี สดง
ให้เห็นถึงสถานะการเป็นตัวแทนสามัญชนในพื้นที่หรือหน่วยการปกครองที่เลือกให้ตน
เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาสามัญในยุคแรก คือ เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1339 ที่สมาชิก
สภาสามัญได้ประกาศว่า พวกตนไม่สามารถที่จะลงมติเรื่องใดๆ ในที่ประชุมสภาได้
เว้นแต่จะได้สอบถามความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ จากบรรดาสามัญชนในเขตพื้นที่ที่ตน
เป็นตัวแทน (constituents) เสียก่อน นอกจากนี้ การมาปฏิบัติหน้าที่ในสภาสามัญ
ของสมาชิกสภาสามัญในยุคแรกๆ นั้น สามัญชนในพื้นที่จะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน
การทำ�หน้าที่ดังกล่าวให้แก่สมาชิกสภาสามัญ  ในขณะเดียวกันสมาชิกสภาสามัญก็มี
ข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสามัญชนในพื้นที่ และ
สามัญชนในพื้นที่ในฐานะผู้จ่ายค่าตอบแทนย่อมมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการทำ�
หน้าที่ของตัวแทนของตน โดยในกรณีที่พบว่าสมาชิกสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
เช่น ขาดประชุมสภาบ่อยครัง้ หรือไม่ท�ำ หน้าทีป่ กป้องผลประโยชน์ของพวกตน สามัญชน
20K.

R. Mackenzie, The English Parliament, 4th edn. (Middlesex: Penguin Books Ltd, 1962), p. 92.
of Commons of England,” <http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Commons_of_England>,
05/02/ 2011.
21“House
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ในพื้นที่ย่อมสามารถที่จะใช้วิธีการงดจ่ายค่าตอบแทนเป็นมาตรการในการลงโทษต่อ
สมาชิกสภาสามัญได้ นอกจากนี้ สมาชิกสภาสามัญยังมีหน้าที่ที่จะต้องเขียนรายงาน
กิจการที่ได้ดำ�เนินการในสภาสามัญในระหว่างสมัยประชุมให้ประชาชนที่ตนเป็นตัวแทน
ได้รับทราบด้วย22
ในปี  ค.ศ. 1572 สภาสามัญได้กำ�หนดให้มีการประชุมสภาเพิ่มเติมจากเวลาปรกติ
โดยเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 18.00 น. เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายประเภทที่เรียกว่า
“Private Bill”23  เท่านัน้ และสภาสามัญยังได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ยว่า หาก Private Bill
ฉบั บ ใดมี เ นื้ อ หาที่ ก ระทบต่ อ ประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ของประชาชนในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง
เป็นพิเศษ ห้ามมิให้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นจนกว่าจะมีสมาชิก
สภาสามัญจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมด้วย24 ซึ่งแนวปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้เป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สถานะความเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งของสมาชิก
สภาสามัญได้รับการยอมรับชัดเจนจากสภาสามัญซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่สำ�คัญของ
ระบบกฎหมายอังกฤษ ซึ่งย่อมหมายความโดยปริยายว่า ระบบกฎหมายอังกฤษได้
ให้การยอมรับต่อสถานะดังกล่าวด้วย
ต่อมา ในยุคหลังการฟืน้ ฟูระบอบกษัตริย์ (Restoration) ซึง่ เริม่ ต้นขึน้ ในปี  ค.ศ.
1660 ความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกยังคงมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาสามัญ ซึง่ สมาชิกสภาสามัญในเวลานัน้ ยังคงปฏิบตั หิ น้าที่
22K.

R. Mackenzie, supra note 20, pp. 92-93.
Bill คือ ร่างพระราชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การ (organizations) ต่างๆ ซึ่งมีสถานะเป็น
นิตบิ คุ คลในระบบกฎหมายอังกฤษ เช่น องค์การปกครองท้องถิน่ (local authorities) บริษทั เอกชน (private companies)
หรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดา (individual) คนหนึ่งคนใด มีอำ�นาจทางกฎหมายในการกระทำ�การต่างๆ ที่ต้องห้ามหรือ
เกินขอบเขตที่กฎหมายตามปกติซึ่งบังคับใช้อยู่ภายในรัฐจะอนุญาตให้กระทำ�ได้ โดย Private Bill จะมีเนื้อหาที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตามปกติเพื่อยกเว้นให้องค์การหรือบุคคลเหล่านี้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีก่ �ำ หนดไว้ใน Private Bill ได้ ปัจจุบนั Private Bill มักถูกนำ�มาใช้เพือ่ ให้อ�ำ นาจในการก่อสร้าง (construction)
โครงสร้างพืน้ ฐาน (infra-structure) ต่างๆ เช่น การสร้างท่าเรือ (habour) ทางรถไฟ (railway) ทางรถราง (tramway)
ถนน รวมไปถึงการขุดคลอง (canal) ซึ่งประชาชนหรือองค์การใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบหาก Private Bill มีผลใช้บังคับ
เป็นพระราชบัญญัติ (Act) สามารถทีจ่ ะยืน่ คำ�ร้องต่อรัฐสภาหรือต่อคณะกรรมาธิการของสภาขุนนางหรือสภาสามัญเพือ่ คัดค้าน
Private Bill ได้ ดู “Private Bills,” <http://www.parliament.uk/ about/how/laws/bills/private/>, 17/12/2010
และดู House of Commons Information Office, Private Bills (Fact Sheet L4 Legislation Series), (London:
House of Commons, 2010), pp.1-2.
23Private
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โดยให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อความคิดเห็นหรือความรู้สึกของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ที่มีต่อเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในการพิจารณาของสภาสามัญเป็นอย่างมาก ตัวอย่างหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการทีส่ มาชิกสภาสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยให้ความสำ�คัญต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งเป็นพิเศษ คือ จดหมายที่ แอนดรูว์ มาร์เวลล์
(Andrew Marvell)25  สมาชิกสภาสามัญในเวลานัน้ ได้มไี ปถึงนายกเทศมนตรี (mayor)
ของเมืองฮัลล์ (Hull) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่มาร์เวลล์เป็นผู้แทน ในช่วงเริ่มต้นสมัย
ประชุมรัฐสภาในปี ค.ศ. 1669 ความตอนหนึ่งของจดหมายดังกล่าวระบุว่า26
		 ในกรณีที่ [รัฐสภา] มี [การพิจารณาใน] ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ [ของท่าน]
หรืออยู่ในความสนใจของท่าน [นายกเทศมนตรี] ข้าพเจ้ายินดีที่จะแจ้งข่าวความ
คืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้ท่านได้ทราบ ตราบเท่าที่ความสามารถของข้าพเจ้าจะพึง
กระทำ�ได้ และเท่าที่ความผูกพันโดยภาระหน้าที่เรียกร้องให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติ

ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะความเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาสามัญในยุคเดียวกับมาร์เวลล์ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเรื่องราวหรือประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประโยชน์
ได้เสียของประชาชนในเขตเลือกตั้ง โดยจะต้องคอยทำ�หน้าที่รายงานข่าวคราวเกี่ยวกับ
เรื่องราวดังกล่าวให้ประชาชนหรือผู้นำ�ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งตามตัวอย่างได้แก่ นายก
เทศมนตรี ได้รับทราบ เพื่อให้ตัวของสมาชิกสภาสามัญเองนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ที่ตนทำ�หน้าที่เป็นตัวแทน
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา เมือ่ ประเพณีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั สมาชิกสภาสามัญ
โดยประชาชนในพื้นที่ได้ยกเลิกไป ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสมาชิกสภาสามัญ
ในลักษณะดังกล่าวก็ได้ลดระดับลงไปด้วย27  แต่แม้กระนัน้ ก็ตาม สมาชิกสภาสามัญยังคง
25แอนดรูว์

มาเวลล์ (Andrew Marvell; 31 March 1621- 16 August 1678) เป็นกวีแนวอภิปรัชญา
(metaphysical poet) ที่มีชื่อเสียงและอดีตสมาชิกสภาสามัญของอังกฤษ ดู “Andrew Marvell,”<http://en.wikipedia.
org/wiki/Andrew_ Marvell>, 12/03/2011.
26K. R. Mackenzie, supra note 20, pp. 93-94.
27K. R. Mackenzie, supra note 20, pp. 92-93.
28K. R. Mackenzie, supra note 20, p. 96.
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มีสถานะเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับเลือกตั้งและยังคงต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในรัฐสภาโดยให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มดังกล่าว
อยู่เช่นเดิม
ในราวปลายศตวรรษที่ 18 ได้เริ่มปรากฏแนวคิดที่ท้าทายต่อความเหมาะสมของ
สถานะความเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การชี้นำ� 
(instruction) จากประชาชนของสมาชิกสภาสามัญ ซึ่งเห็นได้จากความตอนหนึ่งของ
คำ�อภิปรายในรัฐสภาของ Sir William Yonge เมื่อปี ค.ศ. 1745 ที่ว่า28  
			เมือ่ บุคคลใดก็ตามได้รบั เลือกตัง้ บุคคลนัน้ จะมีสถานะเป็นผูแ้ ทน [ของประชาชน]
หรือผู้รับมอบอำ�นาจ (attorney) มาจากประชาชน และด้วยสถานะเช่นนี้ บุคคล
ดังกล่าวย่อมมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะกระทำ�สิ่งใดก็ตาม [ในอำ�นาจหน้าที่] ที่เขาเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับประชาชนชาวอังกฤษโดยส่วนรวม โดยเขาสามารถที่จะรับฟัง
สอบถามหรื อ แม้ ก ระทั่ ง ปฏิบั ติต ามคำ � แนะนำ � ของประชาชนในเขตเลื อ กตั้ ง ได้ โ ดยไม่ มี
ภาระผูกพันใดๆ และไม่ถือว่าเป็นสิ่งสมควรในการที่จะต้องปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของบุคคล
เหล่านั้น ถ้าหากเขาเห็นว่า [ข้อแนะนำ�ดังกล่าว] เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์
ของประเทศโดยส่วนรวม

ซึง่ จากคำ�กล่าวนีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ Yonge ทีว่ า่ ผลประโยชน์ของประชาชน
ทั้งประเทศโดยส่วนรวมมีความสำ�คัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
และการทำ�หน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญนั้น ควรให้ความสำ�คัญกับผลประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งประเทศโดยส่วนรวมเป็นหลัก
ในอีกสามสิบปีต่อมา เอ็ดมันด์ เบิร์ก (Edmund Burke) ได้นำ�เสนอหลักการ
อีกหลักการหนึ่งซึ่งคัดค้านสถานะความเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเลือกตั้งของสมาชิก
สภาสามัญ ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า “หลักการปราศจากความรับผิดชอบ (Doctrine of
Free Responsibility)” ไว้ในตอนหนึ่งของคำ�ปราศรัยที่กล่าวต่อประชาชน (freemen)
ชาวเมืองบริสตอล (Bristol) ความว่า29
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คำ�แนะนำ�ทีด่ นู า่ เชือ่ ถือหรือคำ�สัง่ ใดๆ ทีม่ ผี ลผูกพันสมาชิกสภาสามัญให้ตอ้ งเคารพ
เชื่อฟัง ลงมติหรือสนับสนุนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แม้ว่าสิ่งๆ นั้นจะขัดแย้งต่อความเชื่อและ
มโนธรรมสำ�นึกของตัวสมาชิกเองก็ตามนั้น ย่อมเป็นที่แจ้งชัดว่ากฎหมายบ้านเมือง
มิได้ให้การยอมรับ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในเชิงหลักการของระเบียบ
กฎเกณฑ์โดยรวมของสังคมรวมถึงรัฐธรรมนูญของพวกเราด้วย   

แนวคิดดังกล่าวของเบิร์กได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในสมาชิกสภาสามัญกลุ่มที่
เรียกว่า “วิก” (Whig) ซึ่งมีแนวคิดโน้มเอียงไปในทางเสรีนิยม (liberalism) และ
การรวมตัวของสมาชิกรัฐสภากลุ่มนี้ได้พัฒนามาเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่อว่า “พรรค
เสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party)” ในเวลาต่อมา30
คำ�อธิบายในทางวิชาการกฎหมายมหาชนอังกฤษได้กล่าวถึงสถานะทางกฎหมาย
ของสมาชิกสภาสามัญไว้ว่า สมาชิกสภาสามัญมีสถานะเป็นผู้แทนของประชาชนในเขต
เลือกตั้ง และในกรณีของสมาชิกสภาสามัญที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น การสังกัดพรรค
การเมืองไม่มีผลทำ�ให้สมาชิกสภาสามัญมีสถานะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองด้วย
แต่อย่างใด31 ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาตามหลักการทีว่ า่ สถานะทางกฎหมายย่อมก่อให้เกิดหน้าที่
และความรับผิดชอบแก่บคุ คลแล้ว สถานะตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตัง้ ย่อมก่อให้
เกิดหน้าที่กับสมาชิกสภาสามัญด้วย กล่าวคือ สมาชิกสภาสามัญจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ในสภาสามัญเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกๆ คนในเขตเลือกตั้ง แม้ว่าประชาชน
บางส่วนในเขตเลือกตั้งอาจไม่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับสมาชิกสภาสามัญผู้นั้น
ก็ตาม และโดยสถานะดังกล่าวสมาชิกสภาสามัญต้องทำ�หน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในสภา
สามัญให้กับประชาชนในเขตเลือกตั้ง โดยนำ�ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
เขตเลือกตั้งมานำ�เสนอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้รับทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงเสนอแนะแนวนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ให้กับคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกต่างๆ ในทางรัฐสภา เช่น การตั้ง
กระทูถ้ าม (questions) การเสนอญัตติ (motions) เป็นช่องทางในการทำ�หน้าทีด่ งั กล่าว และ
29K.
30K.

R. Mackenzie, supra note 20, p. 96.
R. Mackenzie, supra note 20, p. 96.
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ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านี้นั้น สมาชิกสภาสามัญจะต้องตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ
ด้วยดุลพินิจของตนเองอย่างอิสระ โดยไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคำ�นึงถึงแรงกดดันหรืออาณัติ
ผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น32
ในปี ค.ศ. 1947 สภาสามัญได้มีมติว่า สมาชิกสภาสามัญมีพันธกิจในการที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศโดยส่วนรวมด้วย   นอกเหนือจาก
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นพันธกิจที่มีมาแต่เดิม
อย่างไรก็ดี สำ�หรับรายละเอียดที่ว่าหน้าที่ที่สมาชิกสภาสามัญมีต่อประชาชนทั้งประเทศ
โดยส่วนรวมมีอยู่อย่างไรบ้าง และแตกต่างจากหน้าที่ที่มีต่อประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วอย่างไร รวมถึงในกรณีทเ่ี กิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ของประชาชน
ในเขตเลือกตั้งกับประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศโดยส่วนรวมสมาชิกสภาสามัญจะมี
หลักในการเลือกปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของคนกลุม่ ใดเป็นหลัก และเพราะเหตุใดนัน้
จากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบว่า มีเอกสารในทางวิชาการที่ได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเอาไว้ แต่แม้กระนั้นก็ตาม ในกรณีที่เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ของประชาชนทั้งประเทศกับประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ในทางปฏิบัติ
สมาชิกสภาสามัญมักเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
เป็นสำ�คัญเนื่องจากความพึงพอใจของประชาชนในเขตเลือกตั้งมีผลโดยตรงต่อชัยชนะ
ที่สมาชิกสภาสามัญจะได้รับในการเลือกตั้งครั้งถัดไปมากยิ่งกว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนทั้งประเทศซึ่งไม่มีผลโดยตรงต่อการชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของสมาชิก
สภาสามัญ
นอกจากนี้ จากการศึกษาค้นคว้ายังพบว่า มติของสภาสามัญในปี  ค.ศ. 1947
ที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ
โดยส่วนรวมและเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น ไม่มีผลทำ�ให้คำ�อธิบาย
ในทางตำ�ราเกีย่ วกับสถานะทางกฎหมายของสมาชิกสภาสามัญเปลีย่ นแปลงไปแต่อย่างใด
เอกสารทางวิชาการกฎหมายมหาชนของอังกฤษยังคงอธิบายว่า สมาชิกสภาสามัญ
31D.

Oliver, “The Constitution of Parliament and its Role in Government Formation,” In English Public
Law, 2nd Edition, David Feldman, eds (New York: Oxford University Press Inc., 2009), p. 91.
32Ibid.
33ดู Ibid.
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มีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งอยู่เช่นเดิม34  อย่างไรก็ดี
ในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็น
ผลมาจากสถานะทางกฎหมายของสมาชิกสภาสามัญนั้น เอกสารทางวิชาการกฎหมาย
มหาชนของอังกฤษได้ใช้วธิ กี ารอธิบายว่าสมาชิกสภาสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งและประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศโดยส่วนรวม35
ซึง่ คำ�อธิบายในส่วนของหน้าทีน่ น้ั แม้จะสอดคล้องกับมติทอ่ี อกมาในปี  ค.ศ. 1947 ของ
สภาสามัญแต่เมื่อพิจารณาประกอบกับคำ�อธิบายในส่วนของสถานะทางกฎหมายของ
สมาชิกสภาสามัญทีย่ งั คงถูกอธิบายให้มสี ถานะเป็นเพียงผูแ้ ทนของประชาชนในเขตเลือกตัง้
อยู่เช่นเดิมแล้ว ก็อาจลงความเห็นได้ว่าคำ�อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญ
ดังกล่าวเป็นคำ�อธิบายทีเ่ กินขอบเขตหรือไม่สอดคล้องกับการอธิบายสถานะทางกฎหมาย
ของสมาชิกสภาสามัญที่วงวิชาการกฎหมายมหาชนของอังกฤษอธิบายว่ามีสถานะเป็น
ผู้แทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งเพียงสถานะเดียวเท่าใดนัก
จากรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าในชั้นนี้ได้ว่า
ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้น สมาชิกสภาสามัญซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาประเภทที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีสถานะในทางกฎหมายเป็นผู้แทนของประชาชนใน
เขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาสามัญยังต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศโดยส่วนรวมด้วย
2.2 หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาวินัยพรรคการเมือง
ก่อนที่จะได้อธิบายถึงหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาวินัย
พรรคการเมืองของสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายอังกฤษ จำ�เป็นที่จะต้องอธิบายถึง
โครงสร้างของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การใน
รัฐสภาของพรรคการเมือง (parliamentary party) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความแตกต่าง
34ดู

Ibid.

35Ibid.
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จากระบบกฎหมายไทยเป็นอย่างมากเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำ�ความเข้าใจ
หลักความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาสามัญ และกลไกการควบคุมวินยั
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.1 องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมือง (parliamentary party)
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษแต่ละพรรคจะแบ่งโครงสร้างองค์การ
(organization) ของพรรคออกเป็นสามระดับ ซึ่งองค์การระดับแรก ได้แก่ องค์การ
กลางของพรรคในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคแล้วแต่กรณี36 ซึ่งทำ�หน้าที่บริหาร
กิจการของพรรคในระดับมหภาค (macro-level) โดยพรรคการเมืองที่มักจะส่งสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาสามัญในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เช่น พรรค
แรงงาน (Labour Party) พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และพรรคเสรี
ประชาธิปไตย (Liberal Democrat Party) นั้น องค์การกลางของพรรคจะมีลักษณะ
เป็นองค์การในระดับประเทศ ส่วนพรรคการเมืองทีโ่ ดยส่วนใหญ่แล้วจะส่งสมาชิกลงสมัคร
รับเลือกตั้งในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง เช่น พรรคชาตินิยมสก็อต (Scottish National
Party) พรรคไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland Party) หรือพรรคชาตินิยมเวลส์
(Plaid Cymru) นัน้ องค์การกลางของพรรคจะมีสถานะเป็นเพียงองค์การในระดับภูมภิ าค
องค์การของพรรคในระดับต่อมา คือ องค์การของพรรคในเขตเลือกตัง้ (constituency
parties) ซึง่ จัดตัง้ และดำ�เนินภารกิจของพรรคเพียงแค่ภายในเขตเลือกตัง้ แต่ละเขตเท่านัน้
สำ�หรับองค์การของพรรคในระดับที่สาม ได้แก่ องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมือง
(parliamentary parties)37  หรือที่เอกสารวิชาการกฎหมายมหาชนของไทยบางฉบับ
เรียกว่า “พรรคการเมืองในรัฐสภา”38  ซึ่งเป็นประเด็นที่จะได้พิจารณาในหัวข้อนี้
การทีส่ ภาสามัญของอังกฤษมิได้ให้การรับรองสถานะของพรรคการเมืองในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ทางรัฐสภา (parliamentary duties) ไว้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้สมาชิก
36R. Blackburn and A. Kennon with M. Wheeler-Booth,Sir, Griffith & Ryle on Parliament Functions,
Practice and Procedures, 2nd Edition(London: Sweet & Maxwell, 2003), p. 155.
37Ibid.
38ดู หยุด แสงอุทัย, คำ�อธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด            
โอเดียนสโตร์, 2512), น. 77.   
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สภาสามัญของแต่ละพรรคการเมืองต้องจัดตั้งองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองที่ตน
สังกัดในคราวลงสมัครรับเลือกตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นองค์การทีท่ �ำ หน้าทีค่ วบคุมและกำ�หนด
ทิศทางการทำ�งานในรัฐสภาของสมาชิกสภาสามัญในสังกัดของแต่ละพรรคการเมืองให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีทั่วไป องค์การในรัฐสภาของแต่ละพรรคการเมือง
จะมีสมาชิกสภาสามัญในสังกัดของพรรคการเมืองนั้นๆ ทุกคนเป็นองค์ประกอบ
(composition) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พรรคการเมืองได้เป็นแกนนำ�จัดตั้งหรือเข้าร่วม
จัดตั้งรัฐบาลนั้น บางพรรคการเมืองอาจกำ�หนดเงื่อนไขไว้ในข้อบังคับพรรคมิให้สมาชิก
สภาสามัญที่มีตำ�แหน่งในคณะรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรค
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บุคลากรหรือองค์การภายนอกรัฐสภาตลอดจนหน่วยงานกลางของ
พรรคการเมื องแต่ ล ะพรรคอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุ ม หรื อ กำ � หนดทิ ศ ทาง
การทำ�งานขององค์การในรัฐสภาได้ภายใต้เงื่อนไขที่ข้อบังคับของพรรคการเมืองแต่ละ
พรรคได้ก�ำ หนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีของพรรคการเมืองสำ�คัญสองพรรค ได้แก่ พรรคแรงงาน
และพรรคอนุรักษ์นิยม ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหรือประธานขององค์การในรัฐสภาของ
พรรคการเมืองจะเป็นคนละบุคคลกับหัวหน้าพรรคการเมือง (leadership)39
พรรคอนุรักษ์นิยมจัดตั้งองค์การในรัฐสภาในรูปแบบของคณะกรรมาธิการที่มี
ชื่อว่า “คณะกรรมาธิการ 1922 (1922 Committee)” ซึ่งมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วย
สมาชิกสภาสามัญของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มทีน่ ง่ั ประชุมในแถวหลังหรือทีเ่ รียกว่า Backbenchers
กล่าวคือ สมาชิกสภาสามัญที่ไม่มีตำ�แหน่งใดๆ ในคณะรัฐมนตรีทุกคน โดยหัวหน้า
พรรคและสมาชิกสภาสามัญที่นั่งประชุมแถวหน้า ซึ่งหมายถึง สมาชิกสภาสามัญที่
ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเรียกว่า Frontbenchers ไม่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการชุดนี้ในเวลาที่พรรคอนุรักษ์นิยมเป็นแกนนำ�จัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
ในเวลาที่พรรคอนุรักษ์นิยมทำ�หน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งสมาชิกสภาสามัญที่น่งั ประชุมแถวหน้า
จะมีสถานะเป็นเพียงรัฐมนตรีเงา (Shadow Ministers) ที่พรรคจัดตั้งขึ้นนั้นย่อมมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการ 1922 ด้วย40 โดยคณะกรรมาธิการ 1922
จะมีการประชุมสัปดาห์ละครั้งเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจในทางรัฐสภาที่สมาชิกของ
คณะกรรมาธิการจะต้องดำ�เนินการในสัปดาห์ถัดไป ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับวินัย
พรรคการเมืองของสมาชิกสภาสามัญที่เสนอโดยวิป (Whip) รวมทั้งกิจการอื่นๆ ของ
คณะกรรมาธิการด้วย ในส่วนของพรรคแรงงานนั้น องค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงาน
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คือ “พรรคแรงงานในรัฐสภา (Parliamentary Labour Party: PLP)” ซึ่งมีสมาชิกที่
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาสามัญของพรรคแรงงานทุกคน และมีการประชุมกันทุกวันพุธ
เวลา 11.30-13.00 น. เพื่อพิจารณาภารกิจในทางรัฐสภาที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ถัดไป
กิจการของวิป รวมทั้งกิจการทางรัฐสภาอื่นๆ ของพรรค เช่นเดียวกันกับกรณีของ
คณะกรรมาธิการ 192241
2.2.2 หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในระบบกฎหมายอังกฤษ
เนื่องจากอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญในรูปแบบเอกสารทางการที่ถูกจัดทำ�ขึ้นตาม
แบบพิ ธี ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งจากกฎหมายธรรมดาและมี ลั ก ษณะแก้ ไ ขยาก
(codified Constitution)42 ดังนั้น ระบบกฎหมายอังกฤษจึงมิได้มีการรับรองหลักความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่ สมาชิกสภาสามัญและสมาชิก
สภาขุนนางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆ
รวมทั้งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาอังกฤษมีลักษณะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (convention)
ทีเ่ กิดขึน้ จากวิวฒ
ั นาการความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับพรรคการเมืองทีต่ นสังกัด
และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับบุคคลหรือองค์กรภายนอกรัฐสภาตลอดจน
คำ�อธิบายในทางวิชาการเป็นสำ�คัญ
“เอ็ดมันด์ เบิรก์ (Edmund Burke)” อดีตสมาชิกสภาสามัญจากเมืองบริสตอล
(Bristol) ในช่วงศตวรรษที่ 18 ถือเป็นบุคคลสำ�คัญในระบบกฎหมายอังกฤษที่ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา โดยเบิร์กได้
กล่าวถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไว้ในสุนทรพจน์ที่ได้แสดง
ต่อประชาชนในเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีคำ�ถ้อยคำ�ที่แสดงถึงหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาปรากฏดังนี43
้
39“Parliamentary Labour Party,”<http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_Labour_Party>, 13/02/2011
และ “1922 Committee,”<http://en.wikipedia. org/wiki/1922_Committee>, 13/02/2011.  
40Ibid.
41Robert Blackburn & others, supra note 36, pp. 160-161.  
42สมยศ เชือ
้ ไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2550), น. 57.
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		 สมาชิกสภาสามัญมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเลือกตัง้ มากกว่าประโยชน์ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน ความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมา (unbiased opinion) การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยวุฒิภาวะของตน
(mature judgment) และมโนสำ�นึกทีถ่ กู ต้อง (enlightened conscience) ของพวกเขานัน้
เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรสละ (sacrifice) ให้แก่บุคคลใดทั้งสิ้น
แม้ผู้แทนของพวกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อพวกท่าน ในสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้ตัดสินใจ
ก็ตาม แต่หากเขา เหล่านั้นได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความต้องการหรือ
ความปรารถนาของพวกท่านเท่านัน้ แล้ว ย่อมถือว่าผูแ้ ทนของพวกท่านได้ทรยศ (betrays)
ต่อพวกท่าน
รัฐสภามิใช่ทป่ี ระชุม (congress) ของผูแ้ ทน (ambassadors) ของกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ
แต่เป็นที่ประชุม (assembly) ที่พิจารณาในเรื่องที่ว่าด้วยผลประโยชน์ (interests)
ของประชาชนทั้งประเทศ โดยส่วนรวมหรือชาติ (nation) เท่านั้น

ตามแนวคิดของเบิรก์ สมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ ในระบบกฎหมายอังกฤษ
ย่อมหมายถึงเฉพาะสมาชิกสภาสามัญ (the Commons or MPs) จะต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอด
จนลงมติใดๆ ในสภาสามัญได้โดยอิสระ รวมทั้งยังมีอิสระในการย้ายพรรคการเมือง
ทีส่ งั กัดหรือเลือกทีจ่ ะไม่สงั กัดพรรคการเมืองใดๆ ได้ตามความต้องการของตน44 ซึง่ แนวคิด
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภาของเบิ ร์ ก เป็ น
แนวคิดที่เรียกกันในระบบกฎหมายอังกฤษว่า “เบอร์คีน (Burkean)”45 นอกเหนือจาก
เบอร์คนี แล้ว หลักการปราศจากความรับผิดชอบ (Doctrine of Free Responsibility)
ซึ่งเบิร์กได้เสนอไว้ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.1 ก็นับเป็นหลักการสำ�คัญอีกประการ
ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของเบิร์กในเรื่องความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาสามัญเช่นเดียวกัน
43C.

Pilkington, Representative Democracy in Britain Today, (New York: Manchester University Press,
1997), pp.  107-108.
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดของเบิรก์ ในส่วนทีอ่ ธิบายว่า สมาชิกรัฐสภามีอสิ ระทีจ่ ะย้าย
พรรคการเมืองที่สังกัดหรือเลือกที่จะไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆ ภายหลังจากที่ได้รับ
เลือกตัง้ แล้วได้อย่างอิสระตามความต้องการของตนนัน้ ถูกโต้แย้งว่าเป็นแนวคิดทีล่ ะเมิด
ต่อเจตจำ�นงของประชาชนผู้เลือกตั้ง (electorate) เนื่องจากในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาสามัญ ประชาชนส่วนใหญ่ของอังกฤษมักจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครด้วยมูลเหตุจูงใจ
ทีม่ าจากความชืน่ ชอบหรือความนิยมในพรรคการเมืองทีผ่ สู้ มัครสังกัดมากกว่าความนิยม
ในคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครแต่ละคน หรืออาจกล่าวได้ว่า “ประชาชนชาวอังกฤษ
เลือกพรรคมากกว่าเลือกผู้สมัคร” ดังนั้น การเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่สังกัดใน
คราวลงสมั ค รรั บ เลือกตั้งของสมาชิกสภาสามัญ จึงเป็ นปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ส มาชิ ก
สภาสามัญผูน้ น้ั มีความชอบธรรมในการทำ�หน้าทีผ่ แู้ ทนของประชาชนในเขตเลือกตัง้ ทีต่ น
ได้รบั เลือกตัง้ มา และเมือ่ ใดก็ตามทีส่ มาชิกสภาสามัญย้ายพรรคหรือมิได้สงั กัดพรรคเดิม
ที่สังกัดในคราวลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ย่อมทำ�ให้บุคคลนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะ
เป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งอีกต่อไป เนื่องจากได้กระทำ�การฝ่าฝืนเจตจำ�นง
ของประชาชนผู้เลือกตั้งซึ่งต้องการให้ผู้แทนจากพรรคการเมืองที่ตนได้เลือกไปในคราว
ที่มีการเลือกตั้งเป็นผู้แทนของตนมากกว่าผู้แทนจากพรรคการเมืองอื่นหรือผู้สมัคร
ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง46
ในระบบกฎหมายอังกฤษนัน้ สมาชิกสภาสามัญมีสถานะทางกฎหมายเป็นผูแ้ ทน
ของประชาชนในเขตเลือกตั้งและต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต
เลือกตัง้ และเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนทัง้ ประเทศโดยส่วนรวม ดังทีไ่ ด้อธิบายได้ในหัวข้อ
2.1 แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันระบบกฎหมายอังกฤษก็ก�ำ หนดให้สมาชิกสภาสามัญ
ตัดสินใจกระทำ�การใดๆ ตามหน้าที่ดังกล่าวด้วยดุลพินิจของตนโดยอิสระและไม่จำ�เป็น
44Ibid,

p. 108.
p. 107.
46ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1995 อลัน โฮวาร์ธ (Alan Howarth) สมาชิกสภาสามัญจากเขตเลือกตั้ง Stratfordon-Avon ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาหลายสมัยภายใต้สังกัดพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) ได้ย้ายไปสังกัดพรรค
แรงงาน (Labour Party) โดยการย้ายพรรคในครั้งนั้นมิได้ทำ�ให้สมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสภาสามัญของอลันต้อง
สิน้ สุดลง อย่างไรก็ตาม  อลันได้รบั การประณามจากประชาชนในเขตเลือกตัง้ อย่างกว้างขวางว่าเป็น “คนทรยศ (betrayal)”
โดยประชาชนส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า ทุกคนในเขตเลือกตั้งต้องการให้ผู้แทนจากพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรคที่ประชาชน
ส่วนใหญ่เลือกเท่านัน้ ทีจ่ ะไปทำ�หน้าทีแ่ ทนตนในรัฐสภา ประชาชนในเขตเลือกตัง้ นีไ้ ม่ได้ตอ้ งการมีผแู้ ทนทีม่ ากจากพรรคแรงงาน
แต่อย่างใด โปรดดู Ibid, p. 108.   
45Ibid,
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ที่จะต้องคำ�นึงถึงแรงกดดันหรืออาณัติผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และภายใต้หลักการดังกล่าว  
ระบบกฎหมายอังกฤษถือว่าการยินยอมผูกพันภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขหรืออาณัติผูกพัน
(mandate) ใดๆ ของสมาชิกสภาสามัญที่มีเนื้อหาเรียกร้องหรือโน้มน้าวให้ตัวสมาชิก
สภาสามัญเองต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาสามัญไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดหรือองค์กรใด ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่อย่างไร
ก็ตาม การดำ�เนินมาตรการทางวินัยพรรคการเมืองกับสมาชิกสภาสามัญรวมถึง
ระบบวิป (the whip system) ทีช่ น้ี �ำ ให้สมาชิกสภาสามัญในสังกัดขององค์การในรัฐสภา
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคลงมติไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งนั้น ไม่ถือว่าขัดต่อ
แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญในระบบกฎหมาย
อังกฤษแต่อย่างใด47   สำ�หรับประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิปในการรักษาวินัย
พรรคการเมืองนั้น จะได้พิจารณาโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป
ในท้ายที่สุด อาจสรุปได้ว่า หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาสามัญเป็นหลักการที่ดำ�รงอยู่ควบคู่ไปกับหลักความเป็นผู้แทน (Representation)
ทีก่ �ำ หนดให้สมาชิกสภาสามัญมีสถานะเป็นผูแ้ ทนของประชาชนในเขตเลือกตัง้ โดยเนือ้ หา
ของหลักการดังกล่าวนั้นเรียกร้องให้สมาชิกสภาสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ท้งั เพื่อประโยชน์
ของประชาชนทั้งประเทศและของประชาชนในเขตเลือกตั้งโดยอิสระและไม่ต้องถูกผูกพัน
ด้วยแรงกดดันหรืออาณัติมอบหมายใดๆ ทั้งสิ้น
2.2.3  การรักษาวินัยพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษ
การทีร่ ะบบพรรคการเมืองอังกฤษเป็นระบบสองพรรค (dual-party system)
และแต่ ล ะพรรคก็ มี ลั ก ษณะเป็ น พรรคขนาดใหญ่ ที่ มี ส มาชิ ก สภาสามั ญ ในสั ง กั ด เป็ น
จำ�นวนมาก ประกอบกับการทีร่ ะบบเลือกตัง้ ของประเทศอังกฤษเป็นระบบแบ่งเขตเขตละ
หนึ่งคน (First Past the Post: FPTP) ทำ�ให้สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนของแต่ละ
พรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคแรงงานและพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งมักจะมี
จำ�นวนที่มากกว่าของพรรคการเมืองอื่นๆ มีความแตกต่างหลากหลายในทางความคิด
ภูมหิ ลังและผลประโยชน์อยูม่ าก เนือ่ งจากแต่ละคนล้วนได้รบั เลือกตัง้ มาจากกลุม่ ประชาชน
ที่มีลักษณะในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความขัดแย้ง
47D.

Oliver, supra note 31, pp. 91-92.
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ภายในพรรคการเมื อ งของอั ง กฤษมี โ อกาสเกิ ด ขึ้น สู ง กว่ า พรรคการเมื อ งในประเทศ
ประชาธิปไตยอื่นๆ   ที่มีระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไป
ในขณะที่ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกรัฐสภาเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ในการเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองทั้งในฐานะฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
ทำ�ให้องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษจำ�เป็นที่จะต้องใช้
“วินยั พรรคการเมือง (party discipline)” เป็นกลไกในการควบคุมให้สมาชิกสภาสามัญของ
พรรคซึง่ อาจมีความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมืองในบางเรือ่ งทีไ่ ม่ตรงกันสามารถลงมติ
หรือดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวในแนวทางที่พรรคการเมืองต้องการได้อย่างราบรื่น48
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พรรคการเมืองอังกฤษได้ใช้ “วิป” (Whip) เป็นกลไกสำ�คัญ
ในการควบคุมดูแลให้สมาชิกสภาสามัญของพรรคปฏิบัติตามวินัยของพรรคการเมือง49  
ดังนั้น รายละเอียดของการศึกษาในหัวข้อนี้จึงมุ่งพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของวิป
ในการรักษาวินัยพรรคการเมืองรวมทั้งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกสภาสามัญในกรณีที่
มีการฝ่าฝืนวินัยของพรรคการเมืองเป็นสำ�คัญ
แนวคิดเรื่องวินัยพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษนั้น มีจุดมุ่งหมายหลัก
ในการควบคุมให้สมาชิกสภาสามัญในสังกัดองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองต่างๆ
มาประชุมสภาและเข้าร่วมลงมติในสภาสามัญไปในแนวทางที่องค์การในรัฐสภาของ
แต่ละพรรคการเมืองกำ�หนดขึน้ โดยพร้อมเพรียงกัน หรืออาจกล่าวได้วา่ วินยั พรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายอังกฤษเป็นข้อความคิด (concept) ที่มีความมุ่งหมายโดยตรงใน
การควบคุมกระบวนการตัดสินใจออกเสียงลงมติในสภาของสมาชิกสภาสามัญ เพื่อให้
เป้าหมายในการดำ�เนินภารกิจทางรัฐสภาของพรรคการเมืองประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น
แม้ระบบกฎหมายอังกฤษจะถือว่าสมาชิกสภาสามัญมิได้เป็นผู้แทนของพรรคการเมือง
และหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญในระบบกฎหมาย
อังกฤษก็เรียกร้องให้สมาชิกสภาสามัญต้องตัดสินใจกระทำ�การใด ๆ ในหน้าที่โดยอิสระ
และไม่ต้องคำ�นึงถึงอาณัติผูกพันใดๆทั้งสิ้นก็ตาม แต่ตราบใดที่สมาชิกสภาสามัญยังคง
48P.
49ดู

G. Richards, The Backbenchers, (London: Faber and Faber, 1972), pp. 54-55.
“Whips,”<http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/whips/>, 06/02/2011.
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มีความต้องการที่จะอยู่ในสังกัดองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองที่ตนลงสมัคร
รับเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาสามัญย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องลงมติหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ใน
สภาสามัญไปในแนวทางที่องค์การในรัฐสภาของพรรคกำ�หนดขึ้น แม้ในเรื่องใดที่สมาชิก
สภาสามัญไม่เห็นด้วยกับแนวทางทีอ่ งค์การในรัฐสภาของพรรคกำ�หนด สมาชิกสภาสามัญ
ก็จำ�เป็นจะต้องยอมละเว้นที่จะปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนและหันมายึดถือแนวทาง
ของพรรคในการทำ�หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในทางรัฐสภาของพรรคการเมือง
ตามแนวนโยบายที่ ไ ด้ ป ระกาศต่ อ ประชาชนสามารถดำ � เนิ น ไปได้ อ ย่ า งราบรื่ น และ
ปราศจากอุปสรรคอันมีที่มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนแนวทางที่พรรคกำ�หนดของ
สมาชิกสภาสามัญ และในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ขัดแย้งต่อ
แนวทางที่พรรคมุ่งหมาย การกระทำ�ดังกล่าวก็อาจเป็นเหตุให้สมาชิกสภาสามัญผู้นั้น
ถูกขับออกจากองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ซึ่งในระบบกฎหมาย
อังกฤษเรียกว่า “การถูกเพิกถอนวิป” (withdrawal of the whip) หรืออาจถูกบังคับ
มาตรการทางวินัยในลักษณะอื่นๆ ที่เบากว่าได้ ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดทำ�ให้เห็น
ได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือลงมติไปในทางตรงข้ามกับทีพ่ รรคการเมืองกำ�หนดของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาล่างนั้น แม้ว่าจะเป็นพฤติการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง
ในระบบกฎหมายอื่นตามหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ในระบบกฎหมาย
อังกฤษนั้น ค่าบังคับของหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงเรื่อง
ดังกล่าว โดยตราบใดที่สมาชิกสภาสามัญยังสมัครใจที่จะสังกัดอยู่กับองค์การในรัฐสภา
ของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ แล้ว สมาชิกสภาสามัญย่อมมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องรักษา
วินัยพรรคการเมืองโดยการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาตามแนวทางที่พรรคได้กำ�หนดไว้ด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาสามัญก็มีอิสระที่จะแสดงเจตนาลาออกจากการเป็น
สมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดในคราวลงสมัครรับเลือกตั้งได้
โดยการลาออกนั้นไม่ทำ�ให้สูญเสียสมาชิกภาพของสมาชิกสภาสามัญไปด้วยแต่อย่างใด
และการลาออกจะส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก สภาสามั ญ ไม่ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ นั ย
พรรคการเมืองของพรรคนั้นๆ อีก นอกจากนี้ การถูกขับออกจากองค์การในรัฐสภา
ของพรรคเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนวินัยพรรคการเมืองนั้น ก็ไม่ทำ�ให้สมาชิกสภา
สามัญต้องพ้นจากตำ�แหน่งสมาชิกสภาสามัญด้วยเช่นเดียวกัน แต่แม้กระนั้นก็ตาม
การที่ประชาชนชาวอังกฤษมักจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ โดยพิจารณาจากพรรคทีผ่ สู้ มัคร
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สังกัดมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครและการที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเดิม
อาจส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก สภาสามั ญ ไม่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ต่ อ ไปก็ เ ป็ น
เหตุผลสำ�คัญทีท่ �ำ ให้สมาชิกสภาสามัญต้องยินยอมปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวทางทีพ่ รรคกำ�หนด
แม้วา่ แท้จริงแล้วสมาชิกสภาสามัญมิได้สมัครใจที่จะปฏิบัติเช่นนั้นเลยก็ตาม
บุคคลที่องค์การในรัฐสภาของแต่ละพรรคการเมืองแต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่ควบคุม
ดูแลการรักษาวินยั พรรคการเมืองของสมาชิกสภาสามัญในสังกัด คือ คณะบุคคลทีเ่ รียกว่า
“วิป” (Whip) โดยองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีวิธีการได้มา
ซึง่ วิปทีแ่ ตกต่างกันออกไป ในกรณีองค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงาน (Parliamentary
Labour Party: PLP) นั้น หัวหน้าวิปจะถูกเลือกโดยการลงคะแนนของสมาชิกสภา
สามัญในสังกัดทุกคน และเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วหัวหน้าวิปจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่จะมา
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าวิป (Whip Assistants) ทั้งหมดด้วยตนเอง ส่วนในกรณีของพรรค
อนุรกั ษ์นยิ มนัน้ หัวหน้าพรรคอนุรกั ษ์นยิ มจะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ หัวหน้าวิปของพรรคด้วยตัวเอง
โดยองค์การในรัฐสภาของพรรคหรือที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการ 1922 (1922
Committee) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ทั้งพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรค
แรงงานจะกำ�หนดจำ�นวนของวิปจากหลักการที่ว่า วิปหนึ่งคนต่อสมาชิกสภาสามัญ
สามสิบคน50
ในการควบคุมให้สมาชิกสภาสามัญเข้าร่วมประชุมสภาสามัญโดยพร้อมเพรียง
่
และสมำ�เสมอนั้น วิปของพรรคจะส่งหนังสือเรียกประชุมที่เรียกว่า “documentary
whips” ไปยังสมาชิกสภาสามัญของพรรคในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ หรือในกรณี
จำ�เป็นเร่งด่วนหนังสือดังกล่าวจัดส่งไปในวันอื่นๆ ก็ได้ เนื้อหาของ documentary
whips จะระบุถึงรายละเอียดของเรื่องที่สภาจะพิจารณาในวาระ (agenda) ต่างๆ ของ
การประชุมสภาสามัญที่กำ�ลังจะมาถึง ในการนี้วิปจะทำ�สัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ให้สมาชิก
สภาสามัญทราบถึงระดับความสำ�คัญ(importance) ของเรือ่ งแต่ละเรือ่ งด้วยการขีดเส้นใต้
(underlining) กำ�กับไว้ตรงเนื้อความที่ระบุถึงเรื่องต่างๆ ซึ่งระดับความสำ�คัญของเรื่อง
พิจารณาจะมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้51
50P.

G. Richards, supra note 48, p. 55.
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		1. เรื่องที่สำ�คัญน้อย ซึ่งสมาชิกสภาสามัญมีดุลพินิจที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ วิปของพรรคจะบ่งชี้ให้สมาชิกสภาสามัญ
ทราบในเอกสารวิปว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ความสำ�คัญน้อยด้วยการขีด “เส้นใต้เส้นเดี่ยว
(a single underlining)”
		2. เรื่องสำ�คัญพอสมควร เรื่องที่มีความสำ�คัญในระดับเช่นนี้ นับว่าเป็นเรื่อง
สำ�คัญและวิปก็ต้องการให้สมาชิกสภาสามัญเข้าประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน วิปจะใช้สญ
ั ลักษณ์บง่ ชีถ้ งึ เรือ่ งประเภทนีด้ ว้ ยการ “ขีดเส้นใต้
สองเส้น (double underlining)”
3. เรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง หมายถึง เรื่องที่จะมีการลงมติหลังจากที่การพิจารณา
เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นลง และวิปเห็นว่าการลงมติในเรื่องนี้เป็นเรื่องจำ�เป็นอย่างยิ่ง
(a vital vote) สมาชิกสภาสามัญจะต้องเข้าประชุมและลงมติในวาระที่มีการพิจารณา
เรื่องเช่นนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะขาดประชุมได้เฉพาะแต่ในกรณีที่มีอาการป่วยขั้นรุนแรง
(serious illness) ทั้งนี้ วิปจะบ่งชี้ให้สมาชิกทราบว่าเรื่องใดมีความสำ�คัญในระดับนี้
ด้วยการ “ขีดเส้นใต้สามเส้น (three-line whip)”
นอกจากหน้าที่ในการดูแลให้สมาชิกสภาสามัญเข้าประชุมสภาสามัญและแจ้ง
ระดับความสำ�คัญของเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งให้สมาชิกได้ทราบแล้ว
วิปยังต้องคอยทำ�หน้าที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุม
สภาสามัญในส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในเนื้อความของเอกสารให้สมาชิกได้รับทราบ รวมทั้ง
แจ้งเทคนิควิธีการ (party tactics) หรือกลยุทธ์ (strategies) ที่องค์การในรัฐสภาของ
พรรคจะใช้ในการประชุมสภาวาระต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุไว้โดยชัดแจ้งในเนื้อความของ
documentary whips ได้เนือ่ งจากมีรายละเอียดมากหรือเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งปิดเป็นความลับ
(confidential) ให้สมาชิกสภาสามัญในสังกัดได้รบั ทราบเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง52
ตามประเพณีปฏิบตั ใิ นการประชุมสภาสามัญของอังกฤษนัน้ หากสมาชิกสภาสามัญ
มีความจำ�เป็นที่ทำ�ให้ไม่สามารถมาลงมติใดๆ ในที่ประชุมได้ สมาชิกสภาสามัญ
จะแจ้งให้สมาชิกสภาสามัญคนหนึง่ ในพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม (opposing party)
ซึ่งเป็นคนที่ตนได้จับคู่ไว้ล่วงหน้าได้ทราบ และนัดหมายให้สมาชิกสภาสามัญที่เป็นคู่
ของตนไม่เข้าร่วมลงมติในการประชุมดังกล่าวเช่นเดียวกัน เหตุผลทีก่ ารประชุมสภาสามัญ
51P.
52P.

G. Richards, supra note 48, p. 56.
G. Richards, supra note 48, p. 56.
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ของอังกฤษมีประเพณีปฏิบตั เิ ช่นนีก้ เ็ พือ่ ให้พรรคการเมืองไม่ตอ้ งเสียเปรียบพรรคการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามในแง่ของจำ�นวนสมาชิกทีม่ าร่วมลงมติในกรณีทส่ี มาชิกสภาสามัญของพรรค
คนใดคนหนึ่งมีเหตุจำ�เป็นที่ไม่อาจมาร่วมลงมติได้ และในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญจาก
พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นคู่ของตนมีเหตุจำ�เป็นที่ไม่อาจเข้าร่วมลงมติใดๆ
ได้ สมาชิกสภาสามัญก็มหี น้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ใิ นลักษณะต่างตอบแทนด้วยการไม่เข้าร่วม
ลงมติในครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเพณีปฏิบัติเช่นนี้ เรียกว่า “ระบบจับคู่ (pairing
system)”53  และระบบนี้ก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมวินัยพรรคการเมืองของ
สมาชิกสภาสามัญด้วย ทั้งนี้ เพื่อรักษาจำ�นวนสมาชิกสภาสามัญของพรรคที่มาลงมติใดๆ
ในสภาสามัญให้อยูใ่ นสัดส่วนใกล้เคียงกับสมาชิกสภาสามัญของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม
โดยสมาชิกสภาสามัญมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้วิปของพรรคทราบว่าสมาชิกสภาสามัญ
จากพรรคฝ่ายตรงข้ามคนใดทีเ่ ป็นคูข่ องตน และเมือ่ สมาชิกคนดังกล่าวขาดการประชุมวิป
จะคอยตรวจสอบว่ า สมาชิ ก สภาสามั ญ ซึ่ ง เป็ น คู่ ข องสมาชิ ก สภาสามั ญ ของพรรค
ตนนั้นไม่มาลงมติเช่นเดียวกันหรือไม่ และหากพบว่าคู่ของสมาชิกสภาสามัญพรรคตน
ยังคงมาลงมติตามปรกติ สมาชิกสภาสามัญผูท้ ข่ี าดประชุมจะถูกเรียกให้ชแ้ี จงถึงเหตุผล
ทีไ่ ม่ด�ำ เนินการให้การจับคูเ่ ป็นไปโดยเรียบร้อย และในกรณีทค่ี �ำ ชีแ้ จงของสมาชิกสภาสามัญ
ไม่สมเหตุสมผล องค์การในรัฐสภาของพรรคอาจบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อลงโทษสมาชิกสภาสามัญคนดังกล่าวได้54   อย่างไรก็ตาม ในการประชุม
เรื่องที่สำ�คัญอย่างยิ่ง (three-line whip) นั้น สมาชิกสภาสามัญไม่อาจใช้วิธีการจับคู่
เพื่อขาดประชุมได้55 เพราะในการประชุมเรื่องเช่นว่านี้ สมาชิกสภาสามัญจะขาดประชุม
ได้แต่เฉพาะในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงเท่านั้น56
53“Pairing,”<http://www.parliament.uk/site-information/glossary/pairing/>,

06/02/2011. และดู BBC
News, UK, UK Politics, “Pairing,”<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/82599.stm>, 06/02/2011.
54P. G. Richards, supra note 48, p. 57.
55BBC News, UK, UK Politics, “Pairing,”<supra note 53>.
56P. G. Richards, supra note 48, p. 56.  
57ล็อบบี้ (lobbies) ในที่นี้ หมายถึง ทางเดินที่สมาชิกสภาสามัญจะเดินผ่านเพื่อยื่นบัตรที่มีชื่อของตนให้กับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการ (clerks) ของรัฐสภา เพื่อนับจำ�นวนคะแนนเสียง โดยล็อบบี้ของสภาสามัญนั้นจะแบ่งออกเป็นสองล็อบบี้
ได้แก่   Aye Lobby ซึ่งเป็นทางเดินผ่านเพื่อลงคะแนนสำ�หรับสมาชิกสภาสามัญฝ่ายที่เห็นด้วย และ No Lobby ซึ่งเป็น
ช่องทางเดินเพือ่ ลงคะแนนสำ�หรับฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วย ทัง้ นี้ ล็อบบีท้ ง้ั สองจะเป็นเส้นทางทีอ่ ยูค่ ขู่ นานซึง่ กันและกัน “Divisions,”
<http://www.parliament.uk/site-information/glossary/divisions/>, 06/02/2011.
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เนื่องจากห้องประชุมสภาสามัญของอังกฤษมีพื้นที่น้อยและไม่พอที่จะรองรับให้
สมาชิกสภาสามัญทุกคนเข้าห้องประชุมพร้อมกันได้ ในวันที่มีการประชุมสภาสามัญ
สมาชิกสภาสามัญจึงไม่จ�ำ เป็นต้องเข้าไปนัง่ ฟังการประชุมภายในห้องประชุม โดยสมาชิก
สามารถออกมาปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ภายในอาคารรัฐสภา (Houses of Parliament) ได้
และในกรณีที่สภาสามัญจะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประธานสภาสามัญ (The
Speaker of the House of Commons) จะประกาศให้มีการลงมติด้วยประโยคที่ว่า
“Clear the Lobbies”57  และทันทีที่สิ้นประโยคดังกล่าว เจ้าพนักงานตำ�รวจ (police)
ประจำ�รัฐสภาจะสั่ง (direct) ให้บุคคลทุกคนที่ไม่ใช่สมาชิกสภาสามัญออกไปจาก
บริเวณพื้นที่ (vicinity) ของล็อบบี้ (Lobbies) และเดินออกไปยังส่วนที่เป็นห้องชุมนุม
(Public Rooms) ของอาคารรัฐสภาพร้อมกับตะโกนส่งเสียงว่า Division เพื่อเรียกให้
สมาชิกสภาสามัญที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวกลับเข้ามายังล็อบบี้เพื่อทำ�การลงมติ โดยใน
การเรียกให้สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมนัน้ จะมีการส่งสัญญาณกริง่ ลงคะแนน (Division
Bell) ไปทั่วบริเวณอาคารรัฐสภาด้วย ทันทีที่มีการประกาศ “Clear the Lobbies”
สมาชิกสภาสามัญจะมีเวลาทั้งหมดแปดนาทีสำ�หรับการมาที่ล็อบบี้เพื่อลงมติก่อนที่จะ
ปิดการลงคะแนน58 ในการนี้วิปจะต้องทำ�หน้าที่เป็น “teller” ให้กับสมาชิกสภาสามัญ
ในสังกัดของพรรคก่อนที่จะเดินเข้าสู่ล็อบบี้ว่าพรรคต้องการให้สมาชิกเดินเข้าไปลงมติ
ในล็อบบี้ Aye หรือ No เพื่อให้สมาชิกสภาสามัญสามารถลงมติได้อย่างถูกต้องตาม
แนวทางที่พรรคต้องการ ซึ่งหน้าที่ในการเป็นผู้บอกทางนี้ถือเป็นหน้าที่หลักของวิป
ในระบบกฎหมายอังกฤษ สำ�หรับในกรณีที่วิปกำ�หนดให้การลงมติใดเป็นการลงมติที่ให้
สมาชิกสภาสามัญออกเสียงโดยอิสระหรือที่เรียกว่า “ฟรีโหวต” (Free Vote) สมาชิก
สภาสามัญคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่วิปก็อาจจะมาเป็น teller เพื่อชักจูงให้สมาชิกสภา
สามัญคนอื่นๆ ออกเสียงไปในทิศทางเดียวกับตนก็ได้ นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่ปรากฏว่า
ผู้นำ�ของกลุ่มกบฎภายในพรรค (leader of rebel group) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทาง
การลงมติตามที่พรรคกำ�หนดมาทำ�หน้าที่เป็น teller ให้กับสมาชิกสภาสามัญคนอื่นๆ
ของพรรคเพือ่ ชักจูงให้หนั มาร่วมกันคัดค้านต่อท่าทีของพรรคในเรือ่ งดังกล่าว59  ซึง่ การกระทำ�
ของผู้ นำ � กลุ่ ม กบฎภายในพรรครวมถึ ง สมาชิ ก สภาสามั ญ ที่ ล งมติ ต ามการชี้ นำ � ของ
ผู้นำ�กลุ่มกบฎภายในพรรคนั้น โดยหลักการแล้วย่อมถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยของ
พรรคการเมืองอย่างชัดแจ้ง
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ในกรณีของวิปพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนั้น นอกจากจะต้องทำ�หน้าที่แจ้งบอก
แนวทางการลงมติให้สมาชิกสภาสามัญของพรรคได้ทราบแล้ว ยังต้องคอยดูแลให้กระบวนการ
พิจารณากฎหมายและญัตติต่างๆ ที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอสามารถผ่านความเห็นชอบ
จากสภาได้อย่างราบรื่นด้วยการควบคุมองค์ประชุมในแต่ละวาระให้มีสมาชิกสภาสามัญ
มาประชุมไม่ต่ำ�กว่า 40 คนในกรณีปรกติ และในกรณีที่วิปคาดหมายได้ว่าการลงมติ
ในเรื่องใดที่พรรคฝ่ายค้านมุ่งหมายเป็นพิเศษที่จะชนะฝ่ายรัฐบาล วิปของพรรคฝ่าย
รัฐบาลทุกพรรคจะต้องร่วมมือกันในการควบคุมจำ�นวนสมาชิกสภาสามัญของฝ่ายตน
ทีม่ อี ยูใ่ นห้องประชุมให้มากกว่าจำ�นวนสมาชิกสภาสามัญของฝ่ายค้านเสมอ สำ�หรับกรณีท่ี
สภาสามัญกำ�ลังอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล
วิปของพรรคฝ่ายรัฐบาลจะต้องควบคุมให้มีจำ�นวนสมาชิกสภาสามัญอยู่ในห้องประชุม
ไม่น้อยกว่า 120 คน60    
ในกรณีทส่ี มาชิกสภาสามัญมีพฤติกรรมฝ่าฝืนวินยั พรรคการเมืองในลักษณะต่างๆ
เช่น ไม่มาลงมติโดยไม่แจ้งให้คู่ของตนขาดประชุมพร้อมกันหรือถึงขั้นลงมติสวนทางกับ
แนวทางที่พรรคกำ�หนด องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองอาจนำ�มาตรการทางวินัย
มาบังคับใช้เพือ่ ลงโทษสมาชิกได้ ซึง่ มาตรการทางวินยั ของพรรคการเมืองในระบบกฎหมาย
อังกฤษมีอยู่หลายลักษณะ อาทิเช่น การระงับสิทธิที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งใน
ฝ่ายบริหาร (a Government post) ในเวลาที่พรรคมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมจัดตั้ง
รัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่น การระงับสิทธิที่จะได้รับคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปเยือน
หรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ (oversea trips) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มาตรการทีก่ ล่าวมานัน้
อาจใช้ไม่ได้ผลกับสมาชิกสภาสามัญบางประเภท เช่น สมาชิกสภาสามัญที่อาวุโส
หรือเคยดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีมาหลายแล้วหลายครั้งและไม่มีความต้องการที่จะเป็นอีก
รวมไปถึงสมาชิกสภาสามัญบางคนทีไ่ ม่ปรารถนาตำ�แหน่งใดๆ ในฝ่ายบริหารหรือไม่ตอ้ งการ
เดินทางไปเยือนหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และหากพรรคการเมืองใดมีแนวโน้มที่
จะต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านต่อไปอีกนาน สมาชิกสภาสามัญของพรรคนัน้ อาจไม่มแี รงจูงใจ
58Ibid.

59P.
60P.

G. Richards, supra note 48, p. 56.
G. Richards, supra note 48, pp. 56-57.
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ทีจ่ ะรักษาวินยั พรรคการเมืองอย่างเคร่งครัดเพือ่ ให้ประวัตคิ วามประพฤติของตนไม่เสือ่ มเสีย
และทำ�ให้โอกาสที่พรรคจะพิจารณาให้ตนดำ�รงตำ�แหน่งในฝ่ายบริหารในเวลาที่พรรคได้
จัดตั้งรัฐบาลมีมากขึ้น ในกรณีที่การใช้บังคับมาตรการเหล่านี้เพื่อควบคุมให้สมาชิก
สภาสามัญเอาใจใส่กับการรักษาวินัยพรรคการเมืองไม่ได้ผล มาตรการอีกขั้นหนึ่งที่
พรรคการเมืองในอังกฤษอาจนำ�มาใช้ คือ การร้องขอให้แกนนำ�ระดับสูง (leading
officials) ขององค์การในเขตเลือกตั้งของพรรค (constituency party) ในเขตที่สมาชิก
สภาสามัญคนที่ฝ่าฝืนวินัยพรรคได้รับเลือกตั้งทำ�การคว่ำ�บาตร (sanction) ด้วยการไม่
ติดต่อสมาคมกับสมาชิกสภาสามัญคนดังกล่าว ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการกดดันโดยอาศัย
พลังจากแกนนำ�องค์การในเขตเลือกตั้งของพรรค61  และเมื่อประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ชื่อเสียงตลอดจนความนิยมในตัวสมาชิกสภาสามัญผู้นั้นใน
หมูป่ ระชาชนทีส่ นับสนุนพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาสามัญผูน้ น้ั สังกัดย่อมเสือ่ มเสีย และ
หากสมาชิกสภาสามัญยังไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม สมาชิกผูน้ น้ั อาจไม่ได้รบั เลือกตัง้
ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป หรือแกนนำ�ขององค์การในเขตเลือกตั้งของพรรคอาจไม่เลือก
บุคคลนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งถัดไปก็ได้ ซึ่งมาตรการสุดท้ายนี้จะใช้
ไม่ ไ ด้ ผ ลก็ แ ต่ เ ฉพาะกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาสามั ญ ที่ ฝ่ า ฝื น วิ นั ย พรรคได้ ตั ด สิ น ใจแล้ ว ว่ า
ตนจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยสังกัดพรรคเดิมในการเลือกตั้งครั้งหน้า62		
นอกจากมาตรการทั่ ว ไปที่ พ รรคการเมื อ งอั ง กฤษนิ ย มใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม วิ นั ย
พรรคการเมืองดังที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีของพรรคอนุรักษ์นิยมนั้น หากวิปของพรรค
เห็นว่าสมาชิกสภาสามัญคนใดหรือกลุม่ ใดในพรรคมีความคิดเห็นในประเด็นทางการเมือง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างไปจากท่าทีทางการเมืองที่พรรคกำ�หนดขึ้นซึ่งอาจนำ�ไปสู่
ความขัดแย้งหรือแตกแยกภายในพรรค วิปอาจหาวิธีป้องกันปัญหาความแตกแยกที่จะ
เกิดขึ้นกับพรรคด้วยการนัดหมายแกนนำ�หรือกลุ่มบุคคลในพรรคที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในเรื่องที่มีสมาชิกสภาสามัญของพรรคบางส่วนไม่พอใจมาพูดคุยทำ�ความเข้าใจแนวทาง
61ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี  ค.ศ. 1970 หัวหน้าวิปของพรรคแรงงาน (the Labour Chief Whip) ได้ยื่น
คำ�ขาดต่อสมาชิกสภาสามัญคนหนึ่งของพรรคว่า ให้ปรับปรุงพฤติกรรมในการเข้าประชุมสภาและลงมติเสียใหม่ มิฉะนั้น
จะส่งหนังสือแจ้งให้องค์กรของพรรคในเขตเลือกตั้งได้ทราบถึงพฤติกรรมการละเมิดวินัยพรรคของสมาชิกคนดังกล่าว
ดู P. G, Richards, supra note 48, p. 57.    
62P. G. Richards, supra note 48, p. 57.
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ของกั นและกั นพร้ อมทั้งแสวงหาวิธีแก้ปัญ หาที่ทำ�ให้ ทุก ฝ่ า ยพึ งพอใจมากที่สุดเท่า ที่
จะทำ�ได้ซึ่งอาจทำ�ให้ความขัดแย้งภายในพรรคลดลง63   ยิ่งไปกว่านั้น บทบาทอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของวิปพรรคอนุรกั ษ์นยิ มอีกประการหนึง่ คือ การติดตามสังเกตพฤติกรรม
ส่วนตัวของสมาชิกสภาสามัญของพรรคอย่างใกล้ชดิ โดยข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับพฤติกรรม
(private information) ของสมาชิกแต่ละคนจะถูกบันทึกลงในเอกสารทีเ่ รียกว่า “เดิรท์ ”
(a Dirt)64   การทีว่ ธิ ปี ฏิบตั ใิ นการรักษาวินยั พรรคการเมืองของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มมุง่ เน้น
ไปที่การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกสภาสามัญของพรรคอย่างใกล้ชิดเช่นนี้
ถือได้วา่ เป็นสิง่ ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดพืน้ ฐานในเรือ่ งวินยั พรรคการเมืองของพรรคอนุรกั ษ์
นิยมที่มองว่าวินัยพรรคการเมืองเป็นประเด็น (matter) ว่าด้วยความจงรักภักดีของ
สมาชิกสภาสามัญที่มีต่อพรรค มิได้เป็นเพียงประเด็นว่าด้วยเรื่องการเคารพเชื่อฟัง
(obedience) ต่อการชี้นำ�การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาสามัญโดยพรรคเท่านั้น65
สำ�หรับแนวคิดพืน้ ฐานเรือ่ งวินยั พรรคการเมืองของพรรคแรงงานนัน้ พรรคแรงงาน
มองว่า วินยั พรรคการเมืองเป็นประเด็นว่าด้วยการเคารพเชือ่ ฟัง (obedience) การตัดสินใจ
ของพรรค (party decisions)66   และในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญของพรรคแรงงาน
ฝ่าฝืนวินัยพรรคนั้น โทษขั้นรุนแรงที่สุด (extreme measure) ที่พรรคจะนำ�มาใช้บังคับ
คือ “การเพิกถอนวิป (withdrawal of the whip)”67 ซึง่ หมายถึง การขับออก (expulsion)
จากการเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงาน (Parliamentary Labour Party:
PLP) ซึง่ จะมีผลทำ�ให้สมาชิกสภาสามัญทีถ่ กู เพิกถอนวิปต้องกลายเป็นสมาชิกสภาสามัญ
ที่ไม่มีพรรคสังกัดหรือสมาชิกสภาสามัญอิสระ (independent MP) โดยมิได้สูญเสีย
ตำ�แหน่งสมาชิกสภาสามัญไปด้วยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม วิปของพรรคแรงงานอาจ
พิจารณาคืนสถานะความเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงานให้กับสมาชิก
63P.

G. Richards, supra note 48, p. 58.
G. Richards, supra note 48, p.58 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในเดิร์ท เช่น กรณีที่สมาชิก
สภาสามัญของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มคนหนึง่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทบ่ี าร์ในบริเวณรัฐสภา (members’bar) จนเมา แล้วพูดด่าทอ
นายกรัฐมนตรีจากพรรคอนุรักษ์นิยมในเวลานั้นซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคของตนว่า “bloody fool” ดู P. G. Richards,
supra note 48, p. 58.
65P. G. Richards, suptra note 48, p. 59.
66P. G. Richards, supra note 48, p. 59.
67P. G. Richards, supra note 48, p. 59.
64P.
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รัฐสภาทีถ่ กู เพิกถอนวิปได้68 หากปรากฏว่าสมาชิกคนดังกล่าวได้แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม
จนเป็นที่น่าพอใจ โดยวิปพรรคแรงงานมักจะนำ�ปัจจัยเรื่องโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าของสมาชิกคนดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วย69 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น
หากมีกรณีการฝ่าฝืนวินยั พรรคเกิดขึน้ หัวหน้าวิป (the chief whip) พรรคแรงงานมักจะ
ใช้วิธีการตักเตือนสมาชิกสภาสามัญให้ปรับปรุงพฤติกรรมของตนมากกว่าที่จะนำ�วิธี
การเพิกถอนวิปมาใช้70 นอกจากนี้ องค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงานยังได้ประมวล
กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามการตัดสินใจของพรรค (party decisions)
ของสมาชิกสภาสามัญพรรคแรงงานไว้ใน “ข้อบังคับในการปฏิบตั หิ น้าที่ (Standing Orders)
ของสมาชิกสภาสามัญ”71 ด้วย โดยในอารัมภบทของข้อบังคับดังกล่าวบัญญัติว่า72
1. การดำ � เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งของพรรคจะยั ง ให้ เ กิ ด ผลสำ � เร็ จ ได้ ก็ แ ต่ โ ดย
การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความร่วมมือซึง่ กันและกันของสมาชิกสภาสามัญ และ
การยอมรับในการตัดสินใจเช่นว่านีน้ น้ั ถือเป็นองค์ประกอบประการหนึง่ ของการเป็นสมาชิก
องค์การในรัฐสภาของพรรคแรงงาน
2. พรรคยอมรับในสิทธิของสมาชิก [สภาสามัญ] ที่จะไม่เข้าร่วมออกเสียงลงมติ
ในสภาสามัญในเรือ่ งใดๆ ซึง่ สมาชิกเห็นเป็นการสมควร ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ การออกเสียงลงมติ
ไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับการตัดสินใจของพรรคถือเป็นสิ่งที่พรรคไม่อาจยอมรับได้     

ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของสิทธิของสมาชิกสภาสามัญพรรคแรงงาน
ในการทีจ่ ะแสดงออกซึง่ ความเห็นทีแ่ ตกต่างไปจากการตัดสินใจของพรรค (party decisions)
โดยพรรคแรงงานยินยอมให้สมาชิกสภาสามัญแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับพรรคได้
68Whips,

“Three-line whips,”< http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/whips/>,
22/11/2010.
69P. G. Richards, supra note 48, p. 59.
70P. G. Richards, supra note 48,, p. 59.
71P. G. Richards, supra note 48,, p. 59.
72P. G. Richards, supra note 48,, p. 60.
73P. G. Richards, supra note 48,, p. 66.
74P. G. Richards, supra note 48,, p. 66.
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มากทีส่ ดุ ด้วยการไม่รว่ มลงมติ (vote) ในเรือ่ งทีไ่ ม่เห็นด้วยเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม สมาชิก
สภาสามัญจะต้องมีเหตุผลอันสมควรทีจ่ ะสามารถอธิบายให้วปิ ของพรรคเข้าใจถึงความจำ�เป็น
ที่ทำ�ใหไมอาจเขารวมลงมติดวย73 มิฉะนั้นสมาชิกสภาสามัญจะถูกลงโทษทางวินัย
ด้วยการไม่ได้รบั อนุญาตให้ขาดประชุมด้วยวิธกี ารจับคูช่ ว่ั ระยะเวลาหนึง่ 74   โดยทัว่ ไปแล้ว
ลักษณะของเหตุผลที่วิปพรรคแรงงานมักจะยินยอมให้สมาชิกสภาสามัญขาดประชุม
เพื่อ แสดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การตั ด สิ น ใจของพรรคได้ มัก จะเป็ น เหตุ ผ ลเกี่ย วกั บ
คะแนนนิยมภายในเขตเลือกตัง้ (constituency) ของสมาชิกสภาสามัญ โดยหากสมาชิก
สภาสามัญได้ลงมติไปตามการตัดสินใจของพรรคอาจส่งผลให้คะแนนนิยมของสมาชิกสภา
สามัญผู้นั้นในหมู่ประชาชนในเขตเลือกตั้งลดต่ำ�ลงอย่างมาก เนื่องจากการตัดสินใจของ
พรรคขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้งอย่างรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น
หากพรรคแรงงานได้ตัดสินใจให้สมาชิกสภาสามัญของพรรคลงมติเห็นชอบร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยการเวนคืนที่ดินของชุมชนในเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาสามัญคนหนึ่ง
คนใดของพรรคเพื่อนำ�มาสร้างสนามบินแห่งใหม่ หากปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ถูกคัดค้านจากคนในชุมชนดังกล่าวหรือประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นอย่างรุนแรง
และสมาชิ ก สภาสามั ญ ของพรรคจากเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ต้ อ งการที่ จ ะไม่ ร่ ว มลงมติ ใ น
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแล้ว พรรคอาจยินยอมตามความต้องการของสมาชิกสภาสามัญ
คนดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพราะหากพรรคยังดึงดันที่จะให้ลงมติตามแนวทางที่พรรคตัดสินใจ
อาจส่งผลให้สมาชิกสภาสามัญของพรรคไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อคะแนนเสียงในสภาสามัญของพรรคได้ในทีส่ ดุ 75 แต่หากสมาชิกแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วย
กับมติพรรคด้วยการลงมติไปในทางตรงกันข้ามแล้ว การกระทำ�ดังกล่าวถือว่าขัดต่อวินยั
พรรคเสมอ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตั ขิ องพรรคแรงงานในปัจจุบนั นัน้ มีการยินยอม
ให้สมาชิกสภาสามัญที่มีเหตุผลความจำ�เป็นในการรักษาคะแนนนิยมในเขตเลือกตั้ง
สามารถออกเสียงลงมติไปในทางทีต่ รงข้ามกับแนวทางการตัดสินใจของพรรคได้ดว้ ย76
75คำ�ให้สัมภาษณ์

Dr J.W. F. Allison, Senior Lecturer in Public Law, Faculty of Law, University of
Cambridge, สัมภาษณ์โดย ชัช ขำ�เพชร ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
19/10/2553.   
76เพิ่งอ้าง.
77P. G. Richards, supra note 48, p. 62.
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แม้วา่ การตัดสินใจของพรรค (party decision) จะเป็นบรรทัดฐานชีว้ ดั การรักษา
วินัยพรรคการเมืองในกรณีของพรรคแรงงาน แต่จากข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้น
การตัดสินใจของพรรคแรงงานโดยทั่วไปกลับมิได้มีกำ�ลังบังคับที่สม่ำ�เสมอพอที่จะทำ�ให้
สมาชิกสภาสามัญทุกคนเคารพและปฏิบัติตามได้ในทุกกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญ
ที่มีความเห็นต่างไปจากมติพรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีจำ�นวนมากพอสมควรและสมาชิก
ในจำ�นวนดังกล่าวพร้อมใจกันไปลงมติในทางตรงข้ามกับการตัดสินใจของพรรคแล้ว
แม้ว่าการออกเสียงในลักษณะดังกล่าวในบางครั้งอาจส่งผลร้ายถึงขนาดทำ�ให้พรรค
แรงงานต้องพ่ายแพ้ในการลงมติ สมาชิกสภาสามัญกลุ่มที่เป็นกบฎภายในพรรคเหล่านี้
ก็มกั ไม่ถกู ลงโทษทางวินยั แต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้บางครัง้ สมาชิกสภาสามัญกลุม่ เหล่านี้
จะมีจ�ำ นวนไม่มากนัก แต่หากสมาชิกสภาสามัญกลุม่ เหล่านีเ้ ป็นผูท้ ม่ี ชี อ่ื เสียงทางการเมือง
เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นผู้ท่ีสมาชิกสภาสามัญคนอื่นของพรรคแรงงานให้การยอมรับ
อาทิเช่น สมาชิกสภาสามัญที่เป็นแกนนำ�คนสำ�คัญของพรรค สมาชิกอาวุโสหรือสมาชิก
ที่เป็นอดีตรัฐมนตรี ก็มักจะทำ�ให้พรรคไม่กล้าตัดสินใจบังคับใช้มาตรการทางวินัยกับ
สมาชิกกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน77			
ในระยะหลังนับแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา วินยั ของพรรคแรงงานมีแนวโน้ม
ไปในทางเปิดเสรีให้สมาชิกสภาสามัญสามารถแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาสามัญส่วนใหญ่ของพรรคได้มากขึ้น การบังคับใช้มาตรการ
ทางวินัยเพื่อลงโทษสมาชิกสภาสามัญที่ไม่ปฏิบัติตามการตัดสินใจของพรรคเกิดขึ้น
ไม่มากนัก ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึง่ เป็นเพราะพรรคมีสมาชิกสภาสามัญรุน่ หนุม่ สาวทีม่ กี ารศึกษาดี
ซึง่ โดยธรรมชาติแล้วมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและชอบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ดั ง นั ้ น เพื ่ อที ่ จ ะจู ง ใจให ค นเหล านี้พอใจที่จะยัง คงทำ � งานการเมื อ งร ว มกั บ พรรค
พรรคจึงจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสามัญกลุม่ นีส้ ามารถแสดงออกซึง่ ความคิดเห็น
ในทางการเมืองอย่างเป็นอิสระได้มากขึน้ ด้วย การผ่อนคลายความเคร่งครัดในการบังคับใช้
มาตรการทางวินัยลง78
78P.

G. Richards, supra note 48, pp. 62-63.
G. Richards, supra note 48, p. 62.
80P. G. Richards, supra note 48, p. 65.
81ดู P. G. Richards, supra note 48, pp. 65-66.
79P.
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วินยั ของพรรคแรงงานนัน้ มีลกั ษณะทีเ่ ปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสามัญปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างอิสระมากกว่าวินัยของพรรคอนุรักษ์นิยม อย่างไรก็ตาม การที่พรรคแรงงาน
มักจะผ่อนผันโดยไม่ยอมบังคับใช้มาตรการทางวินัยกับสมาชิกที่ประพฤติฝ่าฝืนมติพรรค
ด้วยการลงมติไปในทางตรงข้ามกับการตัดสินใจของพรรคหรือหากบังคับก็อาจมีการอภัยโทษให้
ภายในระยะเวลาไม่นานนั้น ได้ส่งผลให้รัฐบาลของพรรคแรงงานในหลายยุคหลายสมัย
ไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร79
สำ�หรับแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการควบคุมวินยั พรรคการเมืองของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มนัน้
เนื่องจากผู้มีอำ�นาจตัดสินใจในทางการเมืองของพรรคอนุรักษ์นิยมมีเพียงคนเดียว คือ
หัวหน้าพรรค มิใช่ที่ประชุมพรรคเหมือนในกรณีของพรรคแรงงาน80  ลักษณะความเป็น
ทางการ (formality) ของกระบวนการตัดสินใจจึงมีไม่มากนัก โอกาสที่จะเกิดความ
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจากการพูดคุยในบรรยากาศทีม่ ลี กั ษณะทางการดังกรณีของการอภิปราย
และลงมติ ใ นที่ป ระชุ ม พรรคซึ่ง ไม่ เ อื้อ อำ � นวยให้ เ กิ ด การประนี ป ระนอมทางความคิ ด
จึงมีน้อย แม้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองของหัวหน้าพรรคในแต่ละครั้งย่อมจะมีสมาชิก
สภาสามัญที่ไม่เห็นด้วยบ้างเป็นธรรมดา แต่สมาชิกสภาสามัญที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่มีโอกาส
ที่จะแสดงท่าทีที่คัดค้านหรือโต้แย้งได้อย่างเปิดเผยในท่ามกลางที่ประชุมพรรคได้ดังเช่น
กรณีของพรรคแรงงาน81  และวิธดี �ำ เนินการเพือ่ ให้จดุ ยืนหรือท่าทีทางการเมืองของพรรค
มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันนัน้ วิปของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มจะใช้วธิ เี จรจาเป็นการส่วนตัว
กับสมาชิกสภาสามัญกลุ่มที่มีท่าทีคัดค้านต่อนโยบายหรือการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค
เพื่อชักจูง เกลี้ยกล่อม ประนีประนอมหรืออาจรวมถึงการกดดันให้สมาชิกสภาสามัญ
กลุ่มดังกล่าวหันมาเห็นด้วยกับความเห็นหรือท่าทีทางการเมืองที่หัวหน้าพรรคได้ตัดสิน
ใจไปแล้วหรือกำ�ลังจะตัดสินใจ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะถูกนำ�มาใช้ก่อนที่การลงมติใน
สภาสามัญแต่ละเรื่องจะเกิดขึ้น
82P.

G. Richards, supra note 48, p. 65.
G. Richards, supra note 48, p. 65.   
84P. G. Richards, supra note 48, p. 65.  
จากการสัมภาษณ์   Dr J.W.F. Allison ได้อธิบายสภาพทั่วไปในทางสังคมวิทยาและในด้านฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกสภาสามัญจากพรรคอนุรักษ์นิยมว่า สมาชิกสภาสามัญของพรรคอนุรักษ์นิยมโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบุคคล
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่า “มั่งคั่ง” (wealthy) เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของสมาชิกสภาสามัญจาก
พรรคการเมืองอื่นๆ   อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 75.
85P. G. Richards, supra note 48, p. 66.
83P.
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การเพิกถอนวิป (withdrawal of the whip) ซึ่งหมายถึง การขับออกจาก
องค์การในรัฐสภาของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมาธิการ 1922 นั้น
ถือเป็นโทษขัน้ รุนแรงทีส่ ดุ ทีพ่ รรคจะใช้บงั คับกับสมาชิกทีฝ่ า่ ฝืนวินยั พรรค อย่างไรก็ตาม
การเพิกถอนวิปในกรณีของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มถือเป็นอำ�นาจของหัวหน้าพรรคแต่ผเู้ ดียว82
ซึง่ ในทางปฏิบตั นิ น้ั สมาชิกสภาสามัญทีล่ งมติสวนทางกับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค
จะถูกสอบสวนโดยวิป สำ�หรับการกำ�หนดโทษนั้น ในทางปฏิบัติพรรคอนุรักษ์นิยมมักจะ
ไม่ลงโทษสมาชิกสภาสามัญที่ฝ่าฝืนวินัยพรรคด้วยการเพิกถอนวิป แต่ในขณะเดียวกัน
สมาชิกสภาสามัญที่เคยประพฤติตนฝ่าฝืนวินัยพรรคก็มักจะไม่ได้รับคัดเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งรัฐมนตรี (ministerial office) ในเวลาที่พรรคได้จัดตั้งรัฐบาล แม้ว่าความผิด
ทางวินัยของสมาชิกสภาสามัญเหล่านั้นจะได้รับการอภัยโทษจากพรรคแล้วก็ตาม83  
อย่างไรก็ดี มาตรการตัดโอกาสในการได้รบั ตำ�แหน่งรัฐมนตรีดงั กล่าวก็มไิ ด้มผี ลทำ�ให้เกิด
ความยำ�เกรงและระมัดระวังที่จะไม่ประพฤติฝ่าฝืนวินัยพรรคเสมอไป เนื่องจากอัตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของตำ�แหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลอังกฤษไม่สูงพอที่จะ
จูงใจสมาชิกสภาสามัญของพรรคอนุรักษ์นิยมจำ�นวนมากซึ่งมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ทีม่ ง่ั คัง่ อยูแ่ ล้วให้เกิดความทะเยอทะยานในการช่วงชิงตำ�แหน่งดังกล่าวกับสมาชิกสภาสามัญ
ของพรรคคนอื่นๆ84
นอกจากการเจรจานอกรอบซึ่งเป็นแนวทางหลักที่พรรคอนุรักษ์นิยมใช้ป้องกัน
ปัญหาการลงมติสวนทางกับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคแล้ว วิปของพรรคยังนำ�มาตรการ
ในทางข่าวกรอง (intelligence) เช่น การสืบเสาะติดตาม และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกสภาสามัญ ไม่วา่ จะเป็นการปราศรัย การอภิปรายสาธารณะ
หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวกับบุคคลใกล้ชิดว่ามีการแสดงออก
ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการไม่จงรักภักดีต่อพรรค หรือส่อไปในทางที่ขัดแย้งกับท่าทีทาง
การเมืองของพรรคหรือไม่85   เพือ่ ทีว่ ปิ จะได้ด�ำ เนินการปรับเปลีย่ นทัศนคติหรือจุดยืนทาง
การเมืองของสมาชิกสภาสามัญเหล่านัน้ ด้วยการส่งตัวแทนไปเจรจาโน้มน้าวหรือเกลีย้ กล่อม
ให้ปรับทัศนคติของมาอยูใ่ นแนวทางทีส่ อดคล้องกับท่าทีทางการเมืองของพรรคมากขึน้ 86
ซึ่งวิธีการที่เน้นการเจรจาพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการมุ่งควบคุมไม่ให้เรื่องราว
ความขัดแย้งภายในพรรคเปิดเผยออกสู่สาธารณะเช่นนี้ นับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ
แนวทางการควบคุมวินัยพรรคการเมืองที่พรรคอนุรักษ์นิยมถือปฏิบัต87
ิ
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ข้อความคิดเรื่องวินัยพรรคการเมือง (party discipline) ในระบบกฎหมาย
อังกฤษจะให้ความสำ�คัญกับการควบคุมพฤติกรรมการลงมติในสภาสามัญของสมาชิก
เป็นหลัก88  โดยทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษมักจะเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาสามัญสามารถแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือท่าทีทางการเมือง
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของพรรคนอกสภาสามัญได้ การคัดค้านหรือวิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายใดๆ
ของพรรครวมถึงวิพากษ์วิจารณ์บุคคลระดับแกนนำ�พรรคต่อสาธารณชนหรือผ่านทาง
สือ่ มวลชนสามารถทำ�ได้อย่างเต็มที่ (ถึงแม้วา่ ในกรณีของพรรคอนุรกั ษ์นยิ มนัน้ พฤติกรรม
ในลักษณะเช่นนี้อาจถูกบันทึกไว้ในเดิร์ทเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพรรคในการดำ�เนินการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของสมาชิกสภาสามัญในภายหน้าก็ตาม) แม้วา่ ในความเป็นจริงแล้ว
การกระทำ�ลักษณะเช่นนี้ ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคหรือ
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพรรคมากยิ่งกว่าการลงมติในสภาสามัญไปในทาง
ตรงข้ามกับแนวทางที่พรรคกำ�หนด (an adverse vote) ก็ตาม89
แม้โดยทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองจะเป็นผู้กำ�หนดและควบคุมให้สมาชิกลงมติ
ในสภาสามัญไปในแนวทางที่พรรคต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งพรรคการเมือง
อาจจะอนุ ญ าตให้ ส มาชิ ก สามารถลงมติ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ได้ อ ย่ า งอิ ส ระโดยไม่ มี
การชี้นำ�จากพรรค ซึ่งการลงมติในลักษณะนี้จะเรียกว่า “ฟรีโหวต (Free Vote)”90
โดยประเด็นที่พรรคมีแนวโน้มที่จะเปิดโอกาสให้ลงมติแบบฟรีโหวตได้มักจะเป็นประเด็น
เรือ่ งศาสนา (religious question) หรือศีลธรรม (moral question) ตัวอย่างเช่น
กรณีทส่ี ภาสามัญจะต้องให้การรับรองบทสวดมนต์ฉบับปรับปรุงแก้ไข (a revised version
of the prayer book) ในปี  ค.ศ. 1927 และ 1928 ในครั้งนั้นมีพรรคการเมืองที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสามัญลงมติแบบฟรีโหวต และปรากฏว่ารัฐมนตรีของรัฐบาล
86P.

G. Richards, supra note 48, pp. 64-65.  
G. Richards, supra note 48, p. 66.
88P. G. Richards, supra note 48, pp. 66-67.
89P. G. Richards, supra note 48, p. 67.
90ฟรีโหวต (Free Vote) คือ การลงมติในสภาที่ตนสังกัดของสมาชิกสภาสามัญหรือสมาชิกสภาขุนนางที่ได้รับอนุญาต
จากวิปของพรรคที่ตนสังกัดให้สามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการออกเสียง โดยพรรคการเมืองที่สมาชิกสังกัด
มิได้กำ�หนดให้สมาชิกต้องลงมติไปในทางใดทางหนึ่งแต่อย่างใด Department of Information Services, “Free Vote,”
<http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/briefings/snpc-04793.pdf>, 27/10/2010., p. 1.  
87P.
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ในขณะนั้นจำ�นวนหนึ่งก็ได้ใช้สิทธิโหวตคัดค้านหนังสือดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม
โดยปรกติแล้วพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะอนุญาตให้สมาชิกสภาสามัญลงมติแบบ
ฟรีโหวตได้เฉพาะกรณีท่เี ห็นว่าประเด็นดังกล่าวสมควรอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกสภาสามัญ
ได้ลงมติโดยอิสระ และหากเกิดกรณีทส่ี ภาสามัญไม่ให้ความเห็นชอบในเรือ่ งดังกล่าวแล้ว
ความเชือ่ มั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนและไม่ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากทางการเมืองกับรัฐบาล91
2.3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญ
สภาสามัญของอังกฤษมีภารกิจหลักสองประการ ซึ่งได้แก่ การออกกฎหมายและ
การตรวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล ซึ่งสมาชิกสภาสามัญในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ
(composition) ย่อมมีภาระหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมสภาสามัญและร่วมกัน
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ถูกนำ�เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสามัญ และในการปฏิบัติ
หน้าทีน่ น้ั สมาชิกสภาสามัญสามารถใช้สทิ ธิอภิปรายเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมสภาสามัญ รวมทัง้
รัฐบาลได้รับทราบถึงความคิดเห็นในเรื่องที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายของตนได้
2.3.1 หน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญ
ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบของสภาสามัญซึง่ เป็นองค์การ (organization) ของรัฐ
(state) ที่ใช้อำ�นาจอธิปไตยในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาสามัญย่อมมีหน้าที่เข้าประชุม
สภาสามัญเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสามัญ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในทางสาธารณะ (public duties) อื่นๆ92   ที่กำ�หนดไว้ใน
กฎหมายหรือจารีตประเพณีด้วย และตลอดเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นสมาชิกสภาสามัญ
ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา (The Code of
Conduct for Members of Parliament) ซึ่งรวบรวมกฎเกณฑ์ว่าด้วยหน้าที่ที่สมาชิก
สภาสามัญถูกคาดหมายให้ปฏิบัติในการทำ�หน้าที่ในทางนิติบัญญัติและกฎเกณฑ์ว่าด้วย
91P.

G. Richards, supra note 48, pp. 67-68.
of Commons, The Code of Conduct for Members of Parliament, (London: The Stationaery
Office Limited, 2009), p. 3.
93Ibid, p. 3.
92House
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หลักประกันความโปร่งใส (openness) ตลอดจนความรับผิดชอบ (accountability)
ทีส่ มาชิกสภาสามัญจะต้องปฏิบตั ติ ามเพือ่ ธำ�รงไว้ซง่ึ ความไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทางสาธารณะ93
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการกำ�หนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญนั้น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานเจ็ดประการ
ซึ่งสมาชิกสภาสามัญถูกเรียกร้องให้ต้องยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและ
หน้าที่ในทางสาธารณะอื่นๆ กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม (Selflessness)
ซึ่งกำ�หนดให้การตัดสินใจใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ สมาชิกสภาสามัญจะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่มุ่งหมายเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน (financial interests) หรือผลประโยชน์ประการอื่นๆ
แก่ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง หลักการประการที่สอง คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม (Integrity) หลักการนีก้ �ำ หนดให้สมาชิกสภาสามัญต้องไม่ยอมตนให้ตกอยู่
ภายใต้ข้อผูกพันทางการเงิน (financial obligation) หรือข้อผูกพันอื่นๆ กับบุคคลใดหรือ
องค์การใดภายนอกรัฐสภา ซึ่งอาจทำ�ให้บุคคลหรือองค์กรเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาสามัญได้ หลักการประการที่สาม คือ ความเป็นกลาง
(Objectivity) หลักการนีก้ �ำ หนดให้สมาชิกสภาสามัญต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยปราศจากอคติ
โดยเฉพาะในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่ง การเข้าทำ�สัญญา การเสนอ
บำ�เหน็จความชอบให้กับบุคคลใด หลักประการที่สี่ คือ ความรับผิดชอบต่อการถูก
ตรวจสอบ (Accountability) โดยหลักการนี้  กำ�หนดให้สมาชิกสภาสามัญต้องยอมรับ
และตระหนักอยูต่ ลอดเวลาว่า การกระทำ�หรือการตัดสินใจต่างๆ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ตนเองนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้การถูกตรวจสอบจากสังคมหรือองค์กรทีร่ บั ผิดชอบ หลักประการ
ที่ห้า คือ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ (Openness) ซึ่งกำ�หนดให้การตัดสินใจ
และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาสามัญต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมาชิกสภาสามัญ
ต้องพร้อมอธิบายเหตุผลต่างๆ ที่ตนใช้ตดั สินใจในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ประชาชนหรือองค์การ
ของรัฐทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบได้ทราบ การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยลับหรือการงดเว้น
ทีจ่ ะอธิบายหรือชีแ้ จงเหตุผลแห่งการกระทำ�ต่างๆ จะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ มีผลเป็นการก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าการเปิดเผยการกระทำ�หรือการอธิบายชีแ้ จงเหตุผล
แห่งการกระทำ�หลักประการทีห่ ก คือ ความซือ่ สัตย์ (Honesty) ซึ่งกำ�หนดให้สมาชิก
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สภาสามัญมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะ
ได้เกิดขึน้ สมาชิกสภาสามัญมีหน้าทีต่ อ้ งแก้ปญ
ั หาการขัดกันดังกล่าวไปในทางทีม่ งุ่ รักษา
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และหลักประการสุดท้าย คือความเป็นผู้นำ� (Leaderships)
หลักการนี้ กำ�หนดให้สมาชิกสภาสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่สนับสนุนส่งเสริม
ต่อหลักการทั้งหกประการข้างต้น ตลอดจนแสดงตนให้เป็นแบบอย่างในการรักษาไว้ซึ่ง
หลักการเหล่านี94
้ การทีห่ ลักการทัง้ เจ็ดประการมีสถานะเป็นหลักการพืน้ ฐานของประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญส่งผลให้ในการพิจารณาข้อร้องเรียน (complaints)
เกี่ยวกับการประพฤติตนขัดต่อประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญ
องค์กรที่มี
อำ�นาจในการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปรับใช้หรือตีความ
บทบัญญัติในประมวลจริยธรรมไปในทางที่สอดคล้องกับหลักการที่กล่าวมานี้ด้วย 95
ตามประมวลจริยธรรมนัน้ สมาชิกสภาสามัญมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามคำ�สาบานตน
รับตำ�แหน่งที่ได้ให้ไว้ว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ พระราชโอรส พระราชธิดา รวมถึง
องค์รัชทายาท (successor) ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย96  นอกจากนี้ สมาชิก
สภาสามัญยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งกฎหมายและต่อต้านการเลือกปฏิบัติในทุกๆ
โอกาสเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาที่สาธารณชนมีให้ตน97  และนอกเหนือนั้น
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาสามัญต้องเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของประชาชนชาวอังกฤษ
โดยส่วนรวม และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งด้วย98
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสภาสามั ญ ในลั ก ษณะของตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งจาก
บุคคลหรือองค์การภายนอกถือเป็นการกระทำ�ที่ต้องห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาสามัญ99  ยิง่ ไปกว่านัน้ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ อันมีลกั ษณะเป็นสินบน
(bribe) เพือ่ แลกเปลีย่ นกับความยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปในทางทีส่ นับสนุนหรือคัดค้าน
ร่างกฎหมาย (bill) ญัตติ (motion) หรือเรื่องพิจารณา (matter) ใดๆ ที่อยู่ใน
การพิจารณาของสภาสามัญหรือคณะกรรมาธิการ (committee) ของสภาสามัญ ถือเป็น
เรื่องต้องห้ามตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญด้วย100  ยกตัวอย่างเช่น
94Ibid,
95Ibid,

p. 4.
p. 3.
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การอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (bill) ฉบับใดฉบับหนึ่งโดยได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินหรือประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ จากวิสาหกิจเอกชนหรือบุคคลที่อาจ
มีสว่ นได้เสียในกรณีทร่ี า่ งกฎหมายดังกล่าวได้รบั การประกาศให้เป็นกฎหมาย (promulgation)
เป็นต้น ในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญได้ทราบข้อมูลความลับใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกสภาสามัญมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นและ
จะต้องไม่นำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางการเงินแก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น101   ในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือบริการใดๆ เป็นพิเศษซึ่งรัฐได้มอบให้
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกสภาสามัญนัน้ สมาชิกสภาสามัญมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องอุปโภคประโยชน์
ตอบแทนหรือบริการพิเศษเหล่านี้เท่าที่จำ�เป็นและเป็นไปเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาสามัญเท่านั้น102  ในประการสุดท้าย สมาชิกสภา
สามัญจะต้องประพฤติตนไปในทางที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นที่สาธารณชนมีต่อการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) ของรัฐสภาอังกฤษ และละเว้นทีจ่ ะไม่กระทำ�การใดๆ
ที่จะทำ�ให้ชื่อเสียงของสภาสามัญได้รับความเสื่อมเสีย103
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการทำ�หน้าที่ สมาชิกสภาสามัญทุกคนมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้อง
จดทะเบียน (register) เพื่อสำ�แดง (declare) ผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาสามัญต่อสภาสามัญ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า
“การจดทะเบียนผลประโยชน์ของสมาชิกสภาสามัญ”  (Register of Member’s Interests)
และนอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญจะใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในทางรัฐสภา
เช่น ทำ�หน้าที่กรรมาธิการ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือใช้สิทธิอภิปรายในสภาสามัญ
เป็นต้น ในเรือ่ งทีต่ นเองมีประโยชน์เกีย่ วข้องอยูไ่ ม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิก
สภาสามั ญ ย่ อ มมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งสำ � แดงประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ทั้ ง หมดที่ ต นมี ห รื อ อาจมี
96ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา

ข้อ 4.
ข้อ 5.
98ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 6.  
99ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 10.
100ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 11.
101ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 12.
102ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 14.
103ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้อ 15.
97ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา
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ในเรื่องนั้นๆ ให้สาธารณชนได้ทราบตามวิธีการที่สภาสามัญกำ�หนดด้วย104
ในกรณีทม่ี เี รือ่ งร้องเรียนว่าด้วยการประพฤติผดิ จริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญนัน้
องค์กรที่มีอำ�นาจพิจารณาเรื่องเหล่านี้ได้แก่ สภาสามัญ คณะกรรมาธิการจริยธรรม
และเอกสิทธิ์ (Committee on Standards and Privileges) และคณะกรรมการ
จริยธรรมของรัฐสภา (Parliamentary Commissioners for Standards) โดยกระบวน
พิ จ ารณาความผิ ด ในทางจริ ย ธรรมของสมาชิ ก สภาสามั ญ จะอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของ
ระเบียบข้อบังคับของรัฐสภาหมายเลข 149 และ 150 (Standing Orders No. 149
and 150)105 ทั้งนี้ สมาชิกสภาสามัญที่ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่วมมือ
กับการดำ�เนินกระบวนพิจารณาขององค์กรที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่106   นอกจากนี้
การกระทำ�ใดๆ ของสมาชิกสภาสามัญที่มีลักษณะเป็นการเจรจาโน้มน้าว (lobby)
ให้กรรมาธิการคนหนึ่งคนใดของคณะกรรมาธิการจริยธรรมและเอกสิทธิ์ใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนว่าด้วยการประพฤติผดิ จริยธรรมไปในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ย่อมถือเป็นการกระทำ�ที่ต้องห้ามตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญด้วย107
2.3.2 สิทธิของสมาชิกสามัญ
โดยทัว่ ไปแล้ว สภาสามัญจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสามัญสามัญหยิบยกประเด็น
ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลที่อยู่ในความสนใจของตนมาอภิปรายในที่ประชุม
สภาสามัญเพื่อให้รัฐบาลส่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวได้ โดยปกติ
สภาสามัญจะจัดเวลาให้สมาชิกสภาสามัญได้มีโอกาสอภิปรายในช่วงสามสิบนาทีสุดท้าย
ของแต่ละวันทีม่ กี ารประชุมสภา ต่อมาในปีค.ศ. 1995 สภาสามัญได้เพิม่ เวลาในการอภิปราย
ให้สมาชิกสภาสามัญโดยกำ�หนดให้เวลาในช่วงเช้าของทุกวันพุธจำ�นวนห้าชั่วโมงครึ่ง
เป็นเวลาสำ�หรับการอภิปราย ในส่วนของประเด็นทีน่ �ำ มาอภิปรายจะต้องไม่เป็นประเด็น
ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องการบัญญัติกฎหมาย โดยทันทีที่การอภิปรายของสมาชิกสภาสามัญ
สิ้นสุด รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องที่ได้อภิปรายย่อมมีความผูกพัน (obligation)
ทีจ่ ะต้องชีแ้ จงในประเด็นทีส่ มาชิกได้อภิปราย แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบ
104ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญ

ข้อ
ข้อ
106ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญ ข้อ
107ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาสามัญ ข้อ
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ได ช ี ้ แ จงเสร็ จ แล ว สมาชิกสภาสามัญ ไม ม ีส ิทธิที ่ จ ะอภิ ป รายโต ตอบคำ � ชี ้ แจงของ
รัฐมนตรีอกี และจะไม่มกี ารลงมติในการอภิปรายแต่อย่างใด สำ�หรับการแสดงความจำ�นง
ที่จะใช้สิทธิอภิปรายนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งเรื่องที่ตนเองจะอภิปรายให้สภาสามัญได้
ทราบล่วงหน้าและเนื่องจากโดยปรกติแล้ว สมาชิกสภาสามัญที่ต้องการใช้สิทธิอภิปราย
จะมีจำ�นวนมาก ดังนั้น ในแต่ละสัปดาห์ สมาชิกสภาสามัญที่ต้องการใช้สิทธิดังกล่าว
จึงต้องมาประชุมกันเพื่อคัดเลือกประเด็นที่ที่ประชุมเห็นว่าสมควรที่จะถูกนำ�ไปอภิปราย
ในที่ประชุมสภา และเมื่อประเด็นที่จะอภิปรายถูกคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สภาสามัญ
จะแจ้งให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะมีการอภิปรายได้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียม
ตัวมาชี้แจงในวันที่มีการอภิปราย นอกจากนี้แล้ว สมาชิกสภาสามัญยังสามารถใช้สิทธิ
อภิปรายในช่วงที่สภาสามัญกำ�ลังพิจารณาญัตติในประเด็น (motions) ที่รัฐมนตรี
ซึง่ รับผิดชอบเป็นผูเ้ สนอเข้าสูส่ ภาสามัญเพือ่ รับฟังความคิดเห็น เช่น ญัตติวา่ ด้วยกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ (budget) การต่างประเทศ (foreign affairs) รวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union) ด้วย108
การใช้สิทธิอภิปรายของสมาชิกสภาสามัญย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับ
ในการอภิปราย (rules of debate) ของสภาสามัญซึ่งเป็นมาตรการที่กำ�หนดแบบพิธี
ในการใช้สิทธิอภิปราย โดยตามข้อบังคับดังกล่าว สมาชิกสภาสามัญที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
อภิปรายจะต้องลุกขึน้ ยืนอยูต่ รงทีน่ ง่ั พร้อมกับจ้องตาไปยังประธานสภาสามัญ ซึง่ แบบพิธี
เช่นนี้มีชื่อเรียกทางเทคนิคในภาษาอังกฤษว่า “catch the Speaker’s eye” ในการนี้
ประธานสภาสามัญย่อมทรงไว้ซึ่งอำ�นาจในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าบุคคลใดสมควร
ถูกเรียกให้อภิปรายตามลำ�ดับก่อนหลัง ซึ่งโดยปรกติ ประธานสภาสามัญจะใช้ดุลพินิจ
โดยถือหลักที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสามัญจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้มีโอกาส
อภิปรายในสัดส่วนจำ�นวนคนและเวลาที่เหมาะสม และรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาสามัญ
ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีจะมีโอกาสถูกเรียกให้อภิปรายในลำ�ดับต้น นอกจากนี้ ประธาน
สภาสามัญมีดลุ พินจิ ในการจัดสรรเวลาอภิปรายให้สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนตามความเหมาะสม
ซึ่งโดยปรกติสมาชิกสภาสามัญจะมีเวลาประมาณแปดถึงสิบห้านาทีในการอภิปราย
108O.

Hood Philips & Jackson, Constitutional and Administrative Law, 8th Edition (London: Sweet &
Maxwell, 2001), pp. 264-265.
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และในการอภิปราย สมาชิกสภาสามัญต้องละเว้นการกล่าวถึงกษัตริย์อังกฤษในลักษณะ
ที่เป็นการไม่แสดงความเคารพหรือโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงเดชานุภาพของกษัตริย์
เหนือสภาสามัญ ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกสภาสามัญจะต้องไม่ใช้คำ�พูดในเชิงปลุกระดม
ให้สงั คมแตกแยกหรือเกิดการกบฎต่อรัฐบาล และต้องงดเว้นทีจ่ ะเอ่ยนามสมาชิกสภาสามัญ
ด้วยกันโดยต้องกล่าวถึงสมาชิกสภาสามัญคนอื่นๆ ด้วยคำ�ว่า “the Hon Member
for Camford” แทน นอกจากนี้ สมาชิกจะต้องไม่พูดพาดพิงสมาชิกสภาสามัญคนอื่นๆ
ในเชิงหมิ่นประมาท สำ�หรับรูปแบบในการอภิปรายนั้น สมาชิกสภาสามัญสามารถจด
ข้อความสำ�คัญของเนื้อหา (note) ที่จะใช้ประกอบการอภิปรายเพื่อดูประกอบระหว่าง
ที่กำ�ลังอภิปรายได้แต่ไม่สามารถร่างคำ�อภิปรายเพื่อไปอ่านในที่ประชุมได้ และในกรณี
ที่สมาชิกสภาสามัญมีผลประโยชน์ได้เสียในทางเศรษฐกิจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรือ่ งใดๆ ทีส่ ภาสามัญกำ�ลังพิจารณา สมาชิกสภาสามัญถูกกำ�หนดให้ตอ้ งประกาศให้
สาธารณชนได้ทราบถึงผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ การอภิปรายเรื่องใดก็ตาม
ทีม่ กี ารลงมติ สมาชิกสภาสามัญทีม่ ผี ลประโยชน์ได้เสียในเรือ่ งนัน้ จะต้องงดเว้นลงมติดว้ ย109  
การใช้สทิ ธิอภิปรายรัฐบาลของสมาชิกสภาสามัญอาจถูกนำ�มาใช้เป็นมาตรการเสริมในการควบคุม
ตรวจสอบรัฐบาลในฐานะมาตรการสำ�รองของการการตั้งกระทู้ถาม (Question) ได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาสามัญได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในฝ่ายบริหาร แต่การตอบกระทูข้ องรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่เป็นทีพ่ อใจ
ของสมาชิกสภาสามัญหรือสมาชิกสภาสามัญรู้สึกว่าคำ�ตอบของรัฐมนตรียังไม่ชัดเจน
หรือไม่ตรงประเด็นเพียงพอ110
นอกจากการอภิปรายในกรณีทั่วไปซึ่งสมาชิกสภาสามัญทั้งฝ่ายค้านและฝ่าย
รัฐบาลสามารถที่จะใช้สิทธิได้แล้ว สภาสามัญยังได้กำ�หนดให้มีช่วงเวลาพิเศษจำ�นวน
ยี่สิบวันของแต่ละสมัยประชุมสำ�หรับสมาชิกสภาสามัญจากพรรคฝ่ายค้านที่จะอภิปราย
การทำ�งานของรัฐบาลในประเด็นสำ�คัญที่ฝ่ายค้านได้เลือก ซึ่งในระยะเวลายี่สิบวันที่
กล่าวถึงนี้ เวลาสิบเจ็ดวันจะถูกจัดสรรให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำ�ฝ่ายค้าน
ไปดำ�เนินการจัดสรรเวลาและประเด็นที่จะอภิปรายของสมาชิกสภาสามัญในสังกัด และ
เวลาที่เหลืออีกสามวันจะถูกแบ่งให้หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีจำ�นวนสมาชิกสภา
สามัญรองลงมาจากพรรคแกนนำ�ฝ่ายค้านเพื่อไปจัดสรรเวลาและประเด็นที่จะอภิปราย
ให้กับสมาชิกสภาสามัญของพรรคตน นอกจากนี้ พรรคฝ่ายค้านยังได้รับจัดสรรเวลา
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ส่วนหนึ่งของการอภิปรายตอบพระราชดำ�รัสประจำ�ปี (Annual Address) ของกษัตริย์
อังกฤษ (the King/Queen’s Speech) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณห้าถึงหกวัน
เพื่อใช้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นการสมควรได้111
ในระบบกฎหมายอังกฤษ การใช้สิทธิอภิปรายอาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดที่จะใช้
เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลในลักษณะที่ลงลึกในรายละเอียดได้ อย่างไร
ก็ตาม ประโยชน์ของการอภิปรายอยู่ที่การทำ�ให้ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายกลาย
เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการกดดันโดยทางอ้อมให้
รัฐบาลต้องหามาตรการบางอย่างมาดำ�เนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�ของสมาชิกสภาสามัญ เพื่อลดความกดดันจากประชาชนที่ให้ความสนใจ
ในเรื่องดังกล่าวลง112
นอกเหนือจากการอภิปรายแล้ว การตั้งกระทู้ถาม (Question) ก็ถือเป็นสิทธิ
อีกประการหนึ่งที่สมาชิกสภาสามัญสามารถที่จะใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดียวกัน
โดยทั่วไปแล้ว การตั้งกระทู้ถามเป็นสิทธิที่สมาชิกสภาสามัญในระบบกฎหมายอังกฤษใช้
เพื่อตรวจสอบการทำ�งานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วกระทู้ถามยังเป็น
เครื่องมือที่สมาชิกสภาสามัญสามารถนำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อีก เช่น ใช้เพื่อ
นำ�ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเลือกตั้งมาบอกให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้
ทราบเพื่อพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาหรือใช้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับการตัดสินใจในทางนโยบายเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นอกจากนี้ สิทธิในการตัง้ กระทูถ้ าม
ยังอาจใช้เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการบริหารงานของ
รัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ สำ�หรับเรื่องที่สามารถนำ�มาตั้งกระทู้ถามนั้น นอกจาก
สมาชิกจะสามารถถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรืออาจกระทบถึงประชาชนจำ�นวนมากแล้ว สมาชิกสภาสามัญสามารถนำ�เอา
ปัญหาความเดือดร้อนของปัจเจกบุคคล (individual) คนใดคนหนึ่งที่เป็นผลมาจาก
การดำ�เนินนโยบายใดๆ ของรัฐบาลมาตั้งเป็นกระทู้ถามก็ได้
109Ibid,

pp. 236-237.
p. 265.  
111Ibid, p. 265.
112Ibid, p. 265.
110Ibid,
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โดยทั่ วไปแล้ ววิธีการถามและตอบกระทู้นั้น สามารถกระทำ � ได้ ทั้ งโดยวิ ธี ก าร
ถามตอบด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ สภาสามัญได้จดั สรรเวลาห้าสิบห้านาที
ของทุกวันทีม่ กี ารประชุมสภายกเว้นวันศุกร์ ไว้ให้รฐั มนตรีทร่ี บั ผิดชอบได้ใช้ส�ำ หรับการตอบ
กระทู้ถามของสมาชิกสภาสามัญโดยเฉพาะ และนายกรัฐมนตรีจะมีเวลาสำ�หรับตอบ
กระทูเ้ ป็นพิเศษจำ�นวนสามสิบนาทีในทุกวันพุธทีม่ กี ารประชุมสภา โดยสมาชิกสภาสามัญ
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้งั กระทู้ถามจะต้องแจ้งความจำ�นงเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการ (clerk) ของสภาสามัญได้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ต้องการให้
รัฐมนตรีตอบกระทูด้ ว้ ยวาจา สมาชิกสภาสามัญต้องทำ�เครือ่ งหมายดอกจัน (asterisk)
กำ�กับไว้ในหนังสือแสดงความจำ�นงตามแบบที่สภาสามัญกำ�หนดไว้ด้วย โดยปรกติ
สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนจะมีสทิ ธิตง้ั กระทูถ้ ามด้วยวาจาได้วนั ละไม่เกินสองกระทู้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ในแต่ละวันสมาชิกสภาสามัญไม่สามารถตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหนึ่งคนเกินกว่า
หนึง่ คำ�ถามได้ ภายหลังจากทีส่ มาชิกสภาสามัญได้สง่ กระทูถ้ ามให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ
ของสภาสามัญแล้ว กระทู้ถามจะถูกนำ�ไปจัดลำ�ดับก่อนหลังในการถามโดยวิธีการที่สภา
สามัญกำ�หนดซึง่ โดยปรกติแล้วในแต่ละวันจะมีกระทูถ้ ามด้วยวาจาประมาณสิบห้าถึงยีส่ บิ
กระทู้ที่ได้รับการตอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม สำ�หรับกระทู้ถามที่
ต้องการให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ในแต่ละวัน สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนมีสิทธิ
ที่จะถามได้โดยไม่จำ�กัดจำ�นวนกระทู้ถาม และในการตอบกระทู้ถามที่ต้องการให้ตอบ
กระทู้เป็นลายลักษณ์อักษร กระทู้ถามที่ต้องการให้ตอบด้วยวาจาแต่ปรากฏว่าสมาชิก
สภาสามัญทีต่ ง้ั กระทูไ้ ม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมสภาสามัญในเวลาทีร่ ฐั มนตรีจะตอบกระทู้ รวมถึง
กระทู้ที่ไม่สามารถตอบได้ทันตามเวลาที่สภากำ�หนดสำ�หรับการตอบกระทู้นั้น รัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบจะตอบกระทู้ถามไว้ในเอกสารที่เรียกว่า “รายงานฉบับทางการ (Official
Report)” สำ�หรับกรณีทส่ี มาชิกสภาสามัญเห็นว่าคำ�ตอบด้วยวาจาของรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบ
ยังไม่น่าพอใจนั้น สมาชิกสภาสามัญสามารถถามคำ�ถามเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม
คำ�ถามที่ถามเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้รายละเอียดสำ�หรับคำ�ตอบของคำ�ถามแรก
ที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น113			
  โดยทั่วไปแล้ว กระทู้ถามของสมาชิกสภาสามัญจะต้องเป็นการถามในเรื่องที่อยู่ใน
อำ�นาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่ถูกถามซึ่งรวมถึงเรื่องในอำ�นาจหน้าที่
ของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีคนดังกล่าวด้วย

วรเจตน ภาคีรัตน

129

และคำ�ถามจะต้องมีลักษณะเป็นการเรียกให้รัฐมนตรีชี้แจงข้อมูลหรือกระทำ�การอย่างใด
อย่างหนึง่ ต่อประเด็นทีถ่ กู ตัง้ กระทูถ้ าม มิใช่เป็นแค่เพียงการนำ�ประเด็นหรือข้อมูลทีน่ า่ สนใจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรืออำ�นาจหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ถูกถามมาแจ้งให้ทราบเท่านั้น
นอกจากนี้ คำ�ถามที่มีลักษณะเป็นการสอบถามความเห็น (opinion) ของรัฐมนตรี
คำ�ถามที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาในทางกฎหมาย (legal questions) และคำ�ถาม
ที่ว่าด้วยพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องส่วนตัว (private character) ของรัฐมนตรี
ถือเป็นคำ�ถามที่ต้องห้ามสำ�หรับการตั้งกระทู้ถามด้วย อย่างไรก็ตาม การตั้งกระทู้ถาม
ในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่ (official character) เป็นเรื่องที่
สามารถทำ�ได้114  
แม้วา่ การตัง้ กระทูถ้ ามเป็นสิทธิของสมาชิกสภาสามัญ แต่รฐั มนตรีทถ่ี กู ถามก็ไม่มี
ข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องมาตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาสามัญแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในปี  ค.ศ. 1997 สภาสามัญได้มีมติว่ารัฐบาลควรที่จะเปิดเผยข้อมูล
การบริหารงานต่อสภาสามัญ การปกปิดข้อมูลใดก็ตามต้องเป็นไปเพือ่ การรักษาประโยชน์
สาธารณะภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและ “ประมวลแนวปฏิบตั ขิ องรัฐบาลในการเข้าถึง
ข้อมูลที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ (the Government’s Code of Practice on Access
to Government Information)” ซึ่งประมวลแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ให้อำ�นาจรัฐบาลใน
การปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่การเปิดเผยนั้น
อาจกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ (national security) หรือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ (government department) เป็นต้น115   
2.4 การบังคับสังกัดพรรคกับคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ระบบกฎหมายอังกฤษไม่มกี ฎเกณฑ์ทางกฎหมายใดกำ�หนดให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้
เป็นสมาชิกสภาสามัญต้องสังกัดพรรคการเมือง ด้วยเหตุนี้การที่บุคคลใดจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองหรือที่เรียกว่าเป็น “ผู้สมัครอิสระ (Independent
113Ibid,

p. 262.
pp. 262-263.
115Ibid, p. 264.
114Ibid,
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Candidate)” ก็สามารถที่จะทำ�ได้ แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว โอกาสที่ผู้สมัครอิสระจะได้
รับเลือกตั้งจะมีอยู่น้อยมากก็ตาม116
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ภายหลังจากที่ได้รับเลือกตั้ง การทำ�หน้าที่ในสภาสามัญ
ของสมาชิกสภาสามัญที่สังกัดพรรคการเมืองจะอยู่ภายใต้ความควบคุมขององค์การใน
รัฐสภาของพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาสามัญแต่ละคนสังกัดและสมาชิกสภาสามัญ
ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาวินัยพรรคการเมืองของพรรคที่ตนสังกัดด้วยนั้น  ในการนี้
หากปรากฏว่าสมาชิกสภาสามัญมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนวินัยพรรคการเมือง องค์การใน
รัฐสภาของพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาสามัญผู้นั้นสังกัดย่อมมีสิทธิพิจารณาขับสมาชิก
สภาสามัญผู้นั้นให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคได้ และในทันทีที่ถูกขับออกจากพรรค
สมาชิกสภาสามัญจะมีสถานะเป็นสมาชิกสภาสามัญอิสระ ทั้งนี้ การถูกขับออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรคไม่มีผลทำ�ให้บุคคลที่ถูกขับต้องสูญเสียตำ�แหน่งสมาชิกสภาสามัญไป
ด้วยแต่อย่างใด117  นอกจากนี้ สมาชิกสภาสามัญที่ถูกขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ยังมีสิทธิที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองอื่นได้ และ
ภายหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งหากสมาชิกสภาสามัญไม่ต้องการที่จะสังกัดพรรคการเมือง
เดิมอีก สมาชิกสภาสามัญก็สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้โดยไม่สูญเสีย
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสามัญโดยสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาสามัญ
อิสระหรือเข้าเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคอื่นได้เช่นเดียวกับกรณีที่ถูกขับ
พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึง่ การย้ายพรรคของสมาชิกสภาสามัญในเวลาใดๆ ภายหลัง
จากที่ได้รับเลือกตั้งนั้น คำ�ศัพท์เฉพาะในทางรัฐสภาของระบบกฎหมายอังกฤษเรียกว่า
“การย้ายข้าง (crossing-the floor)”118  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทป่ี ระชาชนส่วนใหญ่ในเขตเลือกตัง้ เป็นผูส้ นับสนุนพรรคการเมือง
116A.

W. Bradley and K. D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 14th Edition (Malaysia:
Pearson Education Limited, 2007), pp. 161-162.
117The Party System, “Independent MPs and Crossbench and Independent Lords,”
<http://www.parliament.uk/ about/mps-and-lords/members/partysystem/>, 13/02/2011.
118เหตุที่มีการเรียกเช่นนี้ เนื่องจากโดยปรกติ การนั่งประชุมสภาสามัญของอังกฤษจะกำ�หนดพื้นที่ในการนั่งโดยแยก
เป็นพรรคการเมืองต่างๆ และเมื่อสมาชิกสภาสามัญย้ายพรรคนั้น สมาชิกสภาสามัญจำ�เป็นต้องย้ายไปนั่งในบริเวณที่นั่ง
ของพรรคใหม่ที่ตนไปเข้าสังกัดด้วย The Party System, “Crossing the floor.”<http://www.parliament.uk/about/
mps-and-lords/ members/partysystem/>, 13/02/2011.
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ที่สมาชิกสภาสามัญสังกัดในคราวลงสมัครรับเลือกตั้ง และการได้รับเลือกตั้งของสมาชิก
สภาสามัญเกิดจากปัจจัยด้านความนิยมที่ประชาชนในเขตเลือกตั้งมีให้กับพรรคที่สังกัด
ในคราวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสำ�คัญแล้ว การถูกขับออกหรือการลาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคดังกล่าวด้วยความสมัครใจของสมาชิกสภาสามัญล้วนแต่อาจส่งผลให้
สมาชิกสภาสามัญสูญเสียความนิยมในหมู่ประชาชนในเขตเลือกตั้ง และอาจทำ�ให้ไม่ได้
รับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ คราวถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภาสามัญได้รบั เลือกตัง้ มา
โดยปัจจัยด้านความนิยมในคุณสมบัติส่วนตัวของตนเองเป็นสำ�คัญแล้ว การถูกขับ
ออกหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่มผี ลกระทบ
มากนักต่อคะแนนเสียงที่จะได้รับในการเลือกตั้งครั้งหน้า  นอกจากนี้ในบางครั้ง องค์การ
ในรัฐสภาของพรรคการเมืองอาจพิจารณายกเลิกการขับออกจากพรรคซึง่ มีผลทำ�ให้สมาชิก
สภาสามัญทีถ่ กู ขับออกไปสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมือง
ทีต่ นถูกขับออกได้ ซึง่ กรณีนม้ี กั จะเกิดขึน้ กับสมาชิกสภาสามัญทีป่ ระชาชนในเขตเลือกตัง้
ให้ความนิยมในคุณสมบัตสิ ว่ นตัวสูง โดยพรรคการเมืองมักจะนำ�ปัจจัยเกีย่ วกับผลกระทบ
ในการสูญเสียคะแนนเสียงในสภาสามัญจากการที่ไม่ได้ส่งสมาชิกสภาสามัญที่ถูกขับ
ออกจากพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคมาพิจารณาในการยกเลิกการขับ
บุคคลดังกล่าวออกจากพรรคด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว    
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายไทย
3.1 สถานะทางกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนและคำ�อธิบาย
ทฤษฎีการเมืองพบว่า ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภา
เฉพาะประเภทที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเท่าที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทย
มีอยู่ 2 ทฤษฎี ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส ได้แก่
ทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนประชาชนตามกฎหมายลักษณะตัวแทนในกฎหมาย
เอกชน (Théorie du mandat impératif) และทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติ
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ซึ่งความแตกต่างในการอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาของทฤษฎีท้งั สอง
เกิดจากการอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาบนพืน้ ฐานของแนวคิดเกีย่ วกับ
ความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยที่แตกต่างกัน ดังนั้น รายงานผลการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อนีจ้ ะเริม่ ต้นโดยการอธิบายเกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย
ที่สำ�คัญสองทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีที่นำ�มาสู่การอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิก
รัฐสภาตามทีป่ รากฏในระบบกฎหมายไทย การอธิบายในลักษณะนีจ้ ะทำ�ให้ทราบว่าแต่ละ
ทฤษฎีนน้ั กำ�หนดให้ความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยตกอยูก่ บั ผูใ้ ด และความเป็นเจ้าของ
อำ�นาจอธิปไตย สมาชิกรัฐสภา รวมทั้งประชาชนผู้เลือกตั้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
หรือไม่อย่างไร ต่อจากนั้นจะได้อธิบายทฤษฎีว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของสมาชิก
รัฐสภาที่ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายไทย และในส่วนสุดท้ายจะได้วิเคราะห์ถึงสถานะ
ทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทยซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยอาศัยทฤษฎีท่ไี ด้กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการอธิบาย
3.1.1 แนวคิดว่าด้วยความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย: พิจารณาในฐานะหลัก
การพื้นฐานของทฤษฎีสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภา
แนวคิดว่าด้วยความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยซึ่งถูกนำ�มาใช้เป็นหลักการ
พื้นฐานในการอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาเท่าที่ปรากฏในระบบ
กฎหมายไทยมีสองแนวคิด ได้แก่ แนวคิดเรื่องอำ�นาจอธิปไตยของรุสโซ (Rousseau)
ซึง่ อธิบายว่า อำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและแนวคิดเรือ่ งอำ�นาจอธิปไตยของซิแยรส์
(Sieyés) ที่อธิบายว่าอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติ โดยแต่ละแนวคิดมีสาระสำ�คัญ
ที่จะได้อธิบายดังต่อไปนี้   
		3.1.1.1 คำ�อธิบายตามแนวคิดเรื่องอำ�นาจอธิปไตยของรุสโซ
(Jean Jacques ROUSSEAU)
รุสโซ ได้เสนอทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (la souveraineté
populaire) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของคำ�อธิบายเรือ่ ง “สัญญาประชาคม (Le Contrat Social)”
อันเป็นงานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองชิ้นสำ�คัญของรุสโซที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
แนวคิดในทางคัดค้านอำ�นาจเด็ดขาดของกษัตริย์ โดยรุสโซเชื่อว่า สังคมเกิดขึ้นจาก
การที่ประชาชนในสังคมสมัครใจที่จะสละสภาพธรรมชาติอันเสรีของตนเพื่อมาทำ�สัญญา
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ประชาคมขึ้น สังคมจึงเกิดจากสัญญามิใช่จากการข่มขู่บังคับ ดังนั้น ประชาชนทุกคน
จึงมีส่วนเป็นเจ้าของสังคมหรืออำ�นาจอธิปไตย มิใช่พระเจ้าหรือกษัตริย์ดังที่เคยอธิบาย
กันมาตลอดช่วงเวลาก่อนทีร่ สุ โซจะนำ�เสนอทฤษฎีดงั กล่าว119  นอกจากนี้ รุสโซยังอธิบาย
ด้วยว่า อำ�นาจอธิปไตยมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน และเมื่อมนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
จนเกิดเป็นสังคม มนุษย์กไ็ ด้ท�ำ สัญญากันไม่วา่ จะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าจะร่วมกัน
มอบอำ�นาจอธิปไตยที่ตนมีอยู่ให้กับสังคม120
รุสโซได้อธิบายต่อไปว่า สมาชิกในสังคมแต่ละคนล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของ
อำ�นาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือที่เรียกว่า อำ�นาจอธิปไตย (souveraineté)
โดยรุสโซได้ยกตัวอย่างว่า ในแต่ละรัฐนัน้ อำ�นาจอธิปไตยจะมีคา่ เท่ากับหนึง่ ส่วน ดังนัน้
ในรัฐที่มีประชาชน 100,000 คน ประชาชนแต่ละคนจะมีส่วนในความเป็นเจ้าของ
อำ�นาจอธิปไตยคนละ 1/100,000 ส่วน และในทำ�นองเดียวกัน รัฐที่มีประชาชน
1,000,000 คน ความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยของประชาชนแต่ละคนจะมีค่าเป็น
1/1,000,000 ดังนั้น ตามแนวคิดของรุสโซนั้น อำ�นาจอธิปไตยจึงเป็นของประชาชน
ในรัฐอย่างสมบูรณ์ เพราะประชาชนแต่ละคนล้วนมีส่วนในความเป็นเจ้าของอำ�นาจ
ดังกล่าวด้วยกันทั้งสิ้น121
รุสโซได้เสนอแนวคิดต่อไปอีกว่า สังคมทีร่ บั มอบอำ�นาจอธิปไตยมาจากมนุษย์
ผ่านสัญญาประชาคมนั้น สามารถที่จะมอบอำ�นาจอธิปไตยให้ผู้ใดใช้อำ�นาจนี้แทนก็ได้
แต่การใช้อ�ำ นาจต้องอยูภ่ ายใต้ความควบคุมของสมาชิกในสังคม ทฤษฎีนย้ี งั ได้เน้นย�ำ้ ถึง
ความเสมอภาคของประชาชนในรัฐเนือ่ งจากไม่มปี ระชาชนคนใดมีสว่ นในความเป็นเจ้าของ
อำ�นาจอธิปไตยมากกว่าคนอื่นๆ ด้วยเหตุดังกล่าว การใช้อำ�นาจอธิปไตยของผู้ปกครอง
จึงเป็นการใช้อำ�นาจแทนประชาชนเพราะผู้ใช้อำ�นาจก็มีส่วนในการเป็นเจ้าของอำ�นาจ
เท่าๆ กับประชาชนคนอื่นๆ เพียงแต่ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนทั้งหลาย
ให้เข้ามาใช้อำ�นาจแทนเป็นการชั่วคราว ไม่ใช่ให้เป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยอย่างถาวร
เหมือนในกรณีของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์122
119โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,
ม.ป.ป.), น. 11.
120วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: สำ�นักพิมพ์นิติบรรณการ, 2530), น. 218.
121โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, เรื่องของรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง, (กรุงเทพ: แพร่พิทยา, 2526), น. 139.
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคำ�อธิบายดังกล่าวแล้วพบว่า การมอบ
อำ�นาจอธิปไตยไปให้ผปู้ กครองเป็นผูใ้ ช้แทนตามแนวคิดของรุสโซจะเกิดขึน้ ได้จริงก็ตอ่ เมือ่
ประชาชนทุกคนในรัฐต่างพร้อมใจกันมอบอำ�นาจให้ผู้ปกครอง ซึ่งการแสดงออกถึง
การมอบอำ�นาจที่ได้รับการยอมรับในระบอบประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง และทั้งนี้
การมอบอำ�นาจจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อประชาชนในรัฐทุกคนพร้อมใจกันไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยทุกคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นพร้อมใจกันแสดงเจตนาที่จะมอบอำ�นาจให้กับ
ผู้ปกครองผ่านการเลือกตั้งดังกล่าวในลักษณะที่ไม่มีประชาชนคนใดงดเว้นที่จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือออกเสียงเลือกตั้งไปในทางอื่น123  ซึ่งสภาวะเช่นนี้ในทางปฏิบัติแล้วย่อม
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มที างเกิดขึน้ ได้ เพราะในสังคมของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ซึง่ เป็นสังคม
การเมืองที่ประกอบไปด้วยประชาชนที่มีผลประโยชน์แตกต่างกันมาอาศัยอยู่ร่วมกันนั้น
ย่อมไม่มีทางที่ความคิดเห็นในทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประชาชนในรัฐทุกคน
จะตรงกันได้ นอกจากนี้ การไปเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงเจตนามอบอำ�นาจอธิปไตย
ที่ประชาชนแต่ละคนมีส่วนในความเป็นเจ้าของให้ผู้ปกครองไปใช้แทนต้องถือเป็นสิทธิ
อย่างหนึ่งของประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยด้วย
ดังนั้น หากพิจารณาว่าประชาชนในรัฐเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย ประชาชนในรัฐย่อม
มีสิทธิตัดสินใจที่จะไม่แสดงเจตนามอบอำ�นาจอธิปไตยส่วนของตนไปให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดใช้แทนด้วยการไม่ไปเลือกตั้ง ดังนั้น การบังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้งจึงมีผล
เป็นการไปก้าวล่วงต่อสิทธิในความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยของแต่ละบุคคล124
คำ�อธิบายแนวคิดเรือ่ งอำ�นาจอธิปไตยของรุสโซตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ จะมีผล
ทำ�ให้การมอบอำ�นาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนไปให้ผู้แทนใช้ เป็นการมอบอำ�นาจ
ในลักษณะทีผ่ แู้ ทนต้องตกอยูภ่ ายใต้อาณัตขิ องประชาชนผูเ้ ลือกตัง้ (mandat impératif)125
			แม้ว่าทฤษฎีของรุสโซ่จะเสนอหลักการว่าอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
แต่ทฤษฎีนี้ก็เปิดทางให้สามารถคิดต่อไปได้ว่า ประชาชนที่มารวมกันเป็นสังคมการเมือง
สังคมหนึ่งนั้น หากพิจารณาในฐานะที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอาจเรียกประชาชนในสังคม
การเมืองนั้นว่า “ชาติ (nation)” ได้ และในสัญญาประชาคมที่รุสโซกล่าวถึงนั้น คำ�ว่า
122เพิ่งอ้าง,

น. 140.
น. 140.
124เพิ่งอ้าง, น. 140.
123เพิ่งอ้าง,
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“ประชาคม” ซึง่ หมายถึง ประชาชนจำ�นวนหนึง่ ทีม่ าอยูร่ วมกันเป็นสังคมนัน้ หากจะพิจารณา
ประชาชนเหล่านั้นในฐานะที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มิใช่ในฐานะของปัจเจกบุคคลจำ�นวน
มากที่มีความเป็นอยู่แยกต่างหากจากกันแล้ว ก็อาจตีความว่าหมายถึง “ชาติ” ได้อีก
เช่นกัน ดังนัน้ ในขณะทีท่ ฤษฎีอ�ำ นาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นกำ�ลังเป็นทีแ่ พร่หลาย
ทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติก็เป็นที่แพร่หลายไปพร้อมๆ กัน 126
3.1.1.2 คำ�อธิบายตามแนวคิดเรื่องอำ�นาจอธิปไตยของซิแยรส์ 
(Emmanuel-Joseph SIEYÉS)  
ซิแยรส์ ซึง่ เป็นนักคิดคนสำ�คัญของฝ่ายผูก้ อ่ การปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ในปี ค.ศ. 1789127
ได้เสนอแนวคิดว่า แม้ประเทศหรือรัฐ (état) จะประกอบด้วยพลเมือง (citoyen) หรือ
ประชาชน แต่แท้จริงแล้วการที่ประชาชนอยู่รวมกันในรัฐทำ�ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “สภาวะ
แห่งชาติ” ขึ้น ซึ่งสภาวะแห่งชาติหรือที่เรียกว่า “ชาติ” นั้น แม้ว่าจะเกิดขึ้นจาก
การมาอยูร่ ว่ มกันของประชาชนในรัฐ แต่กเ็ ป็นสภาวะพิเศษทีม่ ลี กั ษณะเป็นนามธรรมและ
มีความเป็นอยูแ่ ยกต่างหากจากประชาชนทุกคนในรัฐทีม่ ารวมกันเป็นชาติ และชาตินน้ั เอง
ที่เป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย ไม่ใช่ประชาชนในรัฐแต่อย่างใด นอกจากนี้ ชาติยังเป็น
สภาวะพิเศษทีม่ อี งค์ประกอบอืน่ ๆ นอกเหนือจากประชาชนทีม่ าอยูร่ วมกันในรัฐ ณ เวลา
ปัจจุบนั ด้วย กล่าวคือ ประชาชนทีจ่ ะเกิดมีขน้ึ ในรัฐ ณ เวลาใดในอนาคต และประชาชน
ที่เคยดำ�รงอยู่ในรัฐในช่วงเวลาที่เป็นอดีตกาล ก็ถือเป็นองค์ประกอบของชาติด้วย
เช่นเดียวกัน128  
การนำ�เสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับอำ�นาจอธิปไตยของซิแยรส์โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ “ชาติ” แทนที่จะเป็น “ประชาชน” เกิดจากเหตุผลที่ว่า ชาติเป็นสภาพ
ความเป็นจริงที่อยู่เหนือประชาชนซึ่งมีชีวิตอยู่เพียงแค่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ ชาติยงั มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลทีส่ ามารถแสดงเจตนาหรือกระทำ�นิตกิ รรมต่างๆ
125โภคิน

พลกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 119, น. 12.
ขำ�น้ำ�คู้, “หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนกับระบบพรรคการเมืองไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), น. 18.
127รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ การปฏิ ว ั ต ิ ฝ รั ่ ง เศสในปี ค.ศ. 1789 และบทบาทของซิ แ ยรส์ ใ นการปฏิ ว ั ต ิ ค รั ้ ง นี ้
ดู เตียง ศิริขันธ์ และจำ�รัส สุขุมวัฒนะ, หัวใจปฏิวัตรในฝรั่งเศส, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).   
128วิษณุ เครืองาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 120, น. 220.
126ฐิติพร

136

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ได้ด้วยตนเอง129 อีกทั้งการแสดงเจตนาและนิติกรรมต่างๆ ที่ชาติได้กระทำ�ยังเป็นสิ่งที่
แยกต่างหากจากการกระทำ�ของประชาชนแต่ละคนที่เป็นองค์ประกอบของชาติด้วย 		
ทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจากบรรดา
ผู้ก่อการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1789 เนื่องจากนักปฏิวัติส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่มั่งคั่ง
ตระหนักว่า หากถือปฏิบัติตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และยินยอมให้
ประชาชนเป็นผูใ้ ช้อ�ำ นาจอธิปไตยอย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง โดยให้สทิ ธิแก่ประชาชนทุกคน
ในการเลือกผูแ้ ทนเข้ามาทำ�หน้าทีใ่ นสภาและควบคุมการบริหารประเทศแล้ว บรรดานักปฏิวตั ิ
ซึ่ ง มาจากชนชั้ น กลางที่ มั่ ง คั่ ง ซึ่ ง มี อ ยู่ เ ป็ น จำ � นวนน้ อ ยในสั ง คมย่ อ มมี โ อกาสสู ง ที่ จ ะ
สูญเสียอำ�นาจในทางการเมืองที่ตนควบคุมอยู่ เนื่องจากสัดส่วนของจำ�นวนประชาชน
ในชนชั้นเดียวกับบรรดานักปฏิวัติเหล่านี้เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งประเทศแล้วนับว่า
มีน้อยมาก ซึ่งถ้าให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคกันแล้ว โอกาสที่
ตัวแทนจากชนชั้นของบุคคลเหล่านี้จะได้รับเลือกตั้งย่อมมีน้อยมากเช่นเดียวกัน อำ�นาจ
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายทีจ่ ะใช้เป็นกลไกในการปกครองประเทศจะตกอยูก่ บั
ชนชั้นอื่นๆ ที่มีจำ�นวนสมาชิกในชนชั้นมาก และในท้ายที่สุดจะทำ�ให้บรรดาชนชั้นกลาง
ทีม่ ฐี านะไม่อาจใช้อ�ำ นาจทางการเมืองเพือ่ อำ�นวยผลประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือพวกพ้อง
ได อ ย างเต็ ม ที ่ ทำ � ใหการยอมรับวาอำ�นาจอธิปไตยเป นของประชาชนกลายเป น
สิ่งไม่พึงปรารถนา130
การยอมรับทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติของบรรดานักปฏิวัติฝรั่งเศส
ปรากฏหลักฐานจากความในข้อ 3 ของ “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่
26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 (Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789)” ความว่า “อำ�นาจอธิปไตยทุกอำ�นาจเป็นของชาติ องค์กรใดหรือ
ปัจเจกชนใดจะใช้อำ�นาจซึ่งมิได้มีที่มาโดยชัดแจ้งจากอำ�นาจอธิปไตยหาได้ไม่” นอกจาก
นี้ รัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสซึ่งได้ประกาศใช้ในปี  ค.ศ. 1791 ก็ได้บัญญัติว่า
“อำ�นาจอธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแบ่งแยก การจำ�หน่ายจ่ายโอน และ
การอ้างอายุความครอบงำ�อำ�นาจอธิปไตยนั้น เป็นสิ่งที่มิอาจทำ�ได้ อำ�นาจอธิปไตย
129โภคิน

พลกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 119, น. 12.
วงศ์สุรวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 121, น. 140-141.
131วิษณุ เครืองาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 120, น. 221.
130โกสินทร์
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เป็นของชาติ ประชาชนส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่อาจนำ�เอาอำ�นาจ
อธิปไตยไปใช้เอง ชาติเท่านั้นที่เป็นบ่อเกิดของอำ�นาจทั้งปวง”131
ตามทฤษฎีนี้นั้น เมื่อชาติเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย อำ�นาจในการเลือกตั้ง
จึงเป็นสิ่งที่ชาติมอบให้กับประชาชน โดยประชาชนมีสถานะเป็นเพียงองค์กรซึ่งมีหน้า
ที่เลือกผู้แทนของชาติ และแม้ว่าประชาชนจะเป็นผู้เลือกผู้แทนราษฎร แต่เมื่อเลือก
แล้วผู้แทนราษฎรแต่ละคนจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้แทนของชาติ ไม่ได้เป็นผู้แทน
ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง และไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนแต่ละคนหรือแม้กระทั่ง
ประชาชนทุกคนในรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้แทนย่อมไม่อยู่ภายใต้อาณัติของประชาชน
ทั้งในเขตเลือกตั้งและของประชาชนทุกคนในรัฐ การกระทำ�ที่ผู้แทนได้ทำ�ไปในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น การออกกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นการกระทำ�แทนชาติ และนอกจากนั้นผู้แทน
ย่อมไม่อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองด้วย132
3.1.2 คำ�อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาทีป่ รากฏในระบบกฎหมายไทย
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า การอธิบายความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยทีแ่ ตกต่างกัน
ย่อมนำ�มาซึ่งคำ�อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น
ในหัวข้อนี้ จะได้อธิบายรายละเอียดของทฤษฎีสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภา
ตามที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทย ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีทฤษฎีหลัก
ที่ปรากฏในทางตำ�ราอยู่ 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีที่ถือว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนของ
ประชาชนตามกฎหมายลักษณะตัวแทนในระบบกฎหมายเอกชน และ ทฤษฎีสมาชิก
รัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติ โดยทฤษฎีแรกได้อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิก
รัฐสภาบนพื้นฐานของทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ในขณะที่ทฤษฎีที่สอง
อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาจากทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติ
นอกจากนี้ยังพบวา ในเอกสารวิชาการดานนิติศาสตรในระบบกฎหมายไทยไดมี
การกล่าวถึง ทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาและประชาชนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ด้วย
ซึง่ แม้ทฤษฎีนจ้ี ะไม่ใช่ทฤษฎีกระแสหลักทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในทางวิชาการ
เหมือนสองทฤษฏีแรก  แต่ความบกพร่องของคำ�อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิก
รัฐสภาตามทฤษฎีนี้ที่นักนิติศาสตร์ไทยได้นำ�มาชี้ให้เห็นนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
132โภคิน

พลกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 119, น. 12.
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ในการช่วยให้สามารถสำ�รวจตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่าง
สมาชิกรัฐสภากับประชาชนในมิตทิ ส่ี องทฤษฎีแรกไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้ ซึง่ นับเป็นการขยาย
พรมแดนความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้นำ�เอาทฤษฎีดังกล่าวมา
อธิบายไว้ ณ ที่นี้ด้วย
		 3.1.2.1 ทฤษฎีที่ถือวาสมาชิกสภารัฐสภาเปนตัวแทนของประชาชนตาม
กฎหมายลักษณะตัวแทนในกฎหมายเอกชน (Théeorie du mandat impéeratif)
ทฤษฎีนเ้ี ป็นทฤษฎีทอ่ี ธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาบนพืน้ ฐาน
ของทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชนซึ่งเป็นทฤษฎีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสัญญา
ประชาคมของรุสโซ  ทฤษฎีนี้ได้อธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาโดยเริ่ม
จากการกล่าวถึงทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชนว่า ตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตย
เป็นของประชาชนนั้น พลเมืองของรัฐแต่ละคนจะมีส่วนในความเป็นเจ้าของอำ�นาจ
อธิปไตยคนละส่วนเท่าๆ กัน และแม้ว่าประชาชนในรัฐจะได้มาทำ�สัญญามอบอำ�นาจ
อธิปไตยที่ตนมีอยู่ให้สังคมเป็นผู้ใช้และสังคมมีสิทธิที่จะมอบอำ�นาจนั้นให้บุคคลคนหนึ่ง
คนใดไปใช้ต่อก็ตาม แต่การมอบอำ�นาจให้กับสังคมตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนนั้น มีลักษณะเป็นการมอบให้ใช้อำ�นาจ มิใช่โอนอำ�นาจในลักษณะเช่นเดียวกับ
การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในระบบกฎหมายเอกชน ดังนั้น ประชาชนยังคงมีความ
เป็นเจ้าของอำ�นาจนั้นอยู่และการใช้อำ�นาจของผู้ที่สังคมมอบอำ�นาจให้ไปใช้ก็จะต้องอยู่
ภายใต้ความควบคุมของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำ�นาจด้วย ด้วยเหตุนี้ สมาชิกรัฐสภา
ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่รับมอบอำ�นาจอธิปไตยไปจากสังคมก็ต้องใช้อำ�นาจดังกล่าวภายใต้
การควบคุมของเจ้าของอำ�นาจ คือ ประชาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น ภารกิจหรือหน้าที่ที่
สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องปฏิบัติจึงเป็นภารกิจหรือหน้าที่ที่อยู่
ภายใต้อาณัติ (le mandat impératif) หรือการควบคุมของประชาชนในลักษณะที่ไม่
แตกต่างจากหน้าที่ที่ตัวแทนมีต่อตัวการตามสัญญาตัวแทนในกฎหมายเอกชน133
การที่ทฤษฏีนี้ถือว่าสมาชิกรัฐสภามีสถานะทางกฎหมายเป็นตัวแทน และ
ประชาชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นตัวการตามสัญญาตัวแทน ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภา
กับประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่อกันในลักษณะดังต่อไปนี134
้
1. ประชาชนมีสิทธิที่จะออกคำ�สั่งใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตาม
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คำ�สั่งดังกล่าวเสมอ135
2. ภารกิจบางเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ออกคำ�สั่งไว้เป็นการเฉพาะว่าจะต้อง
ปฏิบัติภารกิจในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนั้น สมาชิกรัฐสภาย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ภารกิจนั้นไปในทางสอดคล้องกับแนวทางที่ตนเองได้เคยปฏิบัติมาตามที่คาดหมายได้ว่า
จะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนหรือจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน136
3. เมื่อสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกรัฐสภาไปในทางที่ขัดกับ
ความประสงค์ของประชาชน เช่น ปฏิบัติภารกิจไปในทางที่ฝ่าฝืนต่อคำ�สั่งของประชาชน
ประชาชนย่อมมีอำ�นาจถอดถอน (recall) สมาชิกรัฐสภาออกจากตำ�แหน่งในเวลาใด
ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร137
4. สมาชิ ก รั ฐ สภามี ห น้ า ที่ แ ถลงถึ ง การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในฐานะสมาชิ ก
รัฐสภาทุกเรื่องให้ประชาชนได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา และในกรณีที่
ประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
สมาชิกรัฐสภาก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงให้ทราบ138 เพื่อที่ประชาชนจะได้พิจารณาว่าสมาชิก
รัฐสภาปฏิบตั ภิ ารกิจถูกต้องตามคำ�สัง่ ของตนหรือไม่ หากสมาชิกรัฐสภาได้กระทำ�การใดๆ
ไม่ถกู ต้องตามคำ�สัง่ หรือละเลยไม่ท�ำ ตามคำ�สัง่ จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รบั ความเสียหาย
สมาชิกรัฐสภาย่อมต้องรับผิดต่อประชาชนตามสัญญาตัวแทน139
ทฤษฏีนี้เคยได้รับการยอมรับในประเทศฝรั่งเศส สมัยก่อนการปฏิวัติใหญ่
เมื่อปี  ค.ศ.1789 ซึ่งเป็นสมัยที่ประเทศฝรั่งเศสยังคงปกครองโดยกษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในช่วงเวลานัน้ เมือ่ กษัตริยป์ ระสบกับอุปสรรคในการปกครอง เช่น
133คำ�วินิจฉัยของ

ศาสตราจารย์ ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2542
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิบสองคนอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญคัดค้านว่ามติของพรรค
ประชากรไทยที่ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทยมีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 17 ก, 16 มีนาคม 2542, น. 138).
134ไพโรจน์ ชัยนาม, คำ�อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เล่ม 1 ข้อความเบื้องต้น และหลัก
ทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (ม.ป.ท., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2493) น. 128.  
135เพิ่งอ้าง และดู หลวงประเจิดอักษรลักษณ์, กฎหมายการเลือกตั้ง, (ม.ป.ท.: คำ�สอนขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477), น. 21.
136เพิ่งอ้าง.
137เพิ่งอ้าง.
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ในการทำ�สงคราม กษัตริย์ก็จะประกาศให้พระ ชนชั้นสูง
และประชาชนตั้งผู้แทนของตนเข้ามาประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขอุปสรรค
ดังกล่าว โดยในการประชุมนั้น กษัตริย์จะเป็นผู้ตั้งคำ�ถามแล้วให้ผู้แทนของแต่ละชนชั้น
ที่เข้าประชุมซึ่ง เรียกรวมกันว่า “แลต์เซตาต์เยเนโรซ์ (Les Etats-Généraux)” เป็น
ผู้ตอบปัญหา สำ�หรับคำ�ถามที่กษัตริย์ตั้งขึ้นมาถามในที่ประชุมนั้น กษัตริย์ได้ประกาศให้
ประชาชนแต่ละชนชั้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเลือกผู้แทนของแต่ละ
ชนชั้นแล้ว ดังนั้น ประชาชนทุกชนชั้นจึงเตรียมคำ�ตอบไว้ล่วงหน้าและสั่งให้ผู้แทน
ของตนตอบคำ�ถามไปตามนัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในบางครัง้ ประชาชนก็ได้เตรียมคำ�ตอบสำ�หรับ
ปัญหาต่างๆ ที่เห็นว่าอาจจะมีขึ้นนอกเหนือจากที่กษัตริย์ตั้งไว้ล่วงหน้าและสั่งให้ผู้แทน
ของตนตอบคำ�ถามไปตามนั้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากกษัตริย์ตั้งปัญหาอื่น
ซึ่งประชาชนผู้เลือกตั้งยังมิได้ให้คำ�ตอบไว้ล่วงหน้าขึ้นถามในที่ประชุม ผู้แทนย่อมไม่มี
อำ�นาจตอบคำ�ถามนั้นด้วยดุลพินิจของตนเองได้ สิ่งที่ผู้แทนจะต้องทำ�ในกรณีนี้ คือ
ขอให้ทป่ี ระชุมระงับปัญหานัน้ ไว้กอ่ น จากนัน้ ผูแ้ ทนต้องกลับไปถามประชาชนผูเ้ ลือกตัง้ ว่า
ตนควรทีจ่ ะตอบคำ�ถามนัน้ อย่างไร แล้วจึงกลับมาตอบคำ�ถามนัน้ ในภายหลัง นอกจากนี้
ในการทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนนั้น ผู้แทนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจำ�นวนหนึ่ง
จากท้องถิ่นที่ตนเป็นตัวแทน อย่างไรก็ดี ถ้าผู้แทนไม่ทำ�หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับ
มอบหมายก็อาจถูกถอดถอนออกจากตำ�แหน่งได้ หรือหากปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ถูกใจ
ของประชาชน ประชาชนอาจพร้อมใจกันไม่จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับผู้แทนก็ได้140
		3.1.2.2 ทฤษฏีสมาชิกรัฐสภาไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ ในทางกฎหมายกับประชาชน141
ทฤษฏี นี้ ถื อ ว่ า สมาชิ ก รั ฐ สภาที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง กั บ ประชาชนไม่ มี
ความสัมพันธ์ใดๆ ในทางกฎหมายต่อกัน โดยอธิบายว่า การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่มี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อค้นหาว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมหรือ
138หลวงประเจิดอักษรลักษณ์,

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 135, น. 21-22.
ชัยนาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 134, น. 129.
140ไพโรจน์ ชัยนาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 134, น. 129-130.
141ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม เรียกทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎีการเลือกผู้แทนคือการชี้ว่า ผู้ใดมีความสามารถจัดการ
ปกครอง” ดู ไพโรจน์ ชัยนาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 134, น. 141.
139ไพโรจน์
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บังคับบัญชากิจการทางการเมือง และให้ประชาชนเลือกบุคคลเช่นว่านัน้ มาเป็นผูใ้ ช้อ�ำ นาจ
อธิปไตยแทนตน นอกจากนี้ สาเหตุที่ทำ�ให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนได้รับเลือกตั้งนั้น
เป็นเพราะบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนที่
จะได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้น ระบบกฎหมายจึงสมควรที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าว
สามารถทำ�หน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งกำ�หนดหน้าทีใ่ ดๆ ให้ปฏิบตั ทิ ง้ั สิน้ ด้วยเหตุน้ี
สมาชิกรัฐสภากับประชาชนทัง้ ประเทศจึงไม่ตอ้ งมีความผูกพันใดๆ ในทางกฎหมายต่อกัน
เพราะสมาชิกรัฐสภาย่อมสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้โดยอาศัยเพียงแค่ความรูค้ วามสามารถ
ของตนเท่านัน้ และประชาชนก็ไม่สามารถทีจ่ ะกระทำ�การใดๆ อันมีลกั ษณะเป็นการบังคับ
หรือจำ�กัดอิสระในการทำ�หนาที่ของสมาชิกรัฐสภาได  สมาชิกรัฐสภายอมมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องของบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะความรูค้ วามสามารถของสมาชิกรัฐสภาย่อมมีเหนือกว่าประชาชนคนอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องแสดงเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ให้ผใู้ ดทราบ รวมทัง้ ไม่มคี วามรับผิดชอบใดๆ ต่อประชาชน และในทางกลับกัน ประชาชน
ย่อมไม่มอี �ำ นาจทีจ่ ะถอดถอนสมาชิกรัฐสภาออกจากตำ�แหน่งได้เหมือนเช่นทฤษฏีแรก142
แนวคิดของทฤษฎีนี้ถูกโต้แย้งว่า เป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบผู้แทนเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากเมือ่ พิจารณาถึงอำ�นาจหน้าทีข่ องสมาชิกรัฐสภาในการปกครองรูปแบบดังกล่าว
แล้วพบว่า สมาชิกรัฐสภายังคงมีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายกับประชาชนอยู่ แม้ว่า
จะไม่ถึงขนาดเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของสัญญาตัวแทนตามทฤษฎีแรกก็ตาม
ซึ่งเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการลงมติ
ในรัฐสภาส่วนใหญ่จะต้องดำ�เนินการโดยเปิดเผยเพือ่ ให้ประชาชนในเขตเลือกตัง้ ได้ทราบว่า
สมาชิกรัฐสภาทำ�หน้าที่ในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้างและสอดคล้องกับความประสงค์ของ
ประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้มีการปิดสมัยประชุมรัฐสภา
ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ใช้เวลาในช่วงดังกล่าวไปรับฟังปัญหาหรือความ
คิดเห็นของประชาชนเพือ่ นำ�มาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบตั หิ น้าที่ ยิง่ ไปกว่านัน้ การกำ�หนดวาระ
การทำ�หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาหรือแม้กระทั่งการให้อำ�นาจฝ่ายบริหารในการยุบสภา
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ล้วนเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภายังจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึงความ
คิดเห็นของประชาชนอยู่บ้าง แม้จะไม่ถึงขนาดถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามความคิดเห็น
เหล่านั้นเสียทีเดียวก็ตาม นอกจากนั้น การที่ระบบกฎหมายกำ�หนดให้การทำ�หน้าที่
ของสมาชิกรัฐสภาในกรณีปรกติจะต้องดำ�เนินการโดยเปิดเผยและกำ�หนดให้ความคิด
เห็นหรือมติต่างๆ ที่สมาชิกรัฐสภาได้แสดงออกจะต้องถูกโฆษณาหรือประกาศโดยวิธีใด
วิธหี นึง่ ให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบก็เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสติดตามและประเมินการทำ�หน้าที่
ของสมาชิกรัฐสภาอย่างใกล้ชิดที่สุด   เพื่อที่จะได้นำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าสมควรที่จะลงคะแนนเลือก
บุคคลเหล่านั้นให้เป็นสมาชิกรัฐสภาอีกครั้งหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น หากระบบกฎหมาย
ยึดถือตามทฤษฏีนี้ อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
อำ�เภอใจจนเป็นภัยแก่สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ กล่าวคือ สมาชิกรัฐสภาสามารถ
ออกกฎหมายมาลิดรอนหรือจำ�กัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าขอบเขตทีร่ ฐั ธรรมนูญ
อนุญาตไว้ได้ โดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆ ต่อประชาชน ซึ่งเท่ากับเป็นการให้
อำ�นาจในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก่สมาชิกรัฐสภาในการปกครองบ้านเมือง และ
อาจส่งผลให้การปกครองในระบบผู้แทนกลายสภาพเป็นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย
ไปในที่สุด143
		3.1.2.3 ทฤษฎีทถ่ี อื ว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นผูแ้ ทนของชาติ (la nation toute entiére)
ทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติเป็นทฤษฎีที่อธิบายสถานะทาง
กฎหมายของสมาชิกรัฐสภาบนพื้นฐานของทฤษฎีความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยที่
ถือว่าอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว โดยทฤษฎีนไ้ี ด้อธิบายว่า เมือ่ ชาติ
ซึ่งเป็นสภาวะนามธรรม (abstraite) ที่มีความเป็นอยู่แยกต่างหากจากประชาชนในรัฐ
คือ ผูเ้ ป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย และการเลือกตัง้ ก็เป็นอำ�นาจทีช่ าติมอบให้แก่ประชาชน
ในรัฐซึ่งมีสถานะเป็นเพียงองค์กรที่มีหน้าที่เลือกผู้แทนของชาติ144  ดังนั้น แม้ประชาชน
จะเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา แต่เมื่อสมาชิกรัฐสภาได้รับเลือกตั้งแล้วย่อมถือว่า
สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติและไม่อยู่ภายใต้อาณัติรวมถึงความควบคุมใดๆ ของ
ประชาชนผู้เลือกตั้งทั้งสิ้น
การที่ทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติกำ�หนดให้สมาชิกรัฐสภา
ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ความควบคุมของประชาชนตลอดช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจอธิปไตยไป
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ปฏิบตั ภิ ารกิจในทางนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนัน้ เป็นผลมาจากการทีท่ ฤษฎีน้ี
ถือว่าการกระทำ�ของผู้แทน คือ การแสดงออกของชาติ มิใช่การทำ�หน้าที่ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนในรัฐ ในประเทศฝรัง่ เศสได้น�ำ แนวคิดตามทฤษฎีนม้ี าอธิบายการกระทำ�
ในทางนิติบัญญัติของรัฐสภาฝรั่งเศสว่า “กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา คือ การแสดงออก
ของเจตจำ�นงทั่วไป” มิได้เป็นเพียงเจตจำ�นงของสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากเท่านั้น
ซึง่ เจตจำ�นงทัว่ ไปในกรณีน้ี หมายถึง เจตจำ�นงของชาตินน่ั เอง นอกจากนัน้ การกำ�หนด
ให้สมาชิกรัฐสภาไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนตามทฤษฎีนี้ยังส่งผลให้กลไก
ทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมตรวจสอบการทำ�หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาโดยประชาชน เช่น
การถอดถอน (recall) ออกจากตำ�แหน่ง เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้รบั การยอมรับตามทฤษฎีนด้ี ว้ ย145
ในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศฝรั่งเศส ได้ปรากฏเหตุการณ์
สำ�คัญเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในทฤษฎีนี้ กล่าวคือ
ในปี  ค.ศ. 1871 ฝรั่งเศสกับเยอรมนีได้ทำ�สนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันภายหลัง
จากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามแก่เยอรมนีแล้ว ในสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงว่า ฝรั่งเศส
ยินยอมยกดินแดนบางส่วน คือ อาลซาส-ลอร์แรน ให้กบั เยอรมนี หลังจากทีส่ ภาแห่งชาติ
ได้ลงมติแล้ว สมาชิกสภาหลายคนทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ มาจากดินแดนส่วนดังกล่าวได้ยน่ื ใบลาออก
จากตำ�แหน่งทันที  อย่างไรก็ตาม ประธานสภาแห่งชาติได้สั่งไม่รับใบลาออกของสมาชิก
สภาเหล่านี้ด้วยเหตุผลที่ว่า สมาชิกสภาเหล่านี้เป็นผู้แทนของชาติ มิได้มีสถานะเป็น
ผู้แทนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งจะต้องถูกโอนให้กับเยอรมนีแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ในที่สุดผู้แทนเหล่านี้ก็ได้ลาออกจากตำ�แหน่งเนื่องจากไม่ต้องการที่จะให้
ความเห็นชอบสนธิสัญญาดังกล่าว146
ในกรณีของประเทศไทยนัน้ เคยมีตวั อย่างในทำ�นองเดียวกันทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความยอมรับนับถือในทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติ กล่าวคือ ในคราวที่
ประเทศไทยจะต้องโอนดินแดนจังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดศรีโสภณ
และจังหวัดพิบลู สงครามกลับคืนให้ฝรัง่ เศสนัน้ สมาชิกรัฐสภาทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ มาจากจังหวัดเหล่านี้
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ก็ยังคงอยู่ในตำ�แหน่งต่อไป โดยถือว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศโดยส่วนรวม ซึ่งหมายถึงเป็นผู้แทนของชาตินั่นเอง โดยเฉพาะสมาชิก
รั ฐ สภาจากจั ง หวั ด พระตะบองและพิ บู ล สงครามได้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง สมาชิ ก รั ฐ สภาไป
จนถึงวันที่รัฐสภาได้สิ้นสุดลงโดยการรัฐประหารของจอมพลผิน ชุณหะวัน เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบกฎหมายไทย
ในช่วงเวลานั้นได้ให้การยอมรับนับถือในทฤษฎีนี้แล้ว147
3.1.3 สถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทย
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญญัติที่ประกาศหลักการว่าด้วยความเป็นเจ้าของอำ�นาจ
อธิปไตย ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “อำ�นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำ�นาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้” แล้ว สามารถพิเคราะห์ได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
ไม่ได้ประกาศไว้ชัดว่าระบบกฎหมายไทยถือว่าอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือของ
ประชาชน เนื่องจากคำ�ว่า “ปวงชนชาวไทย” ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นถ้อยคำ�ที่อาจ
ตีความหมายว่า หมายถึง ประชาชนทุกคนที่เป็นพลเมือง (citizens) ของรัฐไทย
ซึ่งเป็นการตีความที่ทำ�ให้ความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยเข้าเงื่อนไขตามทฤษฎีอำ�นาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนตามแนวคิดของรุสโซ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาคำ�ว่า
“ปวงชนชาวไทย” ในฐานะที่เป็นส่วนรวม ซึ่งหมายถึง สภาวะพิเศษที่เป็นนามธรรม
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนชาวไทยแต่มีความเป็นอยู่ที่แยกต่างหากจาก
ประชาชนไทยทุกคนที่มารวมตัวกันแล้ว การตีความในลักษณะเช่นนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขตาม
ทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติตามแนวคิดของซิแยรส์ ทั้งนี้ การตีความความเป็น
เจ้าของอำ�นาจอธิปไตยที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้การตีความสถานะทางกฎหมายของ
สมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย
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นอกจากมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แล้ว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ในส่วนอื่นๆ เพื่อที่จะหยั่งทราบแนวคิดเรื่องสถานะทางกฎหมาย
ของสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทยพบว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 122
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานั้น ได้บัญญัติว่า “สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความ
ผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำ�ใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์” ซึ่งความในตอนต้นของมาตรานี้ ในส่วนที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนั้น เป็นการใช้ถ้อยคำ�ในลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา 3 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา เป็นผูแ้ ทนของ “ปวงชนชาวไทย” ซึง่ ปวงชนชาวไทย
ก็คือ ผู้ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 3 วรรคหนึ่งถือว่าเป็นเจ้าของ
อำ�นาจอธิปไตย สำ�หรับข้อความในส่วนต่อมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
มาตรา 122 ที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่ตกอยู่ใน
ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบงำ�ใดๆ นั้น เป็นหลักการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกรัฐสภาตามทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติซึ่งกำ�หนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติมอบหมายหรือความครอบงำ�ใดๆ
ของประชาชนในรัฐเนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีสถานะเป็นผู้แทนของชาติ โดยประชาชน
ในรัฐมีสถานะเป็นเพียงองค์กรที่ทำ�หน้าที่ในการเลือกตั้งผู้แทนให้กับชาติเท่านั้นดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว148  ดังนัน้ ประชาชนจึงไม่อาจกำ�หนดอาณัติ มอบหมาย หรือความผูกพันใดๆ
ให้ผู้แทนหรือสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวยังได้ให้คำ�อธิบายไว้
ด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเป็นการแสดงออกของชาติ หรือเป็น
การกระทำ�การแทนชาติ มิใช่แทนประชาชนในรัฐ  ส่งผลให้ประชาชนในรัฐไม่อาจควบคุม
การทำ�หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าโดยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น การถอดถอน (recall)
หรือการลงประชามติ (referendum) ได้149  
148โภคิน

149โภคิน

พลกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 119, น. 12.
พลกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 119, น. 14.
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ในทัศนะของผู้เขียนนั้น การอธิบายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยใน
ระบบกฎหมายไทยด้วยทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติ โดยการตีความคำ�ว่า
“ปวงชนชาวไทย” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้หมายถึง สภาวะ
ทีเ่ ป็นส่วนรวมซึง่ มีลกั ษณะเป็นนามธรรมทีเ่ กิดจากการรวมกันของประชาชนชาวไทยทัง้ ประเทศ
แต ม ี ค วามเป นอยู  แ ยกต างหากจากประชาชนชาวไทยทั ้ งประเทศ หรื อ หมายถึ ง
สิ่งที่เรียกว่า “ชาติ” ตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติตามแนวคิดของซิแยรส์นั้น
เป็นสิ่งที่สามารถทำ�ได้ภายใต้กรอบความหมายของคำ�ว่า “ปวงชนชาวไทย” ตาม
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้บัญญัติไว้ และการอธิบายในลักษณะเช่นนี้จะ
ทำ�ให้สามารถอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ว่า
สมาชิกรัฐสภามีสถานะเป็นผู้แทนของชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 122 ในส่วนที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาเป็นผูแ้ ทนของปวงชนชาวไทยแล้ว ย่อมตีความบทบัญญัตใิ นส่วนนี้
ได้ว่าสมาชิกรัฐสภาในระบบกฎหมายไทยมีสถานะในทางกฎหมายเป็นผู้แทนของชาติ
นัน่ เอง ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ พิจารณาประกอบกับการทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ  
มาตรา 122 นำ�หลักการตามทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนของชาติที่กำ�หนดให้
สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือ
ความครอบงำ�ใดๆ มาบัญญัติรับรองไว้ด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าการอธิบายความเป็น
เจ้าของอำ�นาจอธิปไตยในระบบกฎหมายไทยตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของชาติ
และการกำ�หนดสถานะทางกฎหมายให้สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งในระบบ
กฎหมายไทยมีสถานะเป็นผู้แทนของชาติจะทำ�ให้เกิดการอธิบายที่เป็นระบบและสมเหตุ
สมผลมากกว่าการอธิบายความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตย
เป็นของประชาชนตามแนวคิดของรุสโซและอธิบายสถานะทางกฎหมายของสมาชิก
รั ฐ สภาตามทฤษฎี ส มาชิ ก รั ฐ สภาเป็ น ตั ว แทนของประชาชนตามกฎหมายลั ก ษณะ
ตัวแทนในระบบกฎหมายเอกชน เนือ่ งจากการมอบอำ�นาจอธิปไตยซึง่ เป็นของประชาชน
ให้กับผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาตามทฤษฎีสองประการหลังนี้เป็นการมอบอำ�นาจ
ในลั ก ษณะที่ ผู้แ ทนหรื อสมาชิกรัฐ สภาต้องอยู่ภายใต้อาณั ติข องประชาชนผู้ เ ลื อ กตั้ ง
ซึง่ เป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย ซึง่ มีลกั ษณะขัดแย้งกับหลักการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิก
รัฐสภาในระบบกฎหมายไทยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ กำ�หนดให้ปฏิบตั หิ น้าที่

วรเจตน ภาคีรัตน
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โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมายหรือความครอบงำ�ใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่า ในระบบกฎหมายไทยนัน้ อำ�นาจอธิปไตยเป็นอำ�นาจทีเ่ ป็นของชาติ
และสมาชิกรัฐสภาก็มีสถานะในทางกฎหมายเป็นผู้แทนของชาติด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้นำ�เอาหลักการ
บางอย่างซึง่ เป็นหลักการตามทฤษฎีอำ�นาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและทฤษฎีสมาชิก
รัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนตามกฎหมายลักษณะตัวแทนในระบบกฎหมายเอกชน
มาบัญญัติไว้ เช่น หลักการให้อำ�นาจแก่ประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอน (recall)
สมาชิกรัฐสภาออกจากตำ�แหน่ง150   เป็นต้น ย่อมเป็นเพียงการนำ�เอาหลักการย่อย
ของทฤษฎีทั้งสองมาปรับใช้ในระบบกฎหมายในฐานะหลักการเสริมเพื่ออุดช่องว่าง
ในบางเรื่อง ซึ่งตามตัวอย่างได้แก่ ประเด็นเรื่องการตรวจสอบการใช้อำ�นาจของผู้แทน
ที่ทฤษฎีอำ �นาจอธิปไตยเป็นของชาติและทฤษฎีสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนของชาติ
ไม่เปิดช่องให้กำ�หนดกลไกเหล่านี้ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการใช้อำ�นาจอธิปไตยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย ซึง่ หมายถึง
ชาติหรือปวงชนชาวไทยนั่นเอง นอกจากนี้ การนำ�หลักการดังกล่าวมาปรับใช้ก็เป็น
การปรับใช้ในลักษณะที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสำ�คัญของทฤษฎีสมาชิกรัฐสภา
เป็นผู้แทนของชาติอีกด้วย กล่าวคือ สมาชิกรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนของชาติยังคง
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติ มอบหมายหรือความผูกพันใดๆ อยู่เช่นเดิม
สำ�หรับสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย กล่าวคือ
สมาชิกวุฒสิ ภาส่วนทีม่ าจากการสรรหานัน้ การทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาในส่วนนีไ้ ม่ได้มที ม่ี าจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�หลักการใดๆ ในทางกฎหมายมหาชนมา
อธิบายให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีสถานะเป็นผู้แทนของประชาชนได้
เนือ่ งจากความเป็นผูแ้ ทนของประชาชนเป็นหลักการทีก่ �ำ หนดไว้ส�ำ หรับผูแ้ ทนทีไ่ ด้มาโดย
การเลือกตัง้ ของประชาชนเท่านัน้ การทีบ่ ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 122 กำ�หนดให้สมาชิกวุฒิสภามีสถานะเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยโดยไม่ แ บ่ ง แยกว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาส่วนที่ ม าจากการสรรหาหรื อ มาจาก
การเลือกตั้งนั้น ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า การกำ�หนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
150ดู

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 271 วรรคท้าย.

148

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

มีสถานะในทางกฎหมายเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้งย่อมเป็นเพียงการสมมติของรัฐธรรมนูญหรือระบบกฎหมายโดยปราศจาก
ฐานความชอบธรรมทั้งในทางทฤษฎีและในทางข้อเท็จจริงมารองรับให้สิ่งที่รัฐธรรมนูญ
กำ�หนดมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาในทางทฤษฎีแล้ว
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาย่อมไม่อาจมีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยได้ ความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เกิดจากการสมมติของรัฐธรรมนูญเท่านั้น
3.2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกรัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ (composition) ของรัฐสภา (House of
Parliament) ซึ่งเป็นองค์การที่ใช้อำ�นาจอธิปไตยในทางนิติบัญญัติย่อมมีพันธกิจในทาง
รัฐธรรมนูญที่ต้องรับเอาภารกิจในทางนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐสภามาปฏิบัติ นอกจากนี้ การที่ระบบรัฐสภาของประเทศไทยเป็นระบบ
สองสภา (Bicameral System) รัฐธรรมนูญจึงจำ�เป็นที่จะต้องจัดสรรภารกิจของทั้ง
สภาทีห่ นึง่ และสภาทีส่ องให้มลี กั ษณะแตกต่างกันในสาระสำ�คัญ โดยจัดให้สภาทีห่ นึง่ หรือ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์การหลักที่มีอำ�นาจทั่วไปในทางนิติบัญญัติและในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน และจัดสรรภารกิจให้สภาที่สองมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจในทางนิติบัญญัติของสภาที่หนึ่ง ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดในการมีสภาที่สองซึ่ง
แต่ละรัฐมีอยู่แตกต่างกันไป เพื่อไม่ให้ทั้งสองสภามีความซ้ำ�ซ้อนกันในเชิงภารกิจซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาระในทางงบประมาณให้แก่รัฐและทำ�ให้สภาที่สองที่จัดตั้งขึ้นมีสภาพเป็น
องค์กรส่วนเกินในทางรัฐธรรมนูญไปโดยปริยาย
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจัดสรรภารกิจในทางนิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว
พบว่า ในระบบกฎหมายไทย สภาผู้แทนราษฎร (House of Representative) มีสถานะ
เป็นสภาหลักที่มีอำ�นาจทั่วไปในทางนิติบัญญัติ กล่าวคือ เป็นสภาที่มีอำ�นาจริเริ่มใน
กระบวนการนิติบัญญัติ151 และมีอำ�นาจยืนยันชี้ขาดในกรณีที่เกิดความไม่ลงรอยใน
ประเด็นทางนิติบัญญัติระหว่างสองสภาขึ้น โดยวุฒิสภา (Senate) ซึ่งมีสถานะเป็น
สภาที่ ส องจะมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการกลั่ น กรองตรวจสอบความคิ ด เห็ น ทางนิ ติ บั ญ ญั ติ
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ที่มีต่อร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
วุฒิสภาเท่านั้น และในกรณีที่ทั้งสองสภามีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยไม่สามารถประนีประนอมทางความคิดโดยอาศัยกระบวนการทีร่ ฐั ธรรมนูญกำ�หนดไว้ได้
อำ�นาจชี้ขาดสุดท้ายในปัญหาดังกล่าวจะตกอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร
3.2.1 หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐสภานั้น ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามวันและเวลาที่เลขาธิการ
ของแต่ละสภาจะนัดหมาย ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องต่างๆ ที่ถูกบรรจุ
เข้าสู่วาระการประชุมของสภา โดยทั่วไปแล้ว การประชุมของแต่ละสภาจะจัดขึ้นแยก
ต่างหากจากกัน อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้มีการประชุมรัฐสภา ซึ่งสมาชิก
ของทั้งสองสภาจะมาประชุมร่วมกันเมื่อมีกิจการสำ�คัญๆ ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้ต้อง
ได้รับการรับทราบหรือพิจารณาโดยที่ประชุมรัฐสภาเกิดขึ้น เช่น การแถลงนโยบายของ
รัฐบาล การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม เป็นต้น
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถมาประชุมในครั้งใดได้ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจะต้องขออนุญาตลาการประชุมต่อประธานแห่งสภา
ทีต่ นเป็นสมาชิก หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาขาดประชุมเกินหนึง่ ในสี่
ของจำ�นวนวันประชุมที่อยู่ในสมัยประชุมซึ่งมีกำ�หนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกแล้ว ย่อมถือว่าสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาฝ่าฝืนหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดสภาพบังคับในทางกฎหมายตามมา กล่าวคือ ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิกผู้นั้นย่อมสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมาชิกได้
รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกให้ลาการประชุมได้นั้น จะส่งผลให้
วันที่สมาชิกได้ขาดประชุมโดยได้รับอนุญาตไม่ถูกนำ�มาคำ�นวณเป็นวันขาดประชุมที่จะมี
ผลทำ�ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องสิ้นสุดลง152
151รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 142 วรรคสี่   บัญญัติว่า “ร่างพระราชบัญญัติ
ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน.”
152รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (10) และมาตรา 119 (7).
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นอกจากหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒสิ ภาย่อมถูกคาดหมายจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้มสี ว่ นร่วมในงานของสภาทีต่ น
เป็นสมาชิก โดยในการประชุมสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือการประชุมรัฐสภานัน้ รัฐธรรมนูญ
ย่อมคาดหมายให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาได้มสี ว่ นร่วมในการประชุม
แต่ละวาระและแต่ละช่วงเวลาอย่างเต็มที่ด้วยการครุ่นคิดพิจารณาในประเด็นที่ที่ประชุม
กำ�ลังพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นของตนในเรื่องนั้น โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาอาจปรึกษาหารือกับสมาชิกคนอืน่ ๆ เพือ่ สอบถามข้อมูลหรือแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในเรื่องเหล่านั้น  รวมทั้งใช้สิทธิในการอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น
ของตนให้สมาชิกคนอื่นๆ ในที่ประชุมได้ทราบอย่างทั่วถึงและชักจูงให้สมาชิกคนอื่นๆ
เชื่อหรือคล้อยตามความคิดเห็นของตนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจของสภาในแต่ละเรื่อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและนำ�มาสู่ผลสรุปที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งหน้าที่ที่
รัฐธรรมนูญคาดหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติตามที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น แม้จะไม่ใช่หน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้โดยชัดแจ้งและกำ�หนดสภาพบังคับ
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหน้าที่เอาไว้เหมือนในกรณีการเข้าร่วมประชุมสภาก็ตาม แต่ความ
คาดหมายของรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมานั้น พิจารณาได้จากกระบวนการขั้นตอนในการ
ประชุมสภา และการปฏิบัติภารกิจกรณีอื่นๆ ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ เช่น ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้มกี ารลงมติในเรือ่ งใด  รัฐธรรมนูญย่อมคาดหมายว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะได้เอาใจใส่ในการร่วมพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกคนอื่นๆ ในที่ประชุม ตลอดจนได้ตรึกตรอง
อย่างรอบคอบแล้วก่อนที่จะลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาสู่
การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาล้วนแต่เป็นเรื่องสำ�คัญ
ที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประชาชนในประเทศแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่าฝืนหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายคาดหมายให้ปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น มาประชุมสภาแต่ไม่เข้าร่วมลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมาประชุมโดย
ไม่เอาใจใส่ที่จะร่วมรับฟังการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ ในเรื่องที่
กำ�ลังพิจารณา การฝ่าฝืนย่อมไม่กอ่ ให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายแก่สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใด
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ในการเข้าร่วมประชุมสภาที่ตนเป็นสมาชิกและการประชุมรัฐสภานั้น สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่กี ำ�หนดไว้ในข้อบังคับ
การประชุมซึง่ เป็นข้อปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสภา เช่น แนวปฏิบตั ิ
ในการอภิปรายในที่ประชุม การลงมติ การชี้แจงข้อเท็จจริงตลอดจนการประท้วง
ในกรณีที่เห็นว่ามีการทำ�ผิดข้อบังคับการประชุมเกิดขึ้น เป็นต้น ในกรณีที่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้ทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม ณ เวลานั้น ย่อมมีดุลพินิจที่จะบังคับใช้มาตรการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีข่ อ้ บังคับการประชุมกำ�หนดไว้เพือ่ ลงโทษสมาชิกหรือสัง่ ให้สมาชิก
กระทำ�การใดๆ เพื่อแก้ไขการกระทำ�ที่ผิดพลาดนั้นได้ เช่น การลงโทษโดยสั่งให้สมาชิก
ออกนอกห้องประชุมสภา หรือสั่งให้แก้ไขการกระทำ�ด้วยการถอนคำ�พูด เป็นต้น
3.2.2 สิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของสภาซึง่ ตนเป็นสมาชิกหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณี รัฐธรรมนูญ
ได้กำ�หนดสิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นกลไก
หรือเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ซึ่งสิทธิที่จะกล่าวถึงนี้มีลักษณะเป็น
ประโยชน์ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำ�หนดหรือรับรองให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถใช้ดุลพินิจในการเลือกที่จะนำ�มาใช้ในโอกาสต่างๆ ตาม
ทีต่ นเห็นสมควรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั การปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐสภาทีต่ นดำ�เนินการ สิทธิ
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถเลือกที่จะใช้
หรือไม่กไ็ ด้ อย่างไรก็ตาม การใช้หรืออุปโภคสิทธิตา่ งๆ ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภานั้น ย่อมต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
รวมถึงข้อบังคับการประชุมสภาด้วย
ในประการแรกนั้น   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมมีสิทธิ
ในการอภิปรายทัง้ ในทีป่ ระชุมของสภาทีต่ นเป็นสมาชิกและในทีป่ ระชุมรัฐสภาแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจนถึงขนาด
ที่ให้มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะกล่าวถ้อยคำ�ใดในทางแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
อย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีจากการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การประชุมสภาที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกหรือการประชุม
รัฐสภาแล้วแต่กรณี มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
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อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ถ้ อ ยคำ � อภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม สภาดั ง กล่ า วของสมาชิ ก ผู้ นั้ น ไป
ปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาแล้ว หากการกล่าวถ้อยคำ�ทีป่ รากฏออกไปภายนอกรัฐสภานัน้
โดยสภาพแล้วมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งต่อผู้ที่มิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกของสภาแห่งนั้น สมาชิกที่กล่าวถ้อยคำ�เช่นว่านั้นอาจถูกผู้เสียหายนำ�ถ้อยคำ�
ดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งต่อศาลได้153   นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาทีใ่ ช้สทิ ธิอภิปรายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ �ำ หนดไว้
ในข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของสภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก หรื อ ของรั ฐ สภาแล้ ว แต่ ก รณี ด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น สมาชิกจะต้องกล่าวถ้อยคำ�ในการอภิปรายต่อประธานสภาแต่เพียงผู้เดียว
และต้องควบคุมการอภิปรายของตนให้อยู่ภายในเวลาที่ได้รับการจัดสรร การอภิปราย
ของสมาชิ ก จะต้ องเป็ นการอภิปรายตามความคิด ความเห็ นที่ ส มาชิ ก มี อ ยู่ ในขณะที่
กำ�ลังอภิปรายโดยไม่อาจนำ�เอกสารใดๆ มาอ่านในการอภิปรายได้ และต้องงดเว้นการอภิปราย
ในลักษณะเสียดสีหรือกล่าวหาสมาชิกคนอื่นๆ ในที่ประชุมนั้นให้ได้รับความเสียหาย
โดยประธานหรือรองประธานของสภาที่สมาชิกเข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้ทำ�หน้าที่ควบคุม
การอภิปรายของสมาชิกและสมาชิกต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งหรือคำ�วินิจฉัยในเรื่องต่างๆ
ของประธานในที่ประชุมด้วย
นอกจากการอภิปรายแล้ว สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภายังมีสทิ ธิ
ในการตั้งกระทู้ถามด้วย154   การตั้งกระทู้ถามเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญมอบให้แก่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภาสามารถใช้ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีดวย   โดยรัฐมนตรีที่บังคับบัญชาหรือกำ�กับดูแลหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในเรื่องที่ถูกถามมีหน้าที่ที่จะต้องตอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระทู้ถาม
ซึ่งกระทู้ถามจะมีอยู่สองประเภท ประเภทแรกได้แก่ การสอบถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีซ่งึ มุ่งหมายให้รัฐมนตรีได้แถลงหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
และการสอบถามปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐมนตรีแต่ละคน
ซึ่งเป็นกระทู้ถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้จะตั้งขึ้น
153รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
154รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 130.
พุทธศักราช 2550 มาตรา 156.
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เมือ่ เห็นว่ารัฐมนตรีบริหารงานผิดพลาดไม่ตรงกับนโยบายทีเ่ คยแถลงไว้ หรือนโยบายทีเ่ คย
แถลงและได้ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นนโยบายที่ผิดพลาด156   โดยหลักแล้วรัฐมนตรีมีหน้าที่
ที่จะต้องตอบกระทู้ถามเสมอ การใช้สิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ของรัฐมนตรีต้องถือเป็นกรณี
ยกเว้นที่รัฐมนตรีจะทำ�ได้ก็แต่เฉพาะในกรณีเห็นว่าเรื่องที่ถูกถามนั้นยังไม่สมควรเปิดเผย
ภายใต้เหตุผลสองประการ กล่าวคือ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของแผ่นดินหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำ�คัญของแผ่นดินเท่านั้น157
นอกจากการตัง้ กระทูถ้ ามในประเภทแรกซึง่ เป็นสิทธิทท่ี ง้ั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะใช้ได้แล้ว รัฐธรรมนูญยังได้กำ�หนดสิทธิในการตั้ง
กระทูถ้ ามอีกประเภทหนึง่ ให้กบั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการเฉพาะในการตัง้ กระทูถ้ าม
รัฐมนตรีในเรื่องซึ่งเป็นปัญหาสำ�คัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน เรือ่ งทีก่ ระทบถึงผลประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศชาติ
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล สำ�หรับวิธีการใช้สิทธิตั้งกระทู้ถามในกรณีนี้นั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สามารถทำ�ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเริ่ม
การประชุมว่า ตนเองมีความประสงค์ที่จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินในเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ ล่าวมานัน้ โดยไม่ตอ้ งระบุค�ำ ถาม
ไว้ในเอกสารทีแ่ จ้งต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่อย่างใด และเมือ่ ได้รบั แจ้งจากสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีหน้าที่บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้
ในวาระการประชุมวันนั้น158
อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิตั้งและการตอบกระทู้ถามในกรณีนี้นั้น สามารถทำ�ได้
เพียงสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ ซึง่ หมายความว่า ในแต่ละสัปดาห์นน้ั หากมีสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรคนใดคนหนึ่งได้ใช้สิทธิดังกล่าวไปแล้ว จะทำ�ให้สิทธิในการตั้งกระทู้ถามในกรณีนี้
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นๆ สำ�หรับสัปดาห์เดียวกันต้องเป็นอันระงับไป159
155ในระบบกฎหมายไทยนั้น

นายกรัฐมนตรีถือเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีสั่งราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงด้วย.
156ฐิติพร ขำ�น้ำ�คู้, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 126, น. 39.  
157รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 156.
158รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 157 วรรคหนึ่ง.
159รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 157 วรรคสอง.
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นอกจากสิทธิในการตั้งกระทู้ถามแล้ว ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ค นหนึ่ ง คนใดบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ผิ ด พลาดหรื อ
ไร้ประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ ร�ำ่ รวยผิดปรกติ กระทำ�การ
ในลักษณะจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือมีพฤติการณ์อ่ืนๆ
ทีท่ �ำ ให้ไม่สมควรไว้วางใจให้บคุ คลดังกล่าวดำ�รงตำ�แหน่งนัน้ อีกต่อไป สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรสามารถดำ�เนินการรวบรวมรายชือ่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนอืน่ ๆ ให้ได้จ�ำ นวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น
เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ เ สนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้
โดยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนน้ั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ข้าชือ่ เสนอ
ญัตตติดงั กล่าวต้องเสนอชือ่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนใดคนหนึง่ ทีพ่ วกตนเห็นว่าเป็นบุคคล
ที่สมควรดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีด้วย สำ�หรับกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนหนึ่ง
คนใดนั้น รายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันใช้สิทธิเสนอญัตติดังกล่าว
ต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งในหกของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในเวลานั้น160
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อกล่าวหาของสมาชิกที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่จะ
ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อกล่าวหาว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านั้นมีพฤติการณ์รำ่�รวย
ผิดปรกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการหรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกันใช้สิทธิเสนอญัตติมีหน้าที่ที่จะต้อง
รวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้จ�ำ นวนหนึง่ ในสีข่ องจำ�นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่เพื่อเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
เหล่านี้ออกจากตำ�แหน่งก่อนที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ161   โดยคำ�ร้องที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยืน่ ให้ถอดถอนรัฐมนตรีจะต้องระบุพฤติการณ์ของข้อกล่าวหาต่างๆ
มาในคำ�ร้องให้ชัดเจน162   นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
พรรคการเมืองทีไ่ ม่มสี มาชิกในสังกัดของพรรคดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีมจี �ำ นวนรวมกันแล้ว
ไม่พอที่จะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตามที่กล่าวมาแล้วได้
160รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
161รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 159.
พุทธศักราช 2550 มาตรา 157.
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รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคการเมืองดังกล่าวสามารถ
รวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้จำ�นวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคการเมืองทีไ่ ม่มสี มาชิกในสังกัดของพรรคดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีเท่าทีม่ อี ยูใ่ นเวลานัน้
เพือ่ ใช้สทิ ธิเสนอขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้เมือ่ คณะรัฐมนตรี
ได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว163
ในการลงมติไม่ไว้วางใจนัน้ ห้ามมิให้มกี ารลงมติในวันเดียวกับทีก่ ารอภิปรายสิน้ สุด
ซึ่งหมายความว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องนัดสมาชิกมาลงมติภายหลังจากวันที่
การอภิปรายเสร็จสิ้นลง และมติไม่ไว้วางใจจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียง
ตามจำ�นวนดังกล่าวแล้ว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทถ่ี กู อภิปรายจะต้องพ้นจากตำ�แหน่ง
สำ � หรั บ กรณี ข องนายกรั ฐ มนตรี น ั ้ น หากสภาผู  แ ทนราษฎรลงมติ ไ ม  ไ ว  ว างใจ
รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำ�รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
ผู้ร่วมเสนอญัตติให้ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนั้น ไปเสนอต่อพระมหากษัตริย์
เพื่อให้ใช้พระราชอำ�นาจทางพิธีการที่ทรงมีอยู่แต่งตั้งบุคคลนั้นให้เป็นนายกรัฐมนตรี
คนใหม่164   อย่างไรก็ตาม ถ้ามติไม่ไว้วางใจไม่พอที่จะทำ�ให้ผู้ถูกอภิปรายต้องพ้นจาก
ตำ�แหน่งแล้ว สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เข้าชือ่ เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายย่อมหมดสิทธิ์
ที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ อ ภิ ป รายนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ค นที่ ถู ก อภิ ป รายได้ อี ก ตลอดสมั ย
ประชุมนั้น165
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น สมาชิกวุฒิสภา
ไม่มีสิทธิยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเหมือนกรณีของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่สมาชิกวุฒิสภาในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารด้วยการใช้สิทธิขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำ�คัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ โดยจำ�นวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะ
162รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช
พุทธศักราช
164รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
165รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
163รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2550
2550
2550
2550

มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา

271.
160.
158 วรรคท้าย.
158 วรรคสี่.
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ร่วมกันใช้สทิ ธินไ้ี ด้ตอ้ งมีไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
และการขอเปิดอภิปรายดังกล่าวสามารถทำ�ได้เพียงแค่ครัง้ เดียวในสมัยประชุมหนึง่ 166
นอกจากสิทธิที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น รัฐธรรมนูญยังได้ให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจำ�นวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรได้
อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเสนอกฎหมายได้ทกุ ประเภท
เนือ่ งจากอำ�นาจในการบังคับใช้กฎหมายและความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ รัฐสภาในการบังคับใช้
กฎหมายเป็นของฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญจึงกำ�หนดเงื่อนไขในการเสนอกฎหมายของ
สภาผู้แทนราษฎรในลักษณะที่เคร่งครัดมากกว่าการเสนอร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มีร่างกฎหมายค้างพิจารณาในรัฐสภามากเกินไป
และไม่ให้ก่อภาระในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารมากเกินสมควร เช่น กำ�หนด
ให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมี
คำ�รับรองของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้วินิจฉัยว่า
รั ฐ บาลอยู่ ใ นภาวะที่ ส ามารถรั บ ภาระผู ก พั น ทางการเงิ น ที่ จ ะเกิ ด จากการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นต้น167   สำ�หรับสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้สทิ ธิ
ในการเสนอร่างกฎหมายไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถร่วมใช้สิทธิกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอได้168
3.3 หลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กับการรักษาวินัยพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตริ บั รองความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไว้ในมาตรา 122 ซึ่งกำ�หนดให้ทั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่ตกอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมายหรือ
ความครอบงำ�ใดๆ169  การรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกรัฐสภา
166รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 161.
ขำ�น้ำ�คู้, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 126, น. 32-33.
168รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 139 (2).
169รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122.  
167ฐิติพร

วรเจตน ภาคีรัตน
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มีผลทำ�ให้สมาชิกรัฐสภาสามารถตัดสินใจกระทำ�การต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทางรัฐสภา
ทั้งในด้านนิติบัญญัติและในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น  การลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องใดๆ การใช้สิทธิ
ตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งการดำ�เนินการในกรณีอื่นๆ ได้ด้วยดุลพินิจของตนเอง อาณัติ
มอบหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาณัติมอบหมายที่บุคคลใดหรือองค์การใด มีต่อสมาชิก
รัฐสภาแต่ฝ่ายเดียว เช่น มติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือคำ�สั่งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองทีส่ มาชิกรัฐสภาสังกัดในกรณีของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมทัง้
อาณัติมอบหมายที่สมาชิกรัฐสภาได้ตกลงยินยอมหรือให้คำ�มั่นไว้กับบุคคลอื่นว่าจะ
ดำ�เนินการในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะหนึง่ ลักษณะใด เช่น ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่รัฐสภากำ�ลังพิจารณา ไม่ว่าสมาชิกรัฐสภาจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากการดำ�เนินการดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่อาจก่อให้เกิดหน้าที่ใดๆ
กับสมาชิกรัฐสภาทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามอาณัตมิ อบหมายดังกล่าวทัง้ สิน้ การรับรองความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกรัฐสภามีผลทำ�ให้สมาชิกรัฐสภายังสามารถที่จะ
วินิจฉัยหรือตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ในเรื่องที่อาณัติมอบหมายกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติได้
ด้วยดุลพินิจของตนเอง และแม้ว่าการตัดสินใจและการดำ�เนินการตามที่ตัดสินใจของ
สมาชิกรัฐสภาจะขัดแย้งกับอาณัติมอบหมาย ผู้ที่ออกคำ�สั่งหรืออาณัติมอบหมายย่อม
ไม่สามารถดำ�เนินการใดๆ เพื่อบังคับให้สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอาณัติ
มอบหมายหรือเรียกร้องความรับผิดใดๆ กับสมาชิกรัฐสภาได้ เพราะอาณัติมอบหมาย
ทีเ่ กิดขึน้ ไม่กอ่ ให้เกิดผลผูกพันหรือหน้าทีใ่ ดๆ ให้สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบตั ติ าม ด้วยเหตุน้ี
การที่สมาชิกรัฐสภาได้ให้คำ�มั่นไว้กับประชาชนในระหว่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่าจะ
ดำ�เนินการหรือไม่ด�ำ เนินการอย่างหนึง่ อย่างใดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจในทางรัฐสภา
การตกลงล่วงหน้าที่จะสนับสนุนหรือลงมติเลือกให้บุคคลใดดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญใน
ทางการเมือง รวมถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจะลงมติสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
การดำ�เนินการใดๆ ของรัฐบาล เป็นต้น ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผูกพันให้สมาชิกรัฐสภาต้อง
ดำ�เนินการตามที่ให้คำ�มั่นไว้แต่อย่างใด สมาชิกรัฐสภามีอิสระในการที่จะเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจของตนเป็นอย่างอื่นได้ทุกเมื่อ และสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาได้ดำ�เนินการไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา เช่น การอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือ
การลงมติใดๆ นัน้ ไม่วา่ จะเป็นไปตามอาณัตมิ อบหมายหรือไม่กต็ าม ย่อมเป็นการกระทำ�
ที่มีผลในทางกฎหมายเสมอ
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อย่างไรก็ตาม ในการจัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะในประเทศใดนั้น
ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ประเทศซึ่งมีการจัดการปกครองในระบอบนี้จะต้องยอมรับ
สิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภาเห็นว่ามีอุดมการณ์ในทางการเมืองและความคิดเห็นเรื่อง
นโยบายการบริหารประเทศในส่วนที่เป็นหลักการสำ�คัญสอดคล้องต้องตรงกับความ
คิดเห็นของตนเพื่อร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ ในพรรคการเมืองเดียวกันในการ
ดำ�เนินการให้ความคิดเห็นหรือนโยบายการบริหารประเทศเหล่านั้นได้รับการนำ�ไป
ปฏิบัติในฐานะนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการทำ�งานเป็นหมู่คณะนั้น ย่อมจำ�เป็นอยู่เองที่
พรรคการเมืองจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการควบคุม
ให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตจำ�นงของพรรคการเมือง เพื่อให้ความ
มุ่งหมายของพรรคการเมืองในการดำ�เนินการให้ความคิดเห็นหรือนโยบายในการบริหาร
ประเทศได้รับการนำ�ไปปฏิบัติในฐานะนโยบายของรัฐบาลบรรลุผล
สำ�หรับในกรณีของประเทศไทยนั้น นอกจากรัฐธรรมนูญจะได้รับรองเสรีภาพในการ
จัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ยังมีบทบัญญัตทิ บ่ ี งั คับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองและห้ามการสังกัด
พรรคการเมืองในกรณีของสมาชิกวุฒสิ ภาด้วย โดยในกรณีของสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้ห้ามการสังกัดพรรคการเมืองไว้นั้น ย่อมส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภา
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามหลักการที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122 โดยไม่มปี ระเด็นเรือ่ งหน้าทีใ่ นการรักษา
วินยั พรรคการเมืองให้ตอ้ งพิจารณาแต่อย่างใด ดังนัน้
ประเด็นทีจ่ ะพิจารณาต่อไปนี้
จะกล่าวถึงเฉพาะกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
การที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งมีผลทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีนิติสัมพันธ์ต่อพรรคการเมืองที่
ตนเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคการเมืองคนอื่นๆ เว้นแต่กรณีใดที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับพรรคการเมืองกำ�หนดสิทธิและหน้าที่ในบางเรื่องให้พรรคการเมืองกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรถือปฏิบัติต่อกันในลักษณะที่แตกต่างไปจากกรณีของนิติสัมพันธ์ที่
พรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่มีตำ�แหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ถือปฏิบตั ติ อ่ กันแล้ว ทัง้ พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดย่อมมีหน้าที่
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ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้นเป็นพิเศษนี้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พรรคการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นความสัมพันธ์บนพื้นฐานของกฎหมาย
เอกชนเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคคนอื่นๆ
นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พรรคการเมืองย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะกำ�หนด
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้บงั คับในความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคทีเ่ ป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไว้ในข้อบังคับของพรรคเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดของ
พรรคปฏิบัติตามได้ เช่น การกำ�หนดหลักเกณฑ์การมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประชุมรัฐสภาของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดทีน่ อกเหนือไปจากข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งบังคับใช้อยู่ตามปกติ การกำ�หนด
แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคใช้ สิ ท ธิ ป ระท้ ว งใน
ทีป่ ระชุมสภาอย่างฟุม่ เฟือย เป็นต้น นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังสามารถวางกฎเกณฑ์
ที่ให้อำ�นาจแก่องค์กรภายในของพรรค เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหรือ
ทีป่ ระชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกพรรคทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรในการออกมติหรือกระทำ�การใดๆ ที่มีผลเป็นการชี้นำ�หรือสั่งการให้สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรัฐสภาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ให้เป็นไปตามทีพ่ รรคกำ�หนดได้ เช่น
การมีมติให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคห้ามขาดประชุมในวันลงมติในการอภิปราย
ทัว่ ไปเพือ่ มีมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รวมถึงการมีมติให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เข้าร่วม
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งใดครั้งหนึ่ง เป็นต้น และนอกจากนั้น พรรคการเมือง
ยังสามารถกำ�หนดมาตรการทางวินัยเพื่อลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติ
หน้าทีโ่ ดยฝ่าฝืนคำ�สัง่ หรือการชีน้ �ำ ของพรรคได้   เช่น การตักเตือน การไม่จดั สรรตำ�แหน่ง
ในกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคให้ รวมทัง้ การไม่พจิ ารณาให้ลงสมัครรับเลือกตัง้ ในนาม
พรรคในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ สิทธิในการกำ�หนดกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้บงั คับกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในทางรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกำ�หนดมาตรการทางวินัย
ที่ใช้บังคับเฉพาะกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในข้อบังคับพรรคนั้น ย่อมอยู่ภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
กำ�หนดเอาไว้  
แม้ว่าพรรคการเมืองจะมีอิสระในการกำ�หนดมาตรการทางวินัยเพื่อลงโทษสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนต่อคำ�สั่งพรรคไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด แต่ตามหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองไว้ในมาตรา 122 นั้น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรย่ อ มมี สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง หรื อ
การชีน้ �ำ ของพรรคในแต่ละกรณีได้อย่างอิสระ ทัง้ นี้ แม้วา่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะได้
กระทำ � การใดๆ ในหน าที่ไ ปโดยฝ าฝ น ต อคำ�สั่งหรือ การชี ้ นำ � ของพรรคการเมื อ ง
การดำ�เนินการโดยฝ่าฝืนต่อคำ�สัง่ การของพรรคก็ไม่เป็นเหตุให้สง่ิ ทีไ่ ด้กระทำ�ไปนัน้ มีความ
บกพร่องในทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีที่พรรคการเมืองมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่เข้าร่วมในการประชุมสภา แต่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคบางคนได้
มาเข้าร่วมประชุมโดยฝ่าฝืนต่อมติพรรค การฝ่าฝืนต่อมติดังกล่าวของพรรคย่อมไม่มี
ผลกระทบต่อความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายของการเข้าร่วมการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
กล่าวคือ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ข้าร่วมประชุมโดยฝ่าฝืนต่อมติพรรคยังคงถูกนับรวม
อยู่ในองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าว และการลงมติ การอภิปราย
หรือการกระทำ�อื่นๆ ที่ได้ดำ�เนินการไปในสภาผู้แทนราษฎรในวันนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ์
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองก็ยังคงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้บังคับมาตรการ
ทางวินัยที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคต่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ฝ่าฝืนมติพรรคในกรณีนี้ได้ เช่น ตักเตือน หรือตัดสิทธิที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีในสัดส่วนของพรรค
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิทธิของพรรคการเมืองในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในข้อบังคับพรรคและสิทธิในการ
กำ�หนดมาตรการเพื่อควบคุมวินัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดย่อมอยู่ภายใต้ข้อ
จำ�กัดตามที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
65 วรรคสามด้วย กล่าวคือ พรรคการเมืองไม่สามารถกำ�หนดข้อบังคับพรรคการเมือง
หรือมีมติใดๆ ที่มีลักษณะขัดต่อสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิก
พรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถกำ�หนดข้อบังคับพรรคที่มีลักษณะ
ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่ว่าการกระทำ�เช่นใดจึงจะมีลักษณะเป็นการขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการตีความขององค์กรผู้มีอำ�นาจ
ในการตีความและบังคับใช้รัฐธรรมนูญในมาตราดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ
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ว่ า จะให้ ค วามหมายของสถานะและการปฏิบัติห น้า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎร
ในลักษณะที่กว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ทั้งนั้น การตีความรัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนจ้ี �ำ เป็นทีจ่ ะต้องคำ�นึงถึงสถานะนิตบิ คุ คลตามกฎหมายเอกชนของ
พรรคการเมืองซึ่งทำ�ให้พรรคการเมืองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะกระทำ�การใดๆ ในทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และนิติสัมพันธ์บนพื้นฐานของกฎหมาย
เอกชนระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคที่มีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมไปถึงหลักการในทางทฤษฎีในเรื่องความจำ�เป็นในการมีพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมาพิจารณาประกอบด้วย กล่าวคือ ตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานัน้
พรรคการเมืองย่อมมีเสรีภาพในการที่จะรับบุคคลใดๆ เข้าเป็นสมาชิกหรือให้บุคคล
ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายหรือ
ข้อบังคับพรรคการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรก็เป็นความสัมพันธ์ทอ่ี ยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎหมายเอกชน แม้วา่ ในหลายกรณี
กฎหมายจะเข้าแทรกแซงอิสระในการตัดสินใจของคู่กรณีโดยการกำ�หนดนิติสัมพันธ์
หรือสิทธิหน้าที่ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้
เป็นการเฉพาะ แต่โดยทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมี
เสรีภาพทีจ่ ะดำ�เนินการใดๆ ในความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างกันตราบเท่าทีเ่ สรีภาพ
เหล่านั้นไม่ถูกจำ�กัดโดยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงมีเสรีภาพที่จะพิจารณา
ส่งบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคก็ได้ นอกจากนี้
การดำ�เนินการในกิจการของรัฐสภาในบางกรณีทร่ี ะบบกฎหมายมอบบทบาทให้พรรคการเมือง
เป็นผู้ดำ�เนินการ เช่น การจัดสรรตำ�แหน่งกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆ การคัดเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทำ�หน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการจัดสรรเวลาใน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสัดส่วนของพรรคให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แสดงความจำ�นงที่จะอภิปราย เป็นต้น พรรคการเมืองย่อมมีอิสระที่จะจัดสรร
ทัง้ ตำ�แหน่งและเวลาในกรณีดงั กล่าวเช่นใดก็ได้ ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับพรรค แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 122 นั้น เป็นกฎหมายที่มายกเว้นสิทธิที่พรรคการเมือง
พึงมีในกรณีปกติ ดังนั้น หากตีความบทบัญญัติดังกล่าวให้กว้างจนเกินไปแล้ว สิทธิที่
พรรคการเมืองจะพึงมีพึงใช้ในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนย่อมได้รับผลกระทบ
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และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจในทางรัฐสภาของพรรคการเมืองในการดำ�เนิน
การให้นโยบายของพรรคได้รับการนำ�ไปปฏิบัติให้บรรลุผลในฐานะนโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลย่อมไม่อาจประสบความสำ�เร็จได้ ยกตัวอย่างเช่น หากข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองที่กำ�หนดให้การไม่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรค
ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามพรรคในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ถั ด ไปเป็ น มาตรการทางวิ นั ย
ประการหนึง่ ของพรรคการเมืองถูกตีความว่าเป็นมาตรการทีข่ ดั ต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นมาตรการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะมีผลทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องวิตกกังวล
ในการทีจ่ ะไม่ได้รบั เลือกตัง้ ครัง้ ถัดไป ทำ�ให้ตอ้ งจำ�ยอมปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของพรรคการเมือง
จนไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างอิสระแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของพรรคการเมือง
ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลในระบบกฎหมายเอกชนที่มีสิทธิในการตัดสินใจส่งบุคคลที่
เห็นว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันกับพรรคและมีศักยภาพพอที่จะเป็นกำ�ลังใน
การดำ�เนินการให้นโยบายการบริหารประเทศของพรรคได้รับการนำ�ไปปฏิบัติในฐานะ
นโยบายของรัฐบาลลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการมีพรรคการเมือง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองได้
เป็นตัวกลางในการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนในรัฐ ด้วยการเผยแพร่
อุดมการณ์ของพรรคและนโยบายทีพ่ รรคจะใช้ในการบริหารประเทศต่อประชาชน เพือ่ ให้
ประชาชนทีม่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองและความคิดเห็นในเรือ่ งนโยบายการบริหารประเทศ
ตรงกับอุดมการณ์และนโยบายของพรรคการเมืองได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้ได้ร่วมกันทำ�หน้าที่
ทางรัฐสภาในการดำ�เนินการให้นโยบายของพรรคได้รับการนำ�ไปปฏิบัติในฐานะที่เป็น
นโยบายของรัฐบาลแล้ว สามารถกล่าวได้วา่ แม้รฐั ธรรมนูญจะรับรองให้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรไม่ถูกผูกมัดด้วยอาณัติมอบหมายใดๆ แต่พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสังกัดอยู่นั้นได้รับอาณัติมอบหมายมาจากประชาชนในการดำ�เนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้170 ดังนั้น การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองและได้รับเลือกตั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทำ�ให้
170หยุด

แสงอุทัย, พรรคการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์ดวงกมล), น. 82.
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีหน้าที่ในทางการเมืองในการที่จะร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ
ของพรรคการเมืองดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่พรรคได้ประกาศไว้กับประชาชน
เช่นเดียวกัน ระบบกฎหมายจึงจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถใช้มาตรการ
ในการควบคุมวินัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่จะทำ�ให้
การดำ�เนินการตามนโยบายของพรรคทีไ่ ด้ประกาศต่อประชาชนสามารถประสบผลสำ�เร็จได้
ตราบเท่าที่มาตรการดังกล่าวยังคงมีลักษณะเป็นการใช้เสรีภาพในทางกฎหมายเอกชน
ในลักษณะที่ไม่กระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่ได้
รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122
และไม่มีลักษณะที่กระทบต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันกำ�หนดไว้ในมาตรา 65 วรรคสาม เว้นแต่มาตรการทาง
วินัยที่พรรคใช้บังคับนั้น เมื่อพิจารณาในทางภาวะวิสัยแล้วมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนว่า
เป็นการบีบบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจเลือกตัดสินใจไปในทางอื่นได้อีก
จึงจะถือได้ว่าเป็นมติหรือข้อบังคับที่กระทบต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้อธิบายมาแล้วย่อมพิเคราะห์ได้ว่า
การที่ระบบกฎหมายไทยบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น ข้อบังคับพรรคหรือมติพรรคที่
กำ�หนดให้การขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรค
ในขณะที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอาศัยเหตุแห่งการปฏิบัติหน้าที่
โดยฝ่าฝืนต่อคำ�สั่งหรือการชี้นำ�ของพรรคการเมืองย่อมเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่ามี
ผลกระทบต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวคือ ทำ�ให้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไปด้วย
และทำ�ให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อีก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปัจจุบัน ได้กำ�หนด
วิธีการเยียวยาให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกพรรคการเมืองขับพ้นจากการเป็น
สมาชิกพรรคและเห็นว่ามติดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไว้ใน มาตรา 106 (7) ซึ่งกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูก
พรรคการเมืองมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคที่เห็นว่ามติดังกล่าว
มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัดหรือ
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แย้งกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีสิทธิ์ท่จี ะอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามติพรรคมีลักษณะดังกล่าวได้ภายในสามสิบวัน
นั บ แต วั น ที ่ พ รรคการเมืองมีม ติเช น วานั้น และหากศาลรั ฐธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า
มติพรรคมีลกั ษณะเช่นนัน้ จริง รัฐธรรมนูญได้ก�ำ หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องหา
พรรคการเมืองใหม่เพือ่ เข้าเป็นสมาชิกพรรคให้ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มี คำ � วิ นิ จ ฉั ย
โดยในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วิน ิจฉั ย ว า มติ พ รรคการเมื อ งมิ ได
มีลกั ษณะตามทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกล่าวอ้าง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมพ้นจาก
ทั้งสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ
3.4 การสังกัดพรรคการเมืองกับคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ในระบบกฎหมายไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กำ�หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องสังกัดพรรคการเมือง ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ห้ามมิให้สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมืองด้วย ดังนั้น ประเด็นที่จะพิจารณา
ในหัวข้อนี้จึงจะพิจารณาเฉพาะกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงกรณีเดียว
นอกจากระบบกฎหมายไทยจะกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรว่าจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว
ชัว่ ระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สามสิบวันติดต่อกัน หรือเก้าสิบวันติดต่อกัน
แล้วแต่กรณี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้ว การเสียสมาชิกภาพของความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในเวลาใดๆ ในระหว่างที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งย่อมเป็นเหตุให้บุคคล
ผูน้ น้ั ต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไปด้วย แม้วา่ ในบางกรณี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุที่ทำ�ให้ต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคที่ตนสังกัด
รัฐธรรมนูญจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งที่ไม่ใช่พรรคเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ
กำ�หนดไว้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเช่นเดียวกัน171  ดังนัน้ ทัง้ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ม่สงั กัดพรรคการเมือง หรือทีเ่ รียกว่า
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“ผู้สมัครอิสระ” และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง หรือ
ที่เรียกว่า “ส.ส.อิสระ” ในระบบกฎหมายไทยจึงมิอาจมีได้ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น การแสดงเจตนา
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคที่สังกัดในคราวลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรย่อมเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเสียสมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่การลาออกมีผลสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่
พรรคการเมืองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใดของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้ว
รัฐธรรมนูญถือว่าบุคคลนัน้ สิน้ สุดความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในทันทีทพ่ี รรคการเมือง
มีมติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมกันลงมติขับออกจากการเป็นสมาชิก
เห็ น ว่ า มติ ดั ง กล่ า วของพรรคที่ ขั บ ตนพ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก พรรคมี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข172   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญว่ามติพรรคมีลกั ษณะดังทีก่ ล่าวมาได้ และในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า
มติของพรรคมีลักษณะตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นอุทธรณ์ จะทำ�ให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรมีสทิ ธิในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคอืน่ ได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สูญเสียสมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม หากพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยไปแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อมสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรทันทีที่กำ�หนดเวลาสามสิบวันนั้นผ่านพ้นไป173
171รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (7) และ (8).
พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม.
173รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (7).
172รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นสมาชิก รัฐธรรมนูญได้ให้เวลาแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหกสิบวันนับแต่
วันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอืน่ เพือ่ รักษาสมาชิกภาพ
ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่สามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ นั้ น ย่ อ มสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพความเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรนับจากวันถัดจากวันที่ครบกำ�หนดหกสิบวันนั้น174
เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาภายหลังจากการอภิวัฒน์การปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้ว พบว่า บทบัญญัติ
ที่ กำ � หนดให้ ก ารลาออกจากการเป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งมี ผ ลทำ � ให้ ส มาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฏรต้องสิ้นสุดความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบทบัญญัติที่มีอยู่ใน
รัฐธรรมนูญเป็นครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึง่ เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเช่นเดียวกันที่มีการบังคับให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องสังกัดพรรคการเมืองในการลงสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ยังได้ก�ำ หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีข่ าดจาก
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนื่องจากศาลที่มีเขตอำ�นาจในเวลานั้นสั่งให้ยุบเลิก
พรรคการเมื อ งสามารถเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งพรรคอื่ น ได้ ภ ายในหกสิ บ วั น
นับแต่วันที่ศาลมีคำ�สั่ง มิฉะนั้นแล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องสิ้นสุดความเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันถัดจากวันครบกำ�หนดหกสิบวัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
พรรคการเมืองมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนดังกล่าวสามารถเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใหม่ได้ในทุกกรณี ทัง้ นี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ รรคมีมติ โดยรัฐธรรมนูญ
ไม่ ไ ด้ จำ � กั ด เงื่ อ นไขให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจะเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
พรรคใหม่ได้เฉพาะในกรณีบางกรณี เช่น กรณีที่มติพรรคมีลักษณะขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
174รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (8).
พุทธศักราช 2517 มาตรา 124 (8).
176รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 124 (7).
175รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขเหมือนทีก่ �ำ หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า มติพรรคการเมืองที่
กล่าวถึงในกรณีนี้ต้องเป็นมติที่มีองค์ประชุมประกอบด้วยบุคคลใดภายในพรรคการเมือง
บ้าง175   นอกจากนี้ ในกรณีพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดมีอันต้อง
ยุบเลิกไปเองนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้กำ�หนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคนั้นต้องพ้นสมาชิกภาพความเป็น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเสมอโดยไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ย้ า ยเข้ า สั ง กั ด
พรรคการเมืองพรรคใหม่176
สำ�หรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรที่กำ�หนดให้มีการเลือกตั้งและรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่
ประกาศใช้ถัดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 นั้น มีบทบัญญัติ
ที่กำ�หนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่สังกัดในคราวลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเหตุของการสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร177  
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติที่กำ�หนดให้การที่พรรคการเมืองมีเหตุยุบเลิกไปเอง
เป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคนั้นต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเหมือนกรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
แต่ส�ำ หรับกรณีทศ่ี าลมีค�ำ สัง่ ให้ยบุ เลิกพรรคการเมืองนัน้ รัฐธรรมนูญได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขว่า
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคที่ ถู ก สั่ ง ยุ บ จะไม่ สู ญ เสี ย สมาชิ ก ภาพความเป็ น
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรก็ ต่ อ เมื่ อ สามารถเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งพรรคใด
พรรคหนึง่ ทีม่ สี มาชิกของพรรคเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยูใ่ นเวลานัน้ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ศาลมีคำ�สั่ง มิฉะนั้นจะตองสูญเสียสมาชิกภาพความเปนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในวันถัดจากวันครบกำ�หนดหกสิบวัน178   ซึ่งสาเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้จำ�กัดเงื่อนไขเกี่ยวกับพรรคการเมืองพรรค
ใหม่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าเป็นสมาชิกไว้เฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วในเวลานั้นก็เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีต้องการกีดกัน
พรรคการเมืองขนาดเล็กไม่ให้มีบทบาทในทางการเมืองโดยมุ่งหมายให้พรรคการเมือง
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พรรคใหญ่จ�ำ นวนน้อยพรรคเท่านัน้ ทีจ่ ะมีบทบาทในสภาผูแ้ ทนราษฎร179  โดยรัฐธรรมนูญ
ได้กำ�หนดให้พรรคการเมืองที่จะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปได้นั้น จะต้องส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะมีได้ในการเลือกตั้ง
ครัง้ นัน้ 180  ดังนัน้ ในการเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคเดิมถูกศาลสั่งยุบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงจำ�กัดพรรคที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสามารถเข้าสังกัดได้ไว้แต่เฉพาะพรรคการเมืองที่มีศักยภาพในการส่งผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ ภายใต้เงือ่ นไขของรัฐธรรมนูญได้และมีสมาชิกพรรคได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ บทบัญญัติในส่วนที่กำ�หนดให้การขับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ที่ถูกขับต้องสิ้นสุดลงนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับมติของพรรคในกรณีนี้ไว้ด้วยว่า จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ �ำ หนดให้สมาชิกทีถ่ กู ขับออกจาก
พรรคด้วยมติดังกล่าวต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสมอ
โดยไม่เปิดโอกาสให้สามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่เพื่อให้ไม่ต้องสิ้นสุด
สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนในกรณีของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น181
สำ�หรับหลักเกณฑ์การพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากการพ้น
สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 ซึ่งประกาศใช้ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2521 นั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำ�หนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคมีผลทำ�ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
177รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2521 มาตรา 107 (7)
พุทธศักราช 2521 มาตรา 107 (9).
179วุฒก
ิ ร อินทวงศ์, “กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทย ศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์ และเชิงวิเคราะห์แนวความคิด,”
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535, น. 194.
180ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 95.
178รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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นับแต่วันที่ลาออก เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 อย่างไรก็ตาม ในกรณี
การสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเนือ่ งจากพรรคการเมืองมีมติให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 ไม่ได้ก�ำ หนดรายละเอียดเกีย่ วกับการได้มาซึง่ มติพรรคทีใ่ ห้ขบั สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำ�แหน่งนั้นจะต้องมีองค์ประชุมที่ประกอบด้วย
บุคคลใดบ้างและด้วยคะแนนเสียงจำ�นวนเท่าใดไว้ให้ชัดเจน182  ซึ่งต่างจากกรณีของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ที่กำ�หนดว่ามติดังกล่าวจะต้อง
เป็นมติของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกับสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ที่ประชุมดังกล่าว183  สำ�หรับเงื่อนไขในการพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เนือ่ งจากพรรคการเมืองทีส่ งั กัดถูกศาลมีค�ำ สัง่ ให้ยบุ และไม่สามารถเข้าสังกัดพรรคใหม่ได้
ภายในเวลาที่กำ�หนดนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำ�หนดเงื่อนไขไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521184  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้กำ�หนดเงื่อนไขสำ�หรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งสมาชิกพรรคลงสมัคร
รับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521185 โดยกำ�หนดให้ตอ้ งส่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรลงสมัครรับเลือกตัง้
ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคน186
สำ�หรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรที่ประกาศใช้ถัดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในเวลาต่อมานั้น นอกจากจะกำ�หนด
ให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
181รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2521 มาตรา 103 (7).
พุทธศักราช 2534 มาตรา 114 (7).
183รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 103 (7).
184ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 103 (9) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 มาตรา 114 (9).
185ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 95.
186รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 106.
182รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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สภาผู้แทนราษฎร187 เช่นเดียวกับฉบับที่กล่าวมาก่อนหน้าแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้ กำ � หนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ เหตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด ความเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
อันเนื่องมาจากการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางประการแตกต่างไปจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และฉบับอื่นๆ กล่าวคือ ในกรณี
ที่พรรคการเมืองมีมติขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น
รัฐธรรมนูญไม่ได้กำ�หนดให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวต้อง
สิ้นสุดลงทุกกรณีเหมือนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2521188
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534189   โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่า
มติพรรคที่ขับตนพ้นจากตำ�แหน่งเป็นมติท่ขี ัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือขัดกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาล
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ว่ามติของพรรคมีลักษณะตามที่กล่าวมา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
มติพรรคมีลักษณะตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้าง รัฐธรรมนูญให้สิทธิสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรสามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ได้ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ศาลมีคำ�วินิจฉัย และหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองพรรคใดได้ภายในเวลาดังกล่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อม
พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีที่กำ�หนดเวลาดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติพรรคการเมืองมิได้มีลักษณะตามที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำ�แหน่ง
ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัย อนึ่ง ในกรณีที่ภายหลังจากพรรคมีมติดังกล่าว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พรรคการเมืองมีมติดังกล่าว รัฐธรรมนูญถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจาก
สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่พรรคการเมืองมีมติ190
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สำ�หรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญกำ�หนด
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีเวลาหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ในการเข้าเป็น
สมาชิ ก พรรคการเมื อ งพรรคใหม  ซึ ่ ง หากกำ � หนดเวลาดั ง กล า วผ า นพ น ไปโดยที ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่อาจเข้าสังกัดพรรคการเมืองใดได้ สมาชิกภาพความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้นั ย่อมสิ้นสุดลงนับแต่วันถัดจาก
วันครบกำ�หนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ยุบพรรค191
สำ�หรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน
ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การสิน้ สุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเนือ่ งมา
จากการสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในทุกกรณีไว้เช่นเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540192

187รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 มาตรา 118 (8).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 103 (7).
189ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 114 (7).
190รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118 (8).
191รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118 (9).
192ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106 (7) และ (8) และดู รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 118 (8) และ (9).
188ดู
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บทที่ 4

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
และความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
1. เขตอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญและ “ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ”
ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง
1.1 ข้อพิจารณาทั่วไปว่าด้วยเขตอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มเี ขตอำ�นาจทัว่ ไปในคดีรฐั ธรรมนูญ แต่มอี �ำ นาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีรฐั ธรรมนูญเท่าทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายกำ�หนดไว้เท่านัน้ ลักษณะดังกล่าว
ทำ�ให้ศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากศาลยุตธิ รรมซึง่ เป็นศาลทีม่ เี ขตอำ�นาจทัว่ ไป การกำ�หนด
อำ � นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ จะกำ � หนดโดยยึ ด โยงกั บ เงื่ อ นไขหรื อ
ข้อเรียกร้องในการดำ�เนินกระบวนพิจารณาเป็นสำ�คัญ ตัวอย่างเช่น การควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ ผู้มีสิทธิเริ่มคดีก็คือ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามจำ�นวนที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดเท่านั้น
หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) แล้ว จะพบว่า
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 6 ประเภทใหญ่ๆ
คือ 1) คดีเกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ 2) คดีเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 3) คดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง 4) คดีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
5) คดีเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 6) คดีอื่นๆ
1.1.1 คดีเกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ
คดีที่เกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญอาจแยกออกได้เป็น
2 ประเภท คือ คดีที่เกี่ยวกับการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและคดีที่
เกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ
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คดีทเ่ี กีย่ วกับการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขดั กับรัฐธรรมนูญเป็นคดีทร่ี ฐั ธรรมนูญ
ให้อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (a priori
control) ซึ่งมีวัตถุสำ�หรับการควบคุมตรวจสอบอยู่ 2 ประเภท คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ
เมือ่ พิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 141 นีแ้ ล้ว จะเห็นว่าการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องกระทำ�ในขั้นตอน
ก่อนนำ�ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนัน้
เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือการควบคุมแบบบังคับ ทั้งนี้ โดยประธานรัฐสภา
จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจควบคุมตรวจสอบ
ทั้งเนื้อหาและกระบวนการตรากฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญกำ�หนดระยะเวลา
เร่งรัดการพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ไว้ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยที่การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ในกรณีนี้เป็นการส่งโดยอัตโนมัติ จึงไม่มีการตั้งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา1
โดยเหตุที่การควบคุมตรวจสอบในกรณีนี้เป็นการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับ การควบคุม
ตรวจสอบจึงมีลกั ษณะเป็นการควบคุมตรวจสอบแบบนามธรรม (abstract control) เท่านัน้
โดยศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบได้ทง้ั เนือ้ หาของกฎหมายและกระบวนการตรากฎหมาย
หากปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้รับการตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มีข้อสังเกตสำ�คัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบนั นำ�แนวทางระบบควบคุมแบบบังคับทีป่ รากฏในระบบกฎหมายฝรัง่ เศสมาใช้บังคับ
เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม โดยที่การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
1ข้อสังเกต:

มีบทเฉพาะกาล มาตรา 305 (3) ยกเว้นการเสนอเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในการตรา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญขึน้ ใช้บงั คับเป็นครัง้ แรกจำ�นวนสามฉบับ คือ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง.

วรเจตน ภาคีรัตน
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ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีเฉพาะการควบคุมตรวจสอบก่อนประกาศใช้กฎหมายเท่านั้น
ระบบกฎหมายฝรัง่ เศสจึงไม่ประสบปัญหาแบบทีอ่ าจจะปรากฏขึน้ ต่อไปในระบบกฎหมาย
ไทยได้   เพราะในระบบกฎหมายไทยนั้น หากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผล
ใช้บังคับแล้ว ต่อมามีผู้ยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามช่องทางมาตรา 211 มาตรา 245 หรือ
มาตรา 257 (หรือแม้แต่มาตรา 212) กรณีจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าการยื่นเรื่องตาม
บทบัญญัตมิ าตราต่างๆทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นการฟ้องซ�ำ้ หรือไม่ เพราะก่อนทีพ่ ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะได้รบั การประกาศใช้นน้ั (ยกเว้นพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล 3 ฉบับที่กล่าวมาข้างต้น) ล้วนแล้วแต่ผ่านการยืนยัน
จากศาลรัฐธรรมนูญว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น
สำ�หรับการควบคุมร่างพระราชบัญญัตมิ ใิ ห้ขดั กับรัฐธรรมนูญนัน้ ได้รบั การบัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญมาตรา 154 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตไิ ม่ใช่การควบคุมแบบบังคับ กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมี อำ � นาจเข้ า มาควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้
ก็ต่อเมื่อมีการส่งเรื่องให้วินิจฉัยโดยองค์กรที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้
ในประเด็นที่เกี่ยวกับขอบเขตการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัตินั้น ศาลรัฐธรรมนูญควบคุมตรวจสอบได้ทั้งเนื้อหาของกฎหมาย
และกระบวนการตรากฎหมาย
สำ�หรับการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญนั้นได้รับ
การบัญญัติไว้มาตรา 211 มาตรา 245 (1) มาตรา 257 (2) และมาตรา 212
การควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญที่ถือว่ามีความสำ�คัญและ
มีที่ใช้ในทางปฏิบัติมากก็คือ การควบคุมตามมาตรา 211 ซึ่งเป็นการควบคุมแบบ
รูปธรรม คือ เป็นกรณีทเ่ี กิดคดีขน้ึ ในศาลและศาลเห็นเองหรือคูค่ วามโต้แย้งว่ากฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2
เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าวมานี้ศาลรัฐธรรมนูญย่อมรับเรื่องไว้พิจารณาได้ และ
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณาแล้ว ศาลในคดีนน้ั ยังคงดำ�เนินกระบวนพิจารณา
ต่อไปได้ แต่จะต้องรอการพิพากษาคดีไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ�วินิจฉัย
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อำ � นาจการตรวจสอบของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี นี้ มี เ ฉพาะการตรวจสอบ
เนื้อหาของกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว คู่ความในคดีจะโต้แย้งว่ากระบวนการ
ตรากฎหมายไม่ชอบเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้
สำ�หรับการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 (1) และ
มาตรา 257 (2) เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้อำ�นาจผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่เห็นว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญสามารถเสนอเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ และให้อำ�นาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณี
ที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญก็สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เช่นกัน
การส่งเรื่องหรือไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นดุลพินิจของผู้ตรวจการ
แผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อนึง่ ตามความเห็นส่วนใหญ่ อำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอมาตามช่องทางดังกล่าวนี้
จำ�กัดแต่เฉพาะการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเนือ้ หาของกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตรากฎหมาย
2เงื่อนไขของการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีดังต่อไปนี้

1) จะต้องเป็นกรณีที่เกิดคดีขึ้นในศาล คำ�ว่า “ศาล” ในที่นี้ หมายถึงศาลในทุกระบบศาลและทุกลำ�ดับชั้นศาล
ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหารก็ได้
2) จะต้องเป็นกรณีที่ศาลจะใช้กฎหมายนั้นบังคับแก่คดี คือ กฎหมายที่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ จะต้องเป็นกฎหมายที่ศาลต้องนำ�ไปใช้ตัดสินคดี กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่า ประเด็นที่ว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นประเด็นเบื้องต้นแห่งคดี กล่าวคือ หากไม่วินิจฉัยเสียก่อนว่ากฎหมายนั้นใช้บังคับได้หรือไม่ก็ไม่อาจ
พิพากษาคดีได้
3) จะต้องเป็นกรณีที่เกิดปัญหาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่
คำ�ว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” นี้ หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่หมายความถึงบรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายในลำ�ดับชัน้ ทีต่ �ำ่ กว่าพระราชบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง หรือ “กฎ” ที่ตราขึ้นโดยองค์กรอิสระต่างๆ หรือองค์กรฝ่ายปกครองต่างๆ นอกจากนี้การกล่าวอ้างว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมหมายถึง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เท่านั้น
4) ต้องเป็นกรณีที่ศาลเห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้ง
5) ต้องเป็นกรณีทย่ี งั ไม่มคี �ำ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ น้ั ซึง่ หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2550 ยังไม่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นปัญหามาก่อน
6) ต้องไม่เป็นกรณีที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นสาระแก่คดี.

วรเจตน ภาคีรัตน

177

1.1.2 คดีเกี่ยวกับความขัดแย้งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 214 ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธาน
รัฐสภา นายกรัฐมนตรีหรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
บทบัญญัติมาตรา 214 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 2540
เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การจะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้จะต้อง
เป็นกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรเท่านั้น ในกรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญมี
ปัญหาเกีย่ วกับอำ�นาจหน้าทีข่ องตน แม้ปญ
ั หาดังกล่าวจะเกิดขึน้ จริง แต่หากไม่ใช่ความขัดแย้ง
ระหว่างองค์กรก็ไม่สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
1.1.3 คดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพรรคการเมือง คือ
กรณีแรก การควบคุมมติและข้อบังคับพรรคการเมืองมิให้ขัดกับสถานะและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และมิให้ขดั กับหลักการพืน้ ฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม
นอกจากนี้ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าวก็สามารถอุทธรณ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 106 (7)
กรณีที่สอง การพิจารณาวินิจฉัยคำ�สั่งไม่รับจดทะเบียนพรรคการเมือง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 12
กรณีที่สาม การพิจารณาวินิจฉัยกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองยุตกิ ารกระทำ� 
หรือให้พ้นจากตำ�แหน่ง และห้ามดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 31 วรรคสอง
กรณีที่สี่ การยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองฯ มาตรา 91 และมาตรา 93 ถึงมาตรา 95
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1.1.4 คดีเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของการดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 91 และมาตรา 92 ตำ�แหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคสาม
และตำ�แหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 233
1.1.5 คดีเกี่ยวกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจวินิจฉัยกรณีมีบุคคล
หรือพรรคการเมืองกระทำ�การเพื่อการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถวินิจฉัยใหเลิกการกระทำ�ดังกลาว ในกรณีที่ผูกระทำ�เปนพรรคการเมือง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบเป็นเวลาห้าปี
1.1.6 คดีอื่นๆ
กรณีแรก คดีเกี่ยวกับปัญหาว่าหลักการแห่งร่างกฎหมายที่เสนอมาใหม่นั้นเป็น
หลักการเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับร่างกฎหมายที่ถูกยับยั้งหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 149 วรรคสอง
กรณีที่สอง คดีเกี่ยวกับปัญหาความมีส่วนได้เสียในการเสนอหรือแปรญัตติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 168 วรรคหก
กรณีที่สาม คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสอง
1.2 ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง
เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ให้อำ�นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการกระทำ�ของพรรคการเมืองดังทีก่ ล่าวมา
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ข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าระบบกฎหมายไทยกำ�หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจพิจารณา
พิพากษาคดีในลักษณะดังกล่าวอยู่ 4 กรณี ใน 4 กรณีดังกล่าวมีอยู่ 2 กรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ�ำ นาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง อีก 2 กรณี เป็นกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญ
มี อำ � นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550
1.2.1 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยอาศัยอำ�นาจจาก
รัฐธรรมนูญ
		 ก) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติพรรคการเมือง
คดีลักษณะดังกล่าวได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 65 วรรคสาม
และวรรคสี่ ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมือง
ตามจำ�นวนที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้น
เป็นอันตกไป
มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งมี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า
สามในสีข่ องทีป่ ระชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดที่สังกัดพรรคการเมือง
ดังกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น ย่อมถือว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพ (แห่งความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ตั้งแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นมีมติ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจาก
พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วได้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พรรคการเมืองมีมติ คัดค้านว่ามติของพรรคการเมืองทีข่ บั ตนออกจากพรรคการเมืองนัน้
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือ

180

บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

ขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป น ประมุ ข และศาลรัฐ ธรรมนูญ วิน ิจฉัย วามติข องพรรคการเมื อ งที ่ ข ั บ สมาชิ ก
พรรคการเมืองออกจากพรรคไม่มีลักษณะดังที่ได้กล่าวมา ให้ถือว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั สิน้ สุดลงนับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย แต่ถา้ ศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ข องพรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วเป็ น มติ ที่ ต้ อ งด้ ว ยลั ก ษณะที่ ก ล่ า วมา
(คือขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมื อ งอื่ น ได้ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ � วิ นิ จ ฉั ย
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7))
		ข) คดีเกีย่ วกับการสัง่ ให้พรรคการเมืองเลิกกระทำ�การและการยุบพรรคการเมือง
กรณีพรรคการเมืองกระทำ�การขัดต่อรัฐธรรมนูญ
คดีลักษณะนี้เป็นกรณีที่อัยการสูงสุดยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองเลิกกระทำ�การเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือให้เลิกกระทำ�การเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ�ดังกล่าว
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ และหากศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ให้
ยุบพรรคการเมืองก็ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทำ�ความผิดด้วยเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่ง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 68)
มีข้อสังเกตต่อไปด้วยว่ารัฐธรรมนูญฯ มาตรา 237 วรรคสอง กำ�หนด
บทสันนิษฐานเอาไว้ว่าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทำ�การ ก่อ หรือ สนับสนุนให้ผู้อื่น
กระทำ�การอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง (ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ซึ่งมีผลทำ�ให้
การเลื อ กตั ้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที ่ ย งธรรม ถ  า การกระทำ � ดั ง กล  า วปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำ�นั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือ
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แก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทำ � การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อำ � นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไป
ตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ให้
ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ก็ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีก�ำ หนดเวลาห้าปนี บั แต่วนั ทีม่ คี �ำ สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง
1.2.2 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยอาศัยอำ�นาจจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
		 ก) คดีเกี่ยวกับการไม่รับจดทะเบียนพรรคการเมือง
คดีประเภทนีไ้ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 13 กล่าวคือ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับ
คำ�ขอจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว เห็นว่า ผู้จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมีจำ�นวนไม่ถึงสิบห้าคน
หรือชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง นโยบายหรือข้อบังคับของ
พรรคการเมืองมีลักษณะและความมุ่งหมายที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 9 หรือเอกสารการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ไม่มรี ายการครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ
มาตรา 10 และมาตรา 12 หรือองค์ประกอบ ตลอดจนคุณสมบัติคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 11  นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง   และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้รับ
การยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คำ � สั่ ง ไม่ รั บ
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
สามารถยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่งดังกล่าว
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

		 ข) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
คดีประเภทนีไ้ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 91 กล่าวคือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือ
เมื่อมีผู้ยื่นคำ�ร้องต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองไม่สามารถดำ�เนินการรับสมาชิกให้มี
จำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน (สมาชิกต้องมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ
จังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกำ�หนด) และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ
หนึ่งสาขาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือ
ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้ง
ติดต่อกัน หรือเป็นระยะเวลาแปดปีติดต่อกันสุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน หรือ
มีจำ�นวนสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงห้าพันคนเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี หรือไม่มีการเรียก
ประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดำ�เนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหนึ่งปี  โดยมิได้มีเหตุสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย นายทะเบียนจะต้อง
ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริง
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศดังกล่าว เห็นว่า การประกาศ
ของนายทะเบียนไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น สามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำ�สั่ง
เลิกการประกาศได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำ�ร้องในกรณีดังกล่าวนี้เป็นไปตามที่กำ�หนด
ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ปัจจุบนั
ยังไม่มีการกำ�หนดกฎเกณฑ์เรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเห็นว่า คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในคดีดังกล่าวนี้ ย่อมมีลักษณะเป็นคำ�วินิจฉัยหรือคำ�พิพากษาก่อตั้งสิทธิ เพราะในกรณี
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ยกเลิกประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง คำ�วินจิ ฉัยดังกล่าว
ย่อมมีลกั ษณะเป็นการเพิกถอนคำ�สัง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของรัฐนัน่ เอง			
มีข้อสังเกตว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองที่ได้กล่าวมานี้ จะไม่ใช้บังคับ
กับกรณีที่พรรคการเมืองมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( มาตรา 91 วรรคสี่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ) แต่ถา้ พรรคการเมืองดังกล่าว
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มีเหตุต้องเลิก กรณีจะเป็นเรื่องยุบพรรคการเมือง (มาตรา 93 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ)
ค) คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
นอกจากพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะถูกยุบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ใช้อ�ำ นาจจากรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้ว ยังมีกรณีทพ่ี รรคการเมืองถูกยุบได้ตามหลักเกณฑ์
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ
การยุ บ พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมืองฯอาจเกิดขึน้ ได้ในหลายกรณี แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม การยุบพรรคการเมือง
ย่อมต่างจากกรณีของการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เพราะการสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมืองนั้น เป็นกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ ป ระกาศให้ พ รรคการเมื อ งนั้ น สิ้ น สภาพความเป็ น
พรรคการเมือง ในขณะที่การยุบพรรคการเมืองเป็นกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
เหตุทจ่ี ะนำ�ไปสูก่ ารยุบพรรคการเมืองมีหลายกรณี ได้แก่กรณีทพ่ี รรคการเมือง
มีเหตุตอ้ งเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองนัน้ ยังคงมีสมาชิกเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือพรรคการเมืองไม่จัดทำ�รายงานการดำ�เนินกิจการในรอบปี
ที่ผ่ า นมาให้ ถู ก ต้ อ งตรงตามความเป็น จริง ตามวิ ธี ก ารที่ นายทะเบี ย นกำ � หนดและไม่
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้หัวหน้า
พรรคการเมืองดังกล่าวรายงานภายในระยะเวลาที่กำ�หนดแล้วไม่มีการรายงานโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย หรือไม่ได้รายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุนให้ตรงตาม
ความเป็นจริงและยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
เมื่อนายทะเบียนสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวรายงานภายในเวลาที่กำ�หนดแล้ว
ไม่มกี ารรายงานโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงต่างๆทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ยืน่ คำ�ร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่ความปรากฏต่อนายทะเบียน ในกรณีทศ่ ี าลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดงั กล่าวเกิดขึน้ ตามคำ�ร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
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สั่งให้ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว (มาตรา 93 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ)
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถดำ�เนิน
กระบวนพิจารณายุบพรรคการเมืองได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองฯ มาตรา 95 กล่าวคือ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียน
ได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและตรวจสอบแล้วพบว่า พรรคการเมืองใด
กระทำ�การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทำ�การเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อำ�นาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี าร
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกระทำ�การตามที่รัฐธรรมนูญให้
ถือว่าเป็นการกระทำ�เพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจโดยวิธีการดังกล่าว หรือกระทำ�การอันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ซึง่ มีผลทำ�ให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม (ความในส่วนนี้
เป็นการเขียนซ�ำ้ ความในรัฐธรรมนูญ) หรือกระทำ�การอันอาจเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือ
กระทำ�การอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำ�การ
รับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำ�หนดเข้าเป็นสมาชิกหรือดำ�รงตำ�แหน่งใด
ในพรรคการเมืองหรือยอมให้กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ประโยชน์ของพรรคการเมือง
หรือกระทำ�การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือ
ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือเพื่อให้ได้รับการสรรหา
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
รับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทำ�การหรือสนับสนุนการกระทำ�อันเป็นการบ่อนทำ�ลายความ
มั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือ
กระทำ�การอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือกระทำ�การอันเป็นการทำ�ลายทรัพยากรของประเทศ หรือรับบริจาคเงิน
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จากบุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองฯ (มาตรา 69) ห้ามมิให้รับบริจาคหรือสมคบ รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุน
ให้บุคคลใดดำ�เนินการใด เพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อหรือ
เข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯโดยปราศจากมูลความจริง
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทำ�การตามที่
กล่าวมาข้างต้น ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้ง
ต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน ให้อัยการสูงสุดพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให้ยื่นคำ�ร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรคการเมือง ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่น
คำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ก็ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทำ�งานขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากนายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแ้ ทนจากอัยการสูงสุด เพือ่ รวบรวม
พยานหลั ก ฐานให อัย การสูง สุด ยื่น คำ�ร องต อศาลรั ฐธรรมนู ญ หากคณะทำ � งาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุตไิ ด้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีแ่ ต่งตัง้ คณะทำ�งาน ให้นายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำ�นาจยื่นคำ�ร้องเอง
มีขอ้ สังเกตว่าในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญสัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง ให้นายทะเบียน
ประกาศคำ�สั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ
ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซ้ำ�  หรือพ้องหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงประโยชน์ในการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองหรือประโยชน์อื่นใดทำ�นองเดียวกัน
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีลักษณะเช่นนี้เป็นคำ�วินิจฉัยก่อตั้งสิทธิ
คือ มีผลทำ�ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญบางส่วน (กรณีการกระทำ�ผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง) และที่ปรากฏ
เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ขัดต่อหลักแห่ง
ความพอสมควรแก่เหตุ ทำ�ให้รัฐมีอำ�นาจอย่างมากในการยุบพรรคการเมืองซึ่งเกิดจาก
สิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัวกันดำ�เนินกิจกรรมทางการเมือง กระทบต่อแก่นแห่งสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าว นอกจากนี้ การห้ามการใช้ชื่อ   สัญลักษณ์ต่างๆ ก็ไม่อาจบรรลุผล
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ในการขจัดการสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบไปแล้วได้   เพราะการยุบ
พรรคการเมืองด้วยเหตุหลายประการที่ปรากฏในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองฯ เป็นการยุบพรรคเนื่องมาจากอุดมการณ์ของพรรค การกำ�หนดสภาพ
บังคับในทางกฎหมายในการห้ามการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่แทนพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
จึงไม่สามารถกระทำ�ได้
2. คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง
2.1 ลักษณะของข้อพิพาท
คดีรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวเป็นคดีรัฐธรรมนูญประเภทที่ผู้ร้องยื่นคำ�ร้องเพื่อ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นขัดหรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั บัญญัตคิ ดีรฐั ธรรมนูญ
เรื่องนี้ไว้ในมาตรา 65 ซึ่งอยู่ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 11
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการยื่นคำ�ร้อง
และพิจารณาจากอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญในการทำ�คำ�วินิจฉัยแล้ว จะเห็นได้ว่า
คดีรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นคดีรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำ�ไปสู่การทำ�คำ�วินิจฉัยประเภทที่เป็น
คำ�พิพากษายืนยันสิทธิหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์
2.2 เงื่อนไขในการยื่นคำ�ร้อง
ผู้ทรงสิทธิในการยื่นคำ�ร้องในคดีลักษณะนี้มี 3 ประเภท คือ (1) สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง (2) กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
(3) สมาชิกของพรรคการเมืองตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยพรรคการเมือง
วัตถุแห่งการยื่นคำ�ร้องหรือวัตถุแห่งคดี คือ มติของพรรคการเมืองหรือข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง กรณีข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น มีความชัดเจนอยู่ในตัวเอง
เพราะพรรคการเมืองจะต้องมีข้อบังคับพรรคการเมือง ส่วนมติของพรรคการเมืองนั้น
ดูเหมือนจะมีความไม่ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ มาตรา 20 วรรคสี่แล้ว
กรณีทพ่ี รรคการเมืองมีมติให้สมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง (คือการขับ
ออกจากพรรคการเมือง) มติของพรรคการเมือง หมายถึง มติของที่ประชุมร่วม
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้
ซึ่ ง มติ ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค ะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจำ � นวนกรรมการ
บริ ห ารพรรคการเมื อ งและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของพรรคการเมื อ งทั้ ง หมด
โดยการลงมติดังกล่าวจะต้องเป็นการลงคะแนนโดยลับ (อย่างไรก็ตาม กรณีนี้
เป็นกรณีทจ่ี ะต้องดำ�เนินการไปตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7) ในขณะที่
ถ้าเป็นมติอื่นจะต้องพิจารณาจากข้อบังคับของพรรคการเมืองประกอบว่าองค์กรใด
ของพรรคการเมื อ งเป็ น องค์ ก รที่ มี อำ � นาจมี ม ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น และจะถื อ ได้ ห รื อ ไม่ ว่ า มติ
ดังกล่าวเป็นมติของพรรคการเมือง บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในเรือ่ งนีส้ ะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ เพราะวัตถุแห่งคดีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 65 และบทบัญญัตมิ าตรา 106 (7) ทับซ้อนกัน และอาจมีปญ
ั หาในการตีความ
เกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิในการยื่นคำ�ร้องได้ว่า สมาชิกของพรรคการเมืองตามจำ�นวน
ที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ จะยื่นคำ�ร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของพรรคการเมืองกระทบต่อสถานะของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ หากสมาชิกของพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำ�จะเห็นว่าน่าจะยื่นคำ�ร้องได้ แต่ผู้เขียน
เห็นว่ากรณีน้ยี ่อมจะต้องพิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการคุ้มครองสิทธิด้วย
จึงมีความเห็นวา ถามติดังกลาวไมกระทบกับสมาชิกของพรรคการเมืองที่ไมได
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับผลกระทบไม่ยื่น
คำ�ร้อง สมาชิกพรรคการเมืองเหล่านั้นย่อมยื่นคำ�ร้องไม่ได้
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ข้อทีส่ มควรต้องตัง้ ไว้ให้เห็นในเรือ่ งนีก้ ค็ อื การทีร่ ะบบกฎหมายไทยไม่มแี นวความคิด
เรื่ อ งการแยกการดำ � เนิ น กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งกั บ การดำ � เนิ น กิ จ กรรมของ
บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งมาในนามของพรรคการเมืองนั้น
ออกจากกันในลักษณะของการมี faction หรือกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
ทำ�ให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนผู้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองฯ ไม่มคี วามชัดเจนว่านิตสิ มั พันธ์ระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมือง
และนิติสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับกลุ่มการเมืองในสภา (หรือในระบบ
กฎหมายไทยก็คือพรรคการเมืองในสภา) มีความแตกต่างกันอย่างไร ความไม่ชัดเจนใน
เรือ่ งนีจ้ ะเห็นได้จากการขับสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำ�นาจ
กระทำ�ได้ด้วย ทั้งๆ ที่ในหลายกรณีสมาชิกที่ถูกขับออกจากพรรคการเมืองนั้น
อาจไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับบรรดาสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นเลย
สำ�หรับเหตุในการยื่นคำ�ร้องนั้น รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 65 บัญญัติว่าต้องเป็น
กรณีที่มติของพรรคการเมืองหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองจะขัดต่อสถานะและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรประการหนึง่ หรือมติของพรรคการเมืองหรือ
ข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกประการหนึ่ง
2.3 การดำ�เนินกระบวนพิจารณาและการทำ�คำ�วินิจฉัย
ในการดำ�เนินกระบวนพิจารณานั้น ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่ผูกพันเฉพาะเพียงแต่
พยานหลักฐานที่ผู้ร้องหรือที่พรรคการเมืองได้ยื่นมาเท่านั้น แต่มีอำ�นาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ�  ตลอดจนขอให้
พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
ดำ�เนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 213
ในการทำ�คำ�วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาให้ได้ความจริงว่า มติของ

วรเจตน ภาคีรัตน

189

พรรคการเมืองหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ อย่างไร
กรณีทจ่ี ะถือว่า “ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร” นัน้
ไม่อาจพิจารณาจากตัวบทบัญญัติมาตรานี้แต่เพียงลำ�พังได้ แต่จะต้องพิจารณา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 122 ที่บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายหรือความครอบงำ�ใดๆ และตอ้ งปฏิบตั หิ นา้ ทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ประกอบด้วย
ซึง่ เมือ่ พิเคราะห์แล้วจะเห็นได้วา่ ในกรณีทพ่ี รรคการเมืองมีมติให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในสังกัดของตนจะต้องออกเสียงลงมติในทางใดทางหนึ่งในลักษณะที่เป็นการบังคับ เช่น
การกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องออกเสียงลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีหรือต้องออกเสียงลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือกำ�หนด
บังคับให้ต้องออกเสียงหรืองดออกเสียงในกรณีของการตรากฎหมายหรือกรณีอื่นใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกำ�หนดว่าถ้าฝ่าฝืนมติจะต้องถูกขับออกจากพรรคหรือมีผลร้าย
อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมต้องถือว่ามติดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพราะเท่ากับทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องตกอยู่
ภายใต้อาณัติหรือความครอบงำ�นั่นเอง ดังนั้น ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับ
ออกจากพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งการขับออกจาก
พรรคการเมืองนั้นด้วยว่ามีลักษณะอย่างไร
อย่างไรก็ตาม กรณีที่พรรคการเมืองหรือที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือแม้แต่
ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองมีมติวางแนวทางการออกเสียง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความเป็นเอกภาพของ
การออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ยังถือไม่ได้ว่ามติดังกล่าวขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คงต้องถือว่ามติดังกล่าวเป็นเพียงการโน้มน้าวให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประกอบในการออกเสียงลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
เทานั้น โดยการตัดสินใจขั้นสุดทายยังอยูที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นนั่นเอง
คำ�อธิบายที่กล่าวมาข้างต้นย่อมใช้บังคับกับกรณีของข้อบังคับพรรคการเมืองด้วย
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สำ�หรับกรณีใดที่จะถือว่า “ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”นั้น ดูจะเป็นปัญหาในแง่ของการอธิบาย
ในทางนิติศาสตร์อยู่มาก เพราะคำ�ว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” นัน้ เป็นถ้อยคำ�ในทางรัฐธรรมนูญทีป่ รากฏครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านัน้ เมือ่ จะต้องประกาศ
ระบอบการปกครอง จะบัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”3  ซึ่งอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่ารูปของรัฐ (คือ รัฐที่เป็น
ราชอาณาจักร) กับรูปแบบของการปกครอง (คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)  
เป็นสองเรื่องที่แตกต่างกัน การที่รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับพุทธศักราช 2534 จนถึง
ฉบับปัจจุบนั เขียนประโยคดังกล่าวเชือ่ มติดกัน โดยปราศจากคำ�อธิบายทีช่ ดั เจนในทาง
กฎหมาย ย่อมทำ�ให้เกิดความไม่แน่นอนในการให้ความหมาย
เมื่อพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของการปกครองของไทย ตลอดจนพิเคราะห์
จากหลักการทั่วไปที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ เช่น หลักนิติรัฐ
(ซึง่ ปรากฏในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หลักการทีป่ จั เจกบุคคลสามารถ
ยกประเด็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองของตนถูกโต้แย้งขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลได้
ตามมาตรา 28 ตลอดจนการเรียกร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายปกครองให้ตรา
กฎหมายจำ�กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักแห่งความพอสมควรแก่เหตุ ตามมาตรา 29 ฯลฯ)
เราอาจกล่าวได้ว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตย
และหลั ก ราชอาณาจั ก รซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงอยู่ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มถื อ ว่ า
เป็นมติหรือข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น พรรคการเมืองออกข้อบังคับ
กำ�หนดให้การมีมติใดๆ ไม่ตอ้ งเป็นไปตามเสียงข้างมาก หรือให้อ�ำ นาจหัวหน้าพรรคการเมือง
ในการวีโต้มติของพรรคการเมือง ซึ่งเท่ากับปฏิเสธการตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก
3การประกาศรูปแบบการปกครองในลักษณะดังกล่าวเริ่มต้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2492
มาตรา 2 ความทำ�นองเดียวกันปรากฏต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มาตรา 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
มาตรา 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 2 โดยในคำ�ปรารภของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 เริ่มมีการใช้คำ�ว่า   “การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข” แล้ว (มีการเว้นวรรค และไม่มีคำ�ว่า “ทรง”).
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มติดังกล่าวย่อมขัดกับหลักการพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
2.4 ผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามหลักในทางทฤษฎี คำ�พิพากษายืนยันสิทธิหน้าทีห่ รือนิตสิ มั พันธ์ เป็นคำ�พิพากษา
ทีศ่ าลพิพากษายืนยันการดำ�รงอยูห่ รือไม่ด�ำ รงอยูข่ องสิทธิหน้าที่ หรือนิตสิ มั พันธ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง รวมทั้งการยืนยันความถูกต้องแท้จริงหรือไม่ถูกต้องแท้จริงของเอกสารด้วย
คำ�พิพากษายืนยันสิทธิหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์เป็นคำ�พิพากษาที่ไม่จำ�เป็นต้องมีการ
บังคับคดี ตัวอย่างของคำ�พิพากษายืนยันสิทธิ ก็เช่น คำ�พิพากษาแสดงความเป็นโมฆะ
ของคำ�สั่งทางปกครอง คำ�พิพากษาแสดงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย
เป็นต้น แม้ว่าการร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (สถานะ
และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ของมติหรือข้อบังคับของ
พรรคการเมืองจะไม่ได้มีลักษณะเป็นการยืนยันการดำ�รงอยู่หรือไม่ดำ�รงอยู่ของสิทธิ
หน้าที่หรือนิติสัมพันธ์โดยตรง แต่เป็นการวินิจฉัยถึงสภาพในทางกฎหมายของมติหรือ
ข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าใช้ได้หรือไม่ แต่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่บัญญัติให้อำ�นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญในการเพิกถอนมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง จึงจะถือว่าคดี
ในลักษณะนี้เป็นคดีที่นำ�ไปสู่การทำ�คำ�พิพากษาก่อตั้งสิทธิ (Gestaltungsurteil) ไม่ได้
แต่ต้องถือว่าคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีลักษณะนี้ไม่แตกต่างจากคำ�วินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือวินิจฉัย
ชี้ขาดอำ�นาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กร
หนึ่งใช้อำ�นาจก้าวล่วงเข้าไปในปริมณฑลแห่งอำ�นาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก
องค์กรหนึ่ง คือ มีลักษณะเป็นการยืนยันสภาพการณ์ในทางกฎหมายของวัตถุแห่งคดีว่า
ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดหรือแย้ง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มติหรือข้อบังคับดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไป จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวถึง
กรณีของมติหรือข้อบังคับที่ขัดกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเช่นนัน้ จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร เฉพาะแต่
กรณีการขับออกจากพรรคเท่านั้นที่มีการกำ�หนดผลเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
106 (4) อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า กรณีที่มติหรือข้อบังคับนั้นขัดกับสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มติหรือข้อบังคับนั้นย่อมต้องตกไป
ไม่มีผลในทางกฎหมาย
มีข้อสังเกตว่าประเทศสำ�คัญที่เป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญประเทศหนึ่งคือ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่ได้ให้อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะเช่นนี้ ทั้งนี้
เนือ่ งจากระบบกฎหมายเยอรมันถือว่าพรรคการเมืองเป็นนิตบิ คุ คลเอกชน ความสัมพันธ์
ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกของพรรคการเมืองเป็นความสัมพันธ์ในทางกฎหมายแพ่ง
ข้อพิพาทระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองจึงอยูใ่ นเขตอำ�นาจศาลยุตธิ รรม
3. ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ถูกขับออกจากพรรคการเมือง
3.1 ลักษณะของข้อพิพาท
คดีรฐั ธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวเป็นคดีรฐั ธรรมนูญประเภททีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า มติของทีป่ ระชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองดังกล่าวที่ให้ตน
พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเป็นมติที่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการยื่นคำ�ร้องและพิจารณา
จากอำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญในการทำ�คำ�วินิจฉัยแล้ว จะเห็นได้ว่าคดีรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว เป็นคดีรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำ�ไปสู่การทำ�คำ�วินิจฉัยประเภทที่เป็นคำ�พิพากษา
ยืนยันสิทธิหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์
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3.2 เงื่อนไขในการยื่นคำ�ร้อง
ผู้ทรงสิทธิในการยื่นคำ�ร้องในคดีลักษณะนี้ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกขับ
ออกจากพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องยื่นคำ�ร้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง
(ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น) มีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
วัตถุแห่งการยื่นคำ�ร้องหรือวัตถุแห่งคดี คือ มติของที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริ ห ารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรที่ สั งกั ดพรรคการเมื อ งนั้ น
ซึ่งรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นมติของพรรคการเมือง
คดีในลักษณะนี้ ผู้ร้องจะยื่นคำ�ร้องว่ามติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐาน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 การดำ�เนินกระบวนพิจารณาและการทำ�คำ�วินิจฉัย
การดำ�เนินกระบวนพิจารณาและการทำ�คำ�วินิจฉัยในคดีประเภทนี้มีลักษณะทำ�นอง
เดียวกันกับที่ได้กล่าวมาในคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับ
พรรคการเมืองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อันที่จริงแล้ว ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมืองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาท
หรือคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง แต่ข้อพิพาท
ทางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7) ผูร้ อ้ งต้องเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีถ่ กู ขับออกจาก
พรรคการเมืองเท่านั้น
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3.4 ผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 106 (7) บัญญัติผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไว้ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมื อ งและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งนั้ น ไม่ เ ป็ น มติ
ที่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ขัดหรือแย้ง
ต่ อ หลั ก การพื้ น ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
มติ ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ
ไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ย่อมได้แก่มติที่เป็นไปเพื่อรักษาวินัย   ตลอดจนความเป็นเอกภาพของ
พรรคการเมืองซึ่งไม่ใช่มติที่กระทบกระเทือนต่อหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนในลักษณะที่เป็นการให้ร้ายพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผูน้ น้ั กระทำ�การประการหนึง่ ประการใดทีท่ �ำ ให้พรรคการเมืองเสียหายอย่างร้ายแรง
จนกระทั่งไม่สามารถคาดหมายจากพรรคการเมืองนั้นว่าจะยังคงยอมให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรผู้นั้นอยู่ในพรรคการเมืองต่อไปได้ เป็นต้น
สำ � หรั บ ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ข องที่ ป ระชุ ม ร่ ว มคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมืองนัน้ เป็นมติ
ที่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือแย้ง
ต่อหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมต้องพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้น
แต่อาจเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ซึ่งหมายความต่อไปว่าในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็น
สมาชิ ก พรรคการเมื อ งอื่ น ได้ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อมสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ครบสามสิบวันนั้น
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โดยปกติแล้ว มติที่ให้ขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรค โดยตัวของมติ
นัน้ เอง จะถือว่าเป็นมติทข่ี ดั ต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือเป็นมติที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขยังไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาจากเหตุทน่ี �ำ ไปสูก่ ารมีมติ
เช่นนั้นว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้กระทำ�การใดอันเป็นเหตุให้มีมติดังกล่าว
ในกรณีที่พรรคการเมืองกำ�หนดบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงไปในทาง
ใดทางหนึ่ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามมติพรรค พรรคจึงขับออก
จากพรรค หรือกรณีทส่ี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้แสดงความเห็นบางประการซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับมติของพรรค แต่เห็นได้ว่าการแสดงความเห็นในเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
ตามหลักประชาธิปไตย แต่พรรคมีมติขบั ออกจากพรรค มติของพรรคในลักษณะทีก่ ล่าวมานี้
ย่อมถือว่าเป็นมติที่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การกำ�หนดผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้น
มีปัญหาที่น่าขบคิดยิ่งว่าสอดคล้องกับหลักการในการประกันความเป็นอิสระของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 122 หรือไม่ เพราะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติให้ขับสมาชิกสภา
ผู้ แ ทนราษฎรผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง ออกจากพรรคของที่ ป ระชุ ม ร่ ว มคณะกรรมการบริ ห ารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นเป็นมติที่ขัดต่อ
สถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือขัดต่อหลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริย ทรงเปน ประมุข มติน ั้น ก็ยั งใช ได  และสมาชิ ก สภาผู  แทน
ราษฎรผู้นั้นก็ต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคนั้น เพียงแต่
อาจสมัครเข้าพรรคการเมืองใหม่ได้ภายในสามสิบวัน ถ้าหาพรรคการเมืองพรรคใหม่
เข้าสังกัดไม่ได้ภายในสามสิบวัน ความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรผู้นั้นก็ย่อมสิ้นสุดลง แม้การบัญญัติเช่นนี้อาจจะมีเหตุผลอธิบายว่าเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง จึงต้องบังคับ
ให้มีพรรคการเมืองที่สังกัดเสมอ และในขณะเดียวกันหากยังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นยังคงอยู่ในพรรคการเมืองเดิมต่อไป เพราะมติให้ขับออกจากพรรคไม่สอดคล้องกับ
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

กฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ ก็อาจทำ�ให้พรรคการเมืองนัน้ เกิดความลำ�บากใจ เพราะไม่เต็มใจ
จะให้สมาชิกผู้นั้นอยู่ในพรรคการเมืองนั้นอีกต่อไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำ�หนด
ผลของคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งในทาง
หลักการและยังขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 65 อีกด้วย กล่าวคือ ในทาง
หลักการ หากมติของพรรคการเมืองหรือในกรณีนี้ คือ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองนั้น เป็นมติ
ทีข่ ดั ต่อสถานะหรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือขัดหรือแย้งกับ
หลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มติดังกล่าวย่อมจะต้องใช้บังคับ
ไม่ได้ เพราะหากให้มติดังกล่าวใช้บังคับได้ กล่าวคือ มีผลในทางกฎหมายเป็นการทำ�ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองต้องสิ้นสุดลงแล้ว หลักการห้ามพรรคการเมือง
กระทำ�การที่เป็นการขัดต่อสถานะหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือห้ามพรรคการเมืองกระทำ�การขัดต่อหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขก็ย่อมเป็นอันไร้ความหมาย   ยิ่งไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 65 วรรคสี่
ยังบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรค
การเมืองขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไปแต่กลับปรากฏว่า
ในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น (ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็น
มติของพรรคการเมือง) ที่ให้ขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมืองเป็น
มติที่ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข มติดังกล่าวกลับมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นต้องออกจาก
พรรคการเมืองนั้นและต้องหาพรรคการเมืองพรรคใหม่เพื่อเข้าสังกัดภายในสามสิบวัน
มิฉะนั้นย่อมสูญเสียสมาชิกภาพแห่งความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในส่วนนี้จึงขัดแย้งกันเองบางส่วนด้วย
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4. คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติ
และข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ออกจากพรรคการเมือง
เมื่อตรวจสอบคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ 2540
และรัฐธรรมนูญฯ2550 แล้ว พบว่ามีค�ำ วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 เพียงคดีเดียว
ที่ ต รงกั บ เรื่ อ งการตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของมติ ข องพรรคการเมื อ ง
และการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง สำ�หรับคดีที่ใกล้เคียง
กับเรื่องดังกล่าวอีกคดีหนึ่ง คือคำ�วินิจฉัยที่ 57/2543 อย่างไรก็ตาม คดีหลังนี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยกคำ�ร้อง และไม่ได้พิจารณาในเนื้อหาของคดี
4.1 คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2542 (คดีงูเห่า)
4.1.1 ข้อเท็จจริงของคดีและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
คดี นี้ เ ป็ น คดี แ รกที่ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ข อง
พรรคการเมืองขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ถึงแม้ว่าคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 47 วรรคสาม แต่โดย
เหตุที่ถ้อยคำ�ในมาตรา 67 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เหมือนกับมาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2540 จึงอาจนำ�เอา
คำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้วเิ คราะห์ได้
ที่มาของเรื่องนี้สืบเนื่องจากผู้ร้อง ซึ่งประกอบด้วย นายวัฒนา อัศวเหม สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พรรคประชากรไทย กับพวกรวมสิบสองคน ได้ยื่นคำ�ร้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติพรรคเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2541 ที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องสิ้นสุดสถานภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 118 (8) นั้น เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและขัดหรือแย้ง
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ต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 47 วรรคสามและวรรคสี่
ข้อเท็จจริงของเรือ่ งนีส้ รุปได้ความว่า หลังจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออก
จากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2540 สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งรวมถึงพรรคประชากรไทยที่ในเวลานั้นมีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 18 คน ได้แสดงเจตจำ�นงที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
โดยมีมติสนับสนุนให้พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาพรรคกิจสังคมและพรรคเสรีธรรมได้ถอนตัวจากการสนับสนุนพลเอก
ชาติชาย โดยหันไปสนับสนุนนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรีแทน ทำ�ให้จำ�นวนพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่ยังคงสนับสนุนพลเอกชาติชาย
มีเหลืออยู่เพียง 4 พรรค คิดเป็นจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 197 คน
ในขณะทีพ่ รรคการเมืองทีส่ นับสนุนนายชวน มีเพิม่ เป็น 6 พรรค คิดเป็นจำ�นวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 196 คน ทำ�ให้ผู้ร้องเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจของประเทศกำ�ลังสับสน ประชาชนไม่เชื่อถือแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดเดิมและต้องการให้นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าว เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้ประชุมเรื่องดังกล่าวกัน
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ผู้ร้องทั้ง 14 คน ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
จึงได้ลงมติให้สนับสนุนนายชวน เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อมาผู้ร้องได้ทำ�หนังสือถึง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอสนับสนุนนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรี โดยประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือของผู้ร้องในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2540 อนึ่ง  ในขณะนั้น
พรรคประชากรไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 18 คน การตัดสินใจให้การ
สนับสนุนนายชวน จึงเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
ซึ่งมีจำ�นวน 14 คน
ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 นายชวนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชากรไทยที่เป็นรองหัวหน้าและเลขาธิการ
พรรคในเวลานั้นได้เจรจาร้องขอให้นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค เรียกประชุมตาม
ข้อบังคับพรรคเพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานในรัฐสภา แต่หัวหน้าพรรคได้ปฏิเสธ
และขัดขวาง ทั้งที่เป็นความจำ�เป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศ
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นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ หนึ่งในผู้ร้องซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค จึงได้เรียกประชุมสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานในรัฐสภาและที่ประชุม
ดังกล่าวก็ได้ลงมติให้เข้าร่วมรัฐบาล   ต่อมา นายวัฒนา นายยิ่งพันธ์ พลอากาศเอก
สมบุญ ระหงษ์ และนายประกอบ สังข์โต ซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกลุ่มผู้ร้อง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน 2540 แต่หลังจากนัน้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ได้มกี ารประชุม
กรรมการบริ ห ารพรรคประชากรไทย และที ่ ป ระชุ ม ได ล งมติ ไ ม เ ข า ร ว มรั ฐ บาล
โดยมีเจตนาขัดขวางไม่ให้ผรู้ อ้ งเข้าร่วมรัฐบาลเพือ่ แก้ปญ
ั หาของประเทศ และได้กล่าวหาผูร้ อ้ งว่า
เป็นกบฎต่อพรรคถึงขนาดเปรียบเทียบว่า ผู้ร้องเป็นงูเห่า
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2540 พรรคได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/40 และ
ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มอีก 11 คนโดยฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคหลายประการ
จากนั้นหัวหน้าพรรคได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง ผู้ร้องได้ส่งหนังสือคัดค้านขอให้ระงับการกระทำ�ดังกล่าวต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง แต่นายทะเบียนฯ กลับรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
พรรคดังกล่าว ผู้ร้องจึงได้นำ�เรื่องนี้ไปฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่ง
ต่อมา ในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2541 ซึ่งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี พรรคประชากรไทยได้จดั ประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที  ่ 20 มีนาคม
2541 โดยมีกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมิชอบจำ�นวน 11 คน เข้าร่วมด้วย และ
ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า คณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีสิทธิลงมติดังกล่าว เพราะการลงมติ
ในกรณีนี้เป็นสิทธิของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ตามข้อบังคับพรรค
ข้อ 36 และเป็นเอกสิทธิข์ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 157
วรรคหนึง่ มตินจ้ี งึ ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูร้ อ้ ง และขัดต่อหลักการพืน้ ฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
2540 มาตรา 47 วรรคสาม ดังนัน้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2541 ผูร้ อ้ งจึงใช้สทิ ธิตามข้อบังคับ
พรรค ข้อ 36 เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและลงมติโดยเสียง
ส่วนใหญ่ให้ไว้วางใจรัฐบาล ต่อมา มีสมาชิกพรรคกล่าวหาว่าผู้ร้องกระทำ�การฝ่าฝืน
มติกรรมการบริหารพรรคและขอให้ลงโทษผู้ร้อง และในวันที่ 1 มิถุนายน 2541
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หัวหน้าพรรคได้เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพือ่ พิจารณาข้อกล่าวหาของสมาชิกพรรค
และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเสียงข้างมากได้ลงมติขับผู้ร้องออกจากการเป็น
กรรมการบริหารพรรคตามข้อกล่าวหาข้างต้น และในวันเดียวกัน หัวหน้าพรรคได้จดั ให้มี
การประชุมใหญ่สามัญเพื่อตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มอีก 21 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นคน
ของหัวหน้าพรรค ผู้ร้องเห็นว่ามติขับผู้ร้องออกจากตำ�แหน่งไม่ชอบด้วยข้อบังคับพรรค
หมวดการลงโทษสมาชิก ข้อ 43-45
หลังจากนั้น วันที่ 10 ตุลาคม 2541 ได้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อพิจารณาลงโทษผู้ร้องตาม
ข้อกล่าวหา ซึ่งได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งหัวหน้าพรรคที่ให้สนับสนุนพลเอกชาติชาย
เป น นายกรั ฐ มนตรี การฝ า ฝ น มติ พ รรคไปร ว มรั ฐ บาลกั บ พรรคประชาธิ ป  ต ย 4
การไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคในการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
และดูหมิ่นใส่ร้ายหัวหน้าพรรค โดยที่ประชุมได้ลงมติให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียน
สมาชิกด้วยคะแนนเสียง 54 เสียง แต่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบกับวรรคสอง
ได้วางหลักว่า สมาชิกพรรคการเมืองทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะสิน้ สุดสมาชิกภาพ
ก็ตอ่ เมือ่ ทีป่ ระชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของพรรคมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรคการเมืองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำ�นวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด
และให้ลงมติโดยลับ เนื่องจากในขณะนั้นพรรคประชากรไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เหลืออยู่ 17 คน มีกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 57 คน
ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี 5 คน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีจำ�นวนรวมทั้งหมด
62 คน เมื่อรวมกับจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งหมายถึงผู้ร้องอีก 12 คนแล้ว จำ�นวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมดตามที่กฎหมายกำ�หนดจะมีทั้งสิ้น 74 คน แต่ในวันดังกล่าวมีกรรมการ
4ตามข้อเท็จจริง

มติดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่สมาชิก 4 คน ในกลุ่มผู้ร้องได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี
และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว.
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บริหารพรรคที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุม 52 คน ที่เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเข้าประชุม 3 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารพรรค คือ ผู้ร้อง เข้าร่วมประชุม 12 คน องค์ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
บริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนั้นจึงมี 67 คน การที่คะแนนเสียงให้ขับ
ผู้ร้องจากการเป็นสมาชิกพรรคมีจำ�นวน 54 เสียง เมื่อพิจารณาจากจำ�นวนกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคซึง่ มีทง้ั หมด 74 คนแล้ว มติขบั ผูร้ อ้ ง
ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนดังกล่าว คือ
ไม่น้อยกว่า 56 เสียง ดังนั้น จำ�นวนเสียง 54 เสียง ที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียน
สมาชิกจึงไม่ครบตามที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้   การลงคะแนนดังกล่าวยังเป็น
การลงคะแนนโดยเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนลับตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ มติขับผู้ร้อง
ออกจากพรรคจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 มาตรา 22 วรรคสอง
อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของพรรค
ประชากรไทยที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 47 วรรคสามและวรรคสี่
กล่าวคือ ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
ศาลรัฐธรรมนูญกำ�หนดประเด็นวินิจฉัยจำ�นวน 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง
มติของพรรคที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคมีลักษณะขัดต่อสถานะและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นทีส่ อง
มติดงั กล่าวของพรรคขัดหรือแย้งกับหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การมีมติลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค
เกิดจากสาเหตุส�ำ คัญสองประการ ได้แก่ การทีผ่ รู้ อ้ งฝ่าฝืนมติพรรคไปร่วมรัฐบาลกับพรรค
ประชาธิปัตย์ และการที่ผู้ร้องฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคในการลงมติในสภา
ผู้แทนราษฎร
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กรณีทผ่ี รู้ อ้ งฝ่าฝืนมติพรรคไปร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปตั ย์นน้ั ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า ขณะที่ผู้ร้องร่วมกันลงชื่อสนับสนุนนายชวน เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่
7 พฤศจิกายน 2540 นั้น   พรรคยังมิได้มีมติว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาล จนกระทั่ง
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ร้องได้เข้าร่วมรัฐบาลไป
เรียบร้อยแล้ว พรรคจึงได้จัดประชุมและมีมติไม่เข้าร่วมรัฐบาล และการที่ข้อบังคับ
พรรคที่ใช้อยู่ในเวลานั้น ในหมวด 9 การตั้งรัฐบาล ข้อ 34 กำ�หนดเพียงว่า ในกรณีที่
พรรคได้จัดตั้งรัฐบาลหรือเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น ให้เป็นอำ�นาจคณะกรรมการ
บริหารพรรคในการกำ�หนดตัวบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี ศาลจึงเห็นว่าตามข้อบังคับ
พรรคดังกล่าว การเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ไม่ใช่อำ�นาจตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารพรรค จึงถือไม่ได้วา่ ผูร้ อ้ งฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค
ในส่วนของกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเรือ่ งการลงมติ
ในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ข้อบังคับพรรค ข้อ 36 กำ�หนดว่า
การลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามมติที่ที่ประชุมสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรของพรรคกำ�หนดไว้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารพรรคจึงไม่มอี �ำ นาจลงมติวา่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาล จึงถือไม่ได้เช่นกันว่า
ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริหารพรรคในกรณีนี้
สำ�หรับประเด็นทีว่ า่ มติของพรรคทีใ่ ห้ลบชือ่ ผูร้ อ้ งออกจากทะเบียนสมาชิกจะขัดกับ
สถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 2540
มาตรา 47 วรรคสาม หรือไม่นั้น ศาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 149 กำ�หนด
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยและต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย เช่น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น การลงมติลบชื่อผู้ร้องออกจาก
ทะเบียนสมาชิกพรรคย่อมก่อให้เกิดผลตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 118 (8) กล่าวคือ
สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรต้ อ งสิ้ น สุ ด ลงนั บ แต่ วั น ที่ พ รรคมี ม ติ
ซึง่ เท่ากับว่าความเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยตอ้ งสิน้ สุดลงด้วยและส่งผลให้ไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้  มติเช่นนี้จึงขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยชัดแจ้ง (เน้นโดยผู้เขียน)
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สำ�หรับประเด็นทีว่ า่ มติของพรรคเรือ่ งดังกล่าวขัดต่อหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า การที่ผู้ร้องไปลงชื่อสนับสนุนนายชวน เป็นนายกรัฐมนตรี มีสาเหตุ
มาจากการที่พรรคการเมืองสองพรรคซึ่งเคยประกาศจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วม
รัฐบาลเดิมโดยสนับสนุนให้พลเอกชาติชาย เป็นนายกรัฐมนตรีได้ถอนตัวไปสนับสนุน
นายชวน จึงเป็นผลให้ข้อตกลงของหกพรรคเดิมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นมติที่
ไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติตามอีกเนื่องจากเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเมื่อสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคจำ�นวน 14 คน เห็นว่า มีความจำ�เป็นรีบด่วนที่จะต้อง
สนับสนุนให้นายชวน เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์บ้านเมือง จึงเป็นเรื่องที่
พรรคควรรับฟังตามหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มติที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคจึงเป็นมติที่ขัดกับ
หลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มติ ข องพรรคที่ ใ ห้ ล บชื่ อ ผู้ ร้ อ งออกจากทะเบี ย น
สมาชิกพรรคขัดต่อสถานะและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 47 วรรคสามและวรรคสี่
4.1.2 บทวิเคราะห์
คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการมีมติลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค
เกิดจากสาเหตุสำ�คัญสองประการ ได้แก่ การที่ผู้ร้องฝ่าฝืนมติพรรคไปร่วมรัฐบาลกับ
พรรคประชาธิปัตย์ และการที่ผู้ร้องฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคในการลงมติ
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการทีพ่ รรคมีมติทง้ั สองกรณี
ดังกล่าวข้างต้นนัน้ เป็นกรณีทข่ี อ้ บังคับการประชุมของพรรคไม่ได้ให้อ�ำ นาจคณะกรรมการ
บริหารพรรคไว้ กล่าวคือ กรณีการเข้าร่วมรัฐบาล ข้อบังคับของพรรคกำ�หนดให้
ในกรณีที่พรรคได้จัดตั้งรัฐบาลหรือเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น ให้เป็นอำ�นาจ
คณะกรรมการบริหารพรรคในการกำ �หนดตัวบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีเท่านั้น
การเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ไม่ใช่อำ�นาจตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงถือ
ไม่ได้วา่ ผูร้ อ้ งฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคหรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค สำ�หรับการลงมติ
ในสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ ให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรค
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คณะกรรมการบริหารพรรคย่อมไม่มอี �ำ นาจกำ�หนดว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรค
จะต้องไว้วางใจหรือไม่วางใจรัฐบาล
ในประเด็นที่ว่าข้อบังคับการประชุมพรรคไม่ได้ให้อำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
พรรคในการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลไว้นั้น ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อข้อบังคับการประชุมของ
พรรคให้อำ�นาจคณะกรรมการบริหารพรรคในการกำ�หนดตัวบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นรัฐมนตรีได้ ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วม
รัฐบาลนัน้ คณะกรรมการบริหารพรรคย่อมต้องสามารถมีมติในเรือ่ งดังกล่าวได้ เพียงแต่วา่
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคในกรณีนี้ย่อมไม่ผูกพันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคโดยเด็ ด ขาด  มิฉ ะนั้น ย อมจะขัด ต อหลักการไม ตกอยู  ภ ายใต อ าณั ติ ใดๆ
ในการออกเสียงลงคะแนนหรือตัดสินใจในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนจะตัดสินใจอย่างไรย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเฉพาะ สำ�หรับที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การทีค่ ณะกรรมการบริหารพรรคไม่มอี �ำ นาจกำ�หนดว่าสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรของพรรคจะต้องไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ย่อมถูกต้องแล้วเพราะ
กรณีดังกล่าวนี้เป็นอำ�นาจของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ไม่ใช่อำ�นาจ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค อย่างไรก็ตาม   หากมีประเด็นว่าที่ประชุมสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรของพรรคมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง มติดังกล่าวจะผูกพันสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแต่ละคนเพียงใดนัน้ เห็นว่า กรณียอ่ มเป็นไปตามหลักการไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆ
เช่นกัน กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนย่อมรับเอามตินั้นมาพิจารณา
ประกอบในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร แต่ถึงที่สุดแล้วสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจะออกเสียงอย่างไร ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคไม่อาจบังคับได้
สำ�หรับประเด็นที่ว่ามติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีนี้ออกจากทะเบียนสมาชิก จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า มติดังกล่าวขัดกับสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยชัดแจ้ง โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เหตุผลว่า มติของพรรคประชากรไทยที่ให้ลบชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจาก
ทะเบียนสมาชิกจะส่งผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พรรคมีมติ ซึ่งเท่ากับว่าความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องสิ้นสุดลงด้วยและ
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ส่งผลให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยได้ เมื่อพิจารณา
จากเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ไว้แล้ว เห็นว่า การให้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญใน
ลักษณะดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลทำ�ให้การขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกจากพรรคในทุกกรณี
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และย่อมถือว่าไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เนื่องจากจะทำ�ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง เพราะรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมือง
การตีความและการให้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะเช่นนี้ย่อมมีผล
เป็นการขัดขวางการสร้างวินัยในพรรคการเมือง และทำ�ให้พรรคการเมืองย่อมกระทำ�
การขัดต่อรัฐธรรมนูญเสมอหากขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรค ทั้งๆ ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจละเมิดวินัยของพรรคการเมืองทำ �ให้ภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองนัน้ เสียหายในสายตาของสาธารณชนหรือแสดงความคิดเห็นในทางทีเ่ สียหาย
ต่อพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่อย่างรุนแรงจนไม่อาจคาดหมายจากพรรคการเมืองนั้น
ได้วา่ จะต้องทนยอมให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั สังกัดพรรคการเมืองของตนอยูต่ อ่ ไป
แต่หากพรรคการเมืองมีมติขบั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั ออกจากพรรค ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามแนวคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2542 (คดีงูเห่า) ก็จะกล่าวอ้างว่า
การกระทำ�ดังกล่าวกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับการให้เหตุผลในลักษณะเช่นนี้ คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้อง
พิจารณาว่า มติของพรรคการเมืองที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติ
ตามนั้นเป็นมติอะไร และมติดังกล่าวก้าวล่วงต่อหลักความเป็นอิสระและการไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติใดๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า
มติที่กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติในกรณีของพรรคประชากรไทยตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้นั้น เป็นมติที่กำ�หนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
ซึง่ ต้องตีความว่า ถึงทีส่ ดุ แล้วย่อมเป็นเอกสิทธิข์ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะออกเสียง
ลงคะแนนอย่างไรก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎร
เมื่ อ พรรคการเมื อ งมี ม ติ ล บชื่ อ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรออกจากพรรคอั น เป็ น ผล
เนือ่ งมาจากการทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเหล่านัน้ ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง
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อันเป็นเอกสิทธิข์ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ละคน ย่อมถือได้วา่ มติหรือการกระทำ�
ของพรรคประชากรไทยในกรณี นี้ ก ระทบต่ อ หลั ก การไม่ ต กอยู่ ภ ายใต้ อ าณั ติ ใ ดๆ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องถือว่าขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
ในคดีนี้มีความเห็นในคำ�วินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่ง
ทีว่ นิ จิ ฉัยคดีโดยอาศัยแนวความคิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส ซึง่ แนวการวินจิ ฉัย
มีส่วนคล้ายคลึงกับผู้เขียน คือ คำ�วินิจฉัยส่วนของศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ
นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ ซึง่ วินจิ ฉัยโดยอ้างความเห็นของสภารัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส (Assemblée
constituante) อันเป็นสภาได้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีท่ ง้ั ในทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละร่างรัฐธรรมนูญ
ในช่วงหลังจากการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ในปี ค.ศ. 1789 ทีว่ า่ ภารกิจของสมาชิกรัฐสภาทีม่ าจาก
การเลือกตั้งเป็นภารกิจทางการเมือง และเป็นภารกิจแห่งการเป็นผู้แทน (le mandat
representatif) ซึ่งย่อมมีความหมายโดยปริยายว่า ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งมิใช่ผู้แทน
ของคณะผู้เลือกตั้ง (le corps électoral) แต่เป็นผู้แทนของประชาชาติทั้งมวล
(le nation toute entire) โดยคำ�ว่า “ประชาชาติ” ในกรณีนี้หมายถึง พลเมืองทั้งหลาย
ทีร่ วมกันเป็นหนึง่ เดียว (Unité collective) ซึง่ เป็นนามธรรม (abstraite) ด้วยเหตุเช่นนี้
สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งจึงไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือคำ�สั่งใดๆ ของผู้เลือกตั้ง
นอกจากนี้ ภารกิจแห่งการเป็นผู้แทนยังมีความหมายโดยปริยายอีกด้วยว่า ผู้ที่มาจาก
การเลือกตั้งซึ่งมีฐานะเป็นผู้แทนของประชาชาติทั้งมวลย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชาติทั้งมวล และสามารถใช้ดุลพินิจกระทำ�ในสิ่ง
ที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติโดยรวมได้ และนับแต่สภารัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
มีความเห็นดังกล่าว ทฤษฎีกฎหมายมหาชนได้ยึดถือเอาหลักความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชาติและการไม่อยู่ภายใต้อาณัติใดๆ ของ
สมาชิกรัฐสภาเป็นหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งของประเทศไทยก็ได้มีบทบัญญัติที่รับรองหลักการดังกล่าวเอาไว้
ในรัฐธรรมนูญด้วย โดยบทบัญญัติที่รับรองหลักการดังกล่าวของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ปรากฏอยูใ่ นมาตรา 149 และมาตรา 156
วรรคสี่ โดยรัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 149 วางหลักว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
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สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย และรัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา
156 วรรคสี่ วางหลักว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ดำ�รงตำ�แหน่งใด ให้กระทำ�เป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
เมื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชาติทั้งมวล และ
การไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆ ของสมาชิกรัฐสภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ เป็นหลักการพืน้ ฐาน
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้น มติของ
พรรคประชากรไทยที่ให้ลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค เพราะเหตุที่
ผู้ร้องในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้
อาณัติของพรรคจึงเป็นมติที่ขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กล่าวโดยสรุป ผูเ้ ขียนเห็นด้วยในผลของคำ�วินจิ ฉัยในเรือ่ งดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญ
4.2 คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 57/2543 (คดีขับนายเนวินพ้นจากพรรคเอกภาพ)
4.2.1 ข้อเท็จจริงของคดีและการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
คดีนี้เป็นคดีที่นายเนวิน ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเอกภาพ
ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติของพรรคเอกภาพมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ 2540
มาตรา 47 วรรคสาม ข้อเท็จจริงของคดี คือในช่วงปลายสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2
นายเนวิ น ชิ ด ชอบ ซึ ่ ง ในขณะนั ้ น เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรพรรคเอกภาพ
ได้ประกาศตัวว่าในการเลือกตัง้ ครัง้ หน้าจะลงสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในนามพรรค
ชาติไทย ต่อมา พรรคเอกภาพเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543 เพื่อพิจารณากรณีนายเนวิน
ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคในกรณีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543
และที่ประชุมได้ลงมติให้นายเนวินพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
นายเนวินให้เหตุผลประกอบคำ�ร้องว่า พรรคเอกภาพลงมติดังกล่าวโดยไม่เคย
มีหนังสือเชิญตนให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
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และการที่ ข้ อ บั ง คั บ พรรคระบุ ใ ห้ ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก พรรคสิ้ น สุ ด ลงต่ อ เมื่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกนั้น มิได้หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
พรรคจะมีอำ�นาจพิจารณาเพียงฝ่ายเดียวได้ การพิจารณาเพียงฝ่ายเดียวเป็นการขัดต่อ
เสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง และมิได้เป็นไปเพือ่ สร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนอันเป็นหลักการในการตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
การจะมีมติให้สมาชิกคนใดพ้นสมาชิกภาพต้องดำ�เนินการโดยเปิดเผยและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทข่ี อ้ บังคับพรรคระบุไว้อย่างครบถ้วน ซึง่ ข้อบังคับพรรคในเรือ่ งนีก้ �ำ หนดไว้วา่
จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกกระทำ�ผิดข้อบังคับพรรคว่าด้วยจรรยาบรรณหรือ
วิ น ั ยของสมาชิ ก และจะต องมีการกล าวหาวามีการกระทำ � ผิ ดเกิ ดขึ ้ น โดยมี
คณะอนุกรรมการชุดหนึง่ ทำ�หน้าทีส่ อบสวนข้อกล่าวหา และหากปรากฎว่ามีการกระทำ�ผิด
จึงจะถูกลงโทษซึง่ รวมถึงการถูกขับให้พน้ สมาชิกภาพด้วย และในกรณีทส่ี มาชิกพรรคนัน้
เป น สมาชิ กสภาผู  แ ทนราษฎรของพรรคได ม ีข อกำ�หนดเพิ ่ ม เติ ม ว า การพิ จ ารณา
ข้อกล่าวหาต้องกระทำ�ต่อหน้าสมาชิกพรรคทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยกัน เว้นแต่
ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่เข้าร่วมพิจารณาเกิน 3 ครั้ง และคะแนนโหวตให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค ต้องใช้คะแนนโหวตไม่ต่ำ�กว่า 3 ใน 4
ของที่ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะกรรมการบริหารพรรค และ
การลงมติดงั กล่าวจะต้องเป็นการลงมติโดยลับเท่านัน้ แต่ปรากฏว่า การประชุมเมือ่ วันที่
10 ตุลาคม 2543 มิได้ดำ�เนินการอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่ข้อบังคับพรรค
กำ�หนดไว้ เพราะไม่มกี ารกล่าวหา ไม่มกี ารสอบสวน ไม่มกี ารพิจารณาต่อหน้านายเนวิน
ซึง่ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และในการประชุมนัน้ มีกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุม
16 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุม 3 คน รวมเป็น 19 คน จากจำ�นวน
ทั้งหมด 26 คน (ซึ่งน้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
บริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 20 คน) และมิได้ลงคะแนนโดยลับ
อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมบางคนก็ไม่เห็นชอบที่จะให้นายเนวินพ้นจากตำ�แหน่ง การลงมติ
ดังกล่าวจึงไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ การลงมติให้นายเนวินพ้นจากการเป็น
สมาชิกพรรคจึงขัดต่อข้อบังคับพรรคเอกภาพและไม่มีผลตามมตินั้น นอกจากนี้
การทีพ่ รรคการเมืองมีมติให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคซึง่ ทำ�ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2540 ม. 118 (8)
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ด้วยนั้น ถือเป็นมติที่มิชอบด้วยกฎหมาย การลงมติเช่นนี้จึงขัดต่อสถานะและ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยชัดแจ้ง  และเป็นการดำ�เนินการที่ขัด
หรือแย้งกับหลักพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 47 ดังนั้น นายเนวิน
จึงเห็นว่า มติดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับพรรค พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 47 วรรคสาม
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า  เป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 118 (8) และมาตรา 47
จึงรับไว้พิจารณาตามข้อกำ�หนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541
ขอ 10 อยางไรก็ตาม หลังจากนายเนวินยื่นคำ�รองฉบับนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญ
พรรคเอกภาพได้มีการประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 43 และมีมติให้นายเนวิน
พ้นจากสมาชิกพรรคด้วยคะแนนเสียง 20 ต่อ 2 เสียง ซึ่งนายเนวินเห็นว่าการลงมติ
ในครั้งหลังก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะขัดต่อข้อบังคับพรรคตั้งแต่ข้อ 17 ถึงข้อ 20
ต่อมานายไชยยศ สะสมทรัพย์ หัวหน้าพรรคเอกภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถูกร้อง
ชี้แจงว่า มติของพรรคเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่าง
เป็นทางการ และถือว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากหัวหน้าพรรคยังไม่ได้ส่ง
รายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับมตินี้ไปยังประธานรัฐสภาและนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 22
วรรคสี่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การที่นายไชยยศ ตัวแทนผู้ถูกร้องชี้แจงว่ามติดังกล่าว
ยังไม่มีความสมบูรณ์และเป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมติพรรคที่มีขึ้น
ภายหลัง คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2543 เลยนั้น ถือเป็นการยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์
ของมติที่มีขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2543 มติของพรรคเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543
จึงไม่มีผลทำ�ให้นายเนวินพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเอกภาพ ดังนั้น นายเนวินจึงยัง
ไม่พ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา
118 (8) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารยุบสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ทำ�ให้สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเนวิน ต้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 118 (1) ดังนัน้ นายเนวินจึงไม่มสี ถานะผูแ้ ทนปวงชน
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 149 อีก จึงไม่มปี ระเด็นต้องวินจิ ฉัยว่ามติพรรคเมือ่ วันที่
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10 ตุลาคม 2543 ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 47 อีกต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยกคำ�ร้อง
4.2.2 บทวิเคราะห์
เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลว มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา
การทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกล่าวแสดงตนว่าในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไปจะลงสมัครรับเลือกตัง้
ในนามของพรรคการเมืองอีกพรรคการเมืองหนึ่ง เพียงพอหรือไม่ที่จะถือว่าเป็น
การกระทำ�ที่ผิดวินัยพรรคการเมือง หรือทำ�ให้พรรคการเมืองนั้นไม่อาจคาดหมายจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดของตนว่าจะสามารถร่วมงานกันต่อไปได้จนกระทั่ง
สิ้นสุดวาระของสภาผู้แทนราษฎร โดยเหตุที่คดีนี้ไม่ได้มีการวินิจฉัยในเนื้อหาของคดี
จึ ง ทำ � ให้ ไ ม่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยละเอี ย ดที่ จ ะใช้ เ ป็ น ฐานในการวิ เ คราะห์ แ ละวิ นิ จ ฉั ย
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ การทีน่ ายเนวิน ชิดชอบ ประกาศต่อสาธารณชนว่าการเลือกตัง้
ครั้งตอไปจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคชาติไทย ยอมแสดงใหเห็นไดวา
การทำ�งานร่วมกันระหว่างพรรคเอกภาพกับนายเนวิน ชิดชอบ ตลอดช่วงระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ก่อนครบวาระของสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย
ดังนั้นจึงเห็นว่า พรรคเอกภาพสามารถที่จะขับนายเนวิน ชิดชอบ ออกจากพรรคได้
แต่ทั้งนี้กระบวนการในการขับนายเนวิน ออกจากพรรคจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ถูกต้องด้วย เช่น ต้องเปิดโอกาสให้นายเนวิน ได้ชี้แจงโต้แย้ง หรือแสดงพยาน
หลักฐานต่างๆ ก่อนที่จะมีมติดังกล่าวด้วย
5. ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในต่างประเทศ: พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ
ในระบบกฎหมายเยอรมัน คดีพพิ าทกรณีกลุม่ การเมืองในสภา (Fraktion) ขับสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในสังกัดออกจากกลุม ความเห็นสวนใหญถือวาเปนเรื่องที่อยู
ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน ในขณะที่คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่พรรคการเมืองขับ
สมาชิกของพรรคการเมืองออกจากพรรคถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
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เอกชน สำ�หรับระบบกฎหมายอังกฤษนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับ
สมาชิกของพรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเอกชนเช่นกัน
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทยพบว่า ระบบกฎหมายเยอรมันไม่ได้
กำ � หนดให้ สิ ท ธิ ของสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรที่ถูกขั บ ออกจากกลุ่ ม การเมื อ งในสภา
ผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะยืน่ เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วนิ จิ ฉัยว่ามติของกลุม่ การเมืองในสภา
ดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่เอาไว้โดยตรง ในทางตำ�ราได้มี
การอภิปรายกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออก
จากกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรจะใช้หนทางของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
(Verfassungsbeschwerde; Constitutional Complaint) ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ให้วินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของมติของกลุ่มการเมือง
ในสภา อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำ�คัญประการหนึ่งของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ คือ
ผู้ที่ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะต้องแสดงให้เห็นว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน (Grundrechte) หรือ
สิทธิเสมือนสิทธิขั้นพื้นฐาน (grundrechtsgleiche Rechte) ของตนถูกล่วงละเมิด
จากอำ�นาจมหาชนของรัฐอย่างไร กรณีจงึ มีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาว่ามติของกลุม่ การเมือง
ในสภาเป น การใช อ ำ � นาจมหาชนหรื อ ไม  และหากมติ ข องกลุ  ม การเมื อ งในสภา
เป็นการใช้อำ�นาจมหาชนแล้ว การใช้อำ�นาจดังกล่าวมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานหรือสิทธิเสมือนสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหรือไม่
ประเด็นทีว่ า่ มติของกลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการใช้อ�ำ นาจมหาชนหรือไม่นน้ั
ดูเหมือนจะยังมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองแนว แนวแรกเห็นว่ากลุม่ การเมืองในสภา
(Fraktion) กับพรรคการเมือง (politische Partei) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองใด เมื่อได้รับ
เลือกตั้งแล้ว จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองในสภากลุ่มเดียวกัน เมื่อความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคการเมืองเป็น
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนดังทีไ่ ด้กล่าวมาในตอนต้น  ข้อพิพาทเกีย่ วกับการสังกัด
หรือไม่สังกัดกลุ่มการเมืองในสภาก็ย่อมจะต้องถือว่าเป็นข้อพิพาทในทางกฎหมาย
เอกชน5  ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเห็นว่า กลุ่มการเมืองในสภาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น
องค์กรหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร และด้วยเหตุดังกล่าวจึงหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรของรัฐ และโดยเหตุที่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมโยงสิทธิ
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ในการอภิปรายและการเสนอร่างกฎหมายเข้ากับความเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง
ในสภา จึงอาจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ การเมืองในสภากับสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรที่สังกัดกลุ่มการเมืองนั้นเกี่ยวพันโดยอ้อมกับสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอันถือเป็นเรื่องในทางกฎหมายมหาชน6
ประเด็นปัญหาทีก่ ล่าวถึงข้างต้นคือประเด็นทีว่ า่ มติของกลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทน
ราษฎรถือว่าเป็นการกระทำ�โดยใช้อำ�นาจมหาชนหรือไม่นั้น ย่อมไม่จำ�เป็นที่จะต้อง
วินจิ ฉัยให้เด็ดขาดลงไป เพราะไม่วา่ อย่างไรก็ตาม การทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกเอา
มติของกลุ่มการเมืองในสภาที่ขับตนออกจากกลุ่มไปร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น
จะต้องปรากฏว่า มติดงั กล่าวล่วงละเมิดสิทธิขน้ั พืน้ ฐานหรือสิทธิเสมือนสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานะของความเป็นสมาชิก
สภาผู  แ ทนราษฎรแล ว จะเห็น ได วาสถานะดังกล าวเป นสถานะพิ เ ศษในฐานะที ่
เป็นหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรของรัฐไม่มีลักษณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิ
เสมือนสิทธิขน้ั พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญมุง่ ประสงค์คมุ้ ครองสิทธิของปัจเจกบุคคลแต่อย่างใด
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภาย่อมไม่อาจใช้หนทาง
ของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนำ�คดีไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ได้วินิจฉัยยืนยันประเด็นดังกล่าวนี้ไว้ในหลายคำ�วินิจฉัย7   โดยเหตุที่สิทธิที่ได้
รับผลกระทบจากมติของกลุ่มการเมืองในสภานั้นเป็นสิทธิเกี่ยวกับสถานะของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร กรณีจงึ มีประเด็นให้ตอ้ งพิจารณาว่า จะสามารถยืน่ คำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในคดีรฐั ธรรมนูญประเภทความขัดแย้งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (Organstreitssverfahren)
ได้หรือไม่
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการยื่นคำ�ร้องกรณีความขัดแย้งระหว่างองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ข้อ 1 แห่งกฎหมาย
พื้นฐานฯ และมาตรา 13 ข้อ 5 รวมถึงมาตรา 63 และมาตราต่อๆ ไปในรัฐบัญญัติว่า
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ แล้ว จะเห็นได้วา่ แม้วา่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ ถูกขับออกจาก
5Achterberg,

S. 278.
Grimm, in : Schneider/Zeh, S. 199 ff., 210.
7BVerfGE 6, 445 (447); 32,157 (162); 40, 296 (309);64, 312.
6เปรียบเทียบ
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กลุ่มการเมืองในสภาจะไม่ใช่องค์กรสูงสุดระดับสหพันธ์ (oberstes Bundesorgan)
แต่กถ็ อื ได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรสูงสุดระดับสหพันธ์ คือ เป็นส่วนหนึง่ ของสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแห่งสหพันธ์ นอกจากนีส้ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังมีสทิ ธิเฉพาะตนหลายประการ
เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านในสภาผู  แ ทนราษฎร สิ ท ธิ ด ั ง กล า วได ร ั บ การบั ญ ญั ต ิ ไ ว
ในข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร นอกจากนีส้ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังมีสถานะ
ในทางรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเยอรมนี ได้รบั รองหลักการไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆไว้ในมาตรา 38 วรรคหนึง่
ประโยคที่สองอีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจาก
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรจึงสามารถกล่าวอ้างได้ว่า การขับตนออกจากกลุ่ม
การเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการกระทำ�ที่ล่วงละเมิดสถานะความเป็นอิสระ
และการไม่อยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้ และสามารถยืน่ คำ�ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารฟ้ อ งคดี เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งองค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญได้8  ทั้งนี้ โดยถือว่า ผู้ร้อง คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจาก
กลุ่มการเมืองในสภา ในขณะที่ผู้ถูกร้อง คือ กลุ่มการเมืองในสภา (Fraktion)9
การยืน่ คำ�ร้องในคดีเกีย่ วกับความขัดแย้งขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผูม้ สี ทิ ธิยน่ื
คำ�ร้องจะต้องยื่นคำ�ร้องภายในหกเดือนนับจากวันที่มีมาตรการทางกฎหมายซึ่งเป็นวัตถุ
แห่งคดี ทัง้ นี้ เป็นไปตามรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 64 วรรคสาม ดังนัน้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกขับออกจากกลุ่มการเมืองในสภาต้องการยื่น
คำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า มติของกลุม่ การเมืองในสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นย่อมต้องยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
หกเดือนนับแต่วนั ทีก่ ลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติ อนึง่ การทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรถูกขับออกจากกลุ่มการเมือง (รวมทั้งถูกขับออกจากพรรคการเมือง) ไม่ทำ�ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นต้องสูญเสียสมาชิกภาพแห่งความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแต่อย่างใด
8BVerfGE

9BVerfGE

32,162.; 43,142 ff.;64,313.
2,143ff.; Stern, in: BK, Art.93 Rdnr. 118.
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ในทางเนือ้ หาของคดี ศาลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัยให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูย้ น่ื
คำ�ร้องเป็นฝ่ายชนะคดีก็ต่อเมื่อปรากฏว่า มติของกลุ่มการเมืองในสภาขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ประโยคที่สอง แห่งกฎหมายพื้นฐานฯ (สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน ไม่ผูกพันกับอาณัติและการสั่งการใดๆและตกอยู่
เพียงภายใต้มโนธรรมสำ�นึกของตนเท่านัน้ ) กล่าวคือ ขัดต่อหลักการไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติ
สั่งการใดๆ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง ประโยคที่หนึ่ง แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มการเมืองในสภา (Fraktion) หมายถึง “กลุ่มที่เกิดจากการร่วมตัวกันของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน” (Vereinigung von
Mitgliedern des Bundestages, die der gleichen Partei angehoeren) กลุม่ การเมือง
ในสภามีภารกิจในการช่วยบังคับทิศทางกระบวนการทำ�งานของสภาผู้แทนราษฎร
และช่วยให้การดำ�เนินงานของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ตามความเห็นฝ่ายข้างมากในทางตำ�รา ความชอบธรรมของกลุ่มการเมืองใน
สภาย่อมเป็นผลมาจากบทบัญญัติมาตรา 21 แห่งกฎหมายพื้นฐาน อันเป็นบทบัญญัติที่
แสดงถึงบทบาทของพรรคการเมืองในการมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจำ�นงทางการเมือง
ของปวงชน โดยที่พรรคการเมืองไม่สามารถดำ�เนินงานโดยตรงในสภาผู้แทนราษฎรได้
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองจึงย่อมได้รับการปกป้องโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคตนซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองในสภา เราอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มการเมือง
ในสภา คือ แขนของพรรคการเมืองที่ยื่นไปในสภาผู้แทนราษฎร10   อย่างไรก็ตาม
ไม่ พึ ง เข้ า ใจผิ ด ว่ า กลุ่ ม การเมื อ งในสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง หรื อ องค์ ก รย่ อ ย
องค์กรหนึง่ ของพรรคการเมือง แต่กลุม่ การเมืองในสภานัน้ ถือว่าเป็นสถาบันในทางกฎหมาย
รัฐสภา กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีภารกิจสองประการซ้อนกันอยู่ คือ  
ภารกิจในการทำ�ให้วตั ถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองตลอดจนการก่อตัง้
เจตจำ�นงทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรปรากฏเป็นจริงประการหนึ่ง และภารกิจใน
การทำ�ให้สภาผู้แทนราษฎรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้
กลุ่มการเมืองในสภาจึงมีสิทธิตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายประการ
โดยสิทธิต่างๆ เหล่านั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนไม่อาจมีได้โดยลำ�พัง
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การดำ�เนินงานของกลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรย่อมไม่อาจเป็นไปได้ ถ้าหาก
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอิทธิพลใดๆ เหนือสถานะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในสังกัดของตนเลย อาจกล่าวได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยอมจำ�กัด
เสรีภาพบางประการของตนลงเมื่อสังกัดกลุ่มการเมืองในสภา11   เนื่องจากสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างน้อย
กลุม่ การเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ เป็นทีร่ วมของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงสามารถ
ตัดสินใจในประเด็นต่างๆร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและมีพลัง ด้วยเหตุน้ี สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรซึ่งสังกัดกลุ่มการเมืองในสภาจึงต้องยอมรับเสียงข้างมากของกลุ่มการเมือง
ในสภาที่ตนสังกัดด้วย โดยเหตุที่การตัดสินใจหลายเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการแสดงออกซึ่งสิทธิท่ไี ด้รับมอบมาจาก
ปวงชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ย่อมจะต้อง
ให้ความเชื่อถือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
และเมื่อกลุ่มการเมืองในสภาที่ตนสังกัดมีมติในเรื่องนั้นอย่างไร ก็พึงเคารพมติในสภา
ของกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัดด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลุ่มการเมืองในสภาย่อมสามารถ
เรียกร้องให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสังกัดของตนรักษาวินยั ของกลุม่ และหากสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั ไม่พร้อมทีจ่ ะรักษาวินยั ของกลุม่ การเมืองในสภาได้ กลุม่ การเมือง
ในสภาก็ย่อมมีสิทธิขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นออกจากกลุ่มการเมืองในสภาได้
ปัญหาทีพ่ งึ พิจารณาก็คอื กลุม่ การเมืองในสภาสามารถทีจ่ ะเรียกร้องให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่สังกัดกลุ่มการเมืองตนจะต้องผูกพันตัวเองกับวินัยของพรรคการเมือง
ในระดับใด อาจกล่าวได้ว่าขอบเขตของการเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
รักษาไว้ซึ่งวินัยของกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนั้นอยู่ที่บทบัญญัติในมาตรา 38
วรรคหนึ่ง ประโยคที่สอง กฎหมายพื้นฐานฯ ดังนั้น “วินัยของกลุ่มการเมืองในสภา”
(Fraktionsdisziplin) จึงเป็นความพยายามของกลุ่มการเมืองในสภาในการก่อตั้ง
เจตจำ�นงร่วมกันในหมูข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดกลุม่ การเมืองของตน เพือ่ ทีจ่ ะ
10Weber, Der praktische Fall – Oeffentliches Recht, JuS 1990, S.660.; Henke, Das Recht der
politischen Parteien, 2. Auf. (1972), S.147.
11BVerfGE 10,4 (14).
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แสดงเจตจำ � นงดั ง กล า วออกสู  ภ ายนอกอย า งเป น เอกภาพ ด ว ยเหตุ ด ั ง กล า ว
กลุ่มการเมืองในสภาจึงสามารถที่จะแนะนำ�  โน้มน้าว ตลอดจนคาดหวัง12  ให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่มีความเห็นแตกต่างออกไปแสดงความเห็นไปในทางเดียวกับกลุ่ม
การเมืองในสภาเพื่อประโยชน์ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองในสภาได้ ทั้งนี้รวมถึงการมีมติของกลุ่มการเมืองในสภาแนะนำ�ให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไปในทางใดทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม
กลุ่มการเมืองในสภาจะต้องยอมรับให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นเสรีภาพของสมาชิก
ผู้แทนราษฎรแต่ละคน ดังนั้น หากกลุ่มการเมืองในสภากำ�หนดบังคับให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องออกเสียงลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกำ�หนดบังคับห้ามมิให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรใช้สิทธิอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ย่อมต้องถือว่ามาตรการหรือ
มติของกลุ่มการเมืองในสภาดังกล่าวกระทบต่อหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆ และ
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ13  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำ�นึงว่ากลุ่มการเมืองในสภา
ผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าวจะกำ�หนดโทษของการฝ่าฝืนไว้หรือไม่14
การแยกแยะว่ากรณีใดเป็นกรณีที่กลุ่มการเมืองในสภาสามารถกำ�หนดให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรรักษาไว้ซึ่งวินัยของกลุ่มการเมืองในสภาได้ กับกรณีใดที่กลุ่มการเมือง
ไม่สามารถบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กลุ่มการเมือง
ในสภากำ�หนดขึน้ ได้นน้ั ในหลายกรณีอาจมีปญ
ั หาให้ถกเถียงกันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำ�การอันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มการเมืองใน
สภา หรือทำ�ลายภาพลักษณ์ของกลุ่มการเมืองในสภา หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไป
จากแนวทางของกลุ่มการเมืองในสภาที่ตนสังกัดอย่างรุนแรงจนไม่สามารถคาดหมายได้
ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นจะทำ�งานร่วมกับกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไปได้ กลุ่มการเมืองในสภาย่อมขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นออกจากกลุ่มได้15
12Seifert/Homig,

GG Taschenkommentar, (Baden-Baden: Nomos, 1999), Art. 38 Rdnr.13.
10, 14.; 44, 318.
14ความเห็นฝ่ายข้างมากในทางตำ�รา ดู Badura, in: BK, Art. 38 Rdnr. 77 ส่วนความเห็นฝ่ายข้างน้อย ดู Kasten,
ZParl 16 (1985), 483. Kasten เห็นว่ากลุ่มการเมืองในสภาจะต้องกำ�หนดผลร้ายของการฝ่าฝืนมติของกลุ่มการเมือง
เอาไว้อย่างชัดเจน จึงจะถือได้ว่าการกระทำ�ของกลุ่มการเมืองในสภากระทบต่อหลักการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติใดๆและ
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขัดกับรัฐธรรมนูญ.
13BVerfGE
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การขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสหพันธ์ออกจากกลุม่ การเมืองในสภาทีโ่ ด่งดังมาก
ครัง้ หนึง่ คือ การทีก่ ลุม่ การเมือง CDU/CSU มีมติขบั นาย Martin Hohmann ออกจากกลุม่ 16
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2003 นาย Martin Hohmann ได้กล่าวปาฐกถาทีเ่ มือง
Neuhof เนื่องในโอกาสวันรวมชาติเยอรมัน โดย Hohmann ได้กล่าวในทำ�นองว่า
ชาวเยอรมันไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี และตั้งคำ�ถามว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน สมควรที่ประเทศเยอรมนีจะลดการจ่ายเงินสนับสนุนสหภาพยุโรปตลอดจน
ลดการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บรรดาแรงงานที่ถูกบังคับให้ทำ�งานในสมัยนาซี
และบรรดาเหยื่อชาวยิวที่เคยถูกกักกันในค่าย Holocaust หรือไม่ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ
Hohmann ได้โต้แย้งว่า แนวความคิดดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากบริบททางประวัตศิ าสตร์
และความรับผิดชอบทางศีลธรรมแล้วย่อมไม่อาจเป็นไปได้ Hohmann ได้โต้แย้งผูท้ ค่ี ดั ค้าน
เขาโดยหยิบยกเอามโนทัศน์วา่ ด้วย “ชนชาติผกู้ ระทำ�ความผิด” พิเคราะห์กบั ความหมาย
ของ “ชาวเยอรมัน” ในช่วงนาซี และความเป็นชนชาติยวิ ในสมัยของสตาลินมาวิเคราะห์
ทั้งนี้ Hohmann ได้อ้างอิงงานเขียนของ Johannes Rogalla von Bieberstein
และอ้างอิง Henry Ford ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ ไปว่าต่อต้านชาวยิวมาสนับสนุนแนวความคิด
ของเขา เขาสรุปในที่สุดว่า ความคิดเรื่องความรับผิดร่วมกันของชาวเยอรมันที่มีต่อ
ชาวยิว (Kollektivschuld) เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ผูท้ จ่ี ะต้องรับผิดโดยแท้จริงสำ�หรับการก่อ
อาชญากรรมในศตวรรษที่ 20 ก็คือ ผู้ที่ไม่มีพระเจ้าและอุดมการณ์ต่างๆ ที่ปฏิเสธ
พระเจ้า หลังจากการปาฐกถาคราวนั้น ในชั้นแรก ไม่ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาในทางลบจาก
ผู้ฟังแต่อย่างใด จนกระทั่งต่อมาเมื่อมีการนำ�ปาฐกถานั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและ
มีผวู้ จิ ารณ์ปาฐกถาดังกล่าว สาธารณชนจึงเริม่ ให้ความสนใจ และหลังจากนัน้ Hohmann
ก็ ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ า งรุ น แรงทั้ ง จากสื่ อ มวลชนและนั ก การเมื อ งทั้ ง ที่ สั ง กั ด กลุ่ ม
การเมืองอื่นและที่อยู่ในกลุ่มการเมืองเดียวกับตน ในเดือนถัดมาได้มีการประชุมกลุ่ม
การเมืองในสภา CDU/CSU ที่ประชุมได้มีมติขับ Hohmann ออกจากกลุ่ม โดยคะแนน
เสียงที่ให้ขับ Hohmann ออกจากกลุ่มมีจำ�นวนร้อยละ 78 ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
หลังจากนั้นพรรคการเมือง CDU (มลรัฐ Hessen) ได้เริ่มกระบวนการไต่สวนและ
15vgl. OVG Münster, NJW 1989, 1106 zitiert nach Seifert/Homig, GG Taschenkommentar,
Art.38 Rdnr.13.
16ข้อเท็จจริงเรื่องนี้สรุปจาก http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Hohmann.
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ยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการ และในที่สุดอนุญาโตตุลาการพรรคการเมือง CDU มลรัฐ
Hessen ได้วินิจฉัยให้ Hohmann ต้องออกจากพรรคการเมือง CDU Hohmann ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการพรรคการเมือง CDU ในระดับสหพันธ์ แต่อนุญาโตตุลาการ
พรรคการเมือง CDU ระดับสหพันธ์มีคำ�สั่งไม่รับอุทธรณ์ หลังจากนั้น Hohmann
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม (ศาลแพ่ง) ว่าการขับเขาออกจากพรรคการเมืองไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลชัน้ ต้นเมืองเบอร์ลนิ พิพากษายกฟ้องเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
ศาลอุทธรณ์ (ศาลสูงระดับมลรัฐ) แห่งเบอร์ลินพิพากษายืน และมีคำ�สั่งต่อมา
ไม่อนุญาตให้ฎีกา Hohmann ได้อุทธรณ์คำ�สั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาของศาลอุทธรณ์ (ศาลสูง
ระดับมลรัฐ) แห่งเบอร์ลิน ไปยังศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์ (ศาลฎีกา) ศาลยุติธรรมแห่ง
สหพันธ์มีคำ�สั่งยืนไม่อนุญาตให้ฎีกาตามศาลอุทธรณ์แห่งเบอร์ลินเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ. 2007 การฟ้องร้องโต้แย้งว่าการขับออกจากพรรคการเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงยุติลง
ในส่วนของการโต้แย้งมติของกลุม่ การเมืองในสภาต่อศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ปรากฏว่า
นาย Hohmann ได้เสนอเรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ตามหลักทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
แต่อย่างใด
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บทที่ 5

ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตย
ในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข
1. ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ประเด็นซึง่ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
ในระบบกฎหมายไทยนั้น นอกจากจะเป็นผลมาจากพัฒนาการทางด้านการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ไ ม่ อ าจดำ � เนิ น ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเกิ ด
รัฐประหารขึ้นหลายครั้งนับแต่มีการอภิวัฒน์การปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 แล้ว ยังเป็นผลมาจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมุ่งหมายในการมีพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึง
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองที่จำ�เป็นต้องมีการจัด
โครงสร้างองค์การและรูปแบบการบริหารงานภายในองค์การที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งซึ่ ง มี อ ยู่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพรรคการเมื อ งด้ ว ย
โดยหลักการแล้ว ระบบกฎหมายสมควรที่จะเปิดโอกาสให้การจัดตั้งพรรคการเมือง
ตลอดจนการจัดหรือออกแบบโครงสร้างองค์การของพรรค  สามารถดำ�เนินการได้โดยเสรี
และการกำ�หนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายใดๆ เพือ่ ใช้บงั คับกับพรรคการเมืองสมควรเป็นไป
เพียงเพื่อการกำ�กับดูแลให้พรรคมีการจัดโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
และเพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาองค์การให้มีความเข้มแข็งได้ด้วย
ตัวของพรรคการเมืองเองเท่านั้น   นอกจากนี้ ปัญหาสำ�คัญที่ส่งผลต่อความเป็น
ประชาธิปไตยของพรรคการเมืองอีกประการหนึ่ง คือ การบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ซึง่ นอกจากจะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการมีสว่ นร่วม
ในการเป็นผู้แทนปวงชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งของบุคคลผู้ที่ไม่ประสงค์จะเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองใดแล้ว ยังมีผลทำ�ให้การดำ�เนินงานของพรรคการเมืองในการชีน้ �ำ
หรือควบคุมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคปฏิบัติภารกิจในรัฐสภาให้เป็นไป
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ตามเจตจำ � นงทางการเมืองของพรรคไม่สามารถทำ�ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ หมื อ นอย่ า งเช่ น
กรณีของพรรคการเมืองในระบบกฎหมายอังกฤษและเยอรมันที่ไม่มีการบังคับให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง องค์การในรัฐสภาของพรรคการเมือง (parliamentary party) หรือกลุ่มการเมืองในสภาของพรรคการเมือง (Fraktion) ซึ่งทำ�ให้
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองในสภาของประเทศเหล่านี้สามารถใช้สิทธิขับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ทำ�ให้การดำ�เนินการทางการเมือง
ในรัฐสภาของพรรคเกิดอุปสรรคหรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงออกจากการเป็น
สมาชิกองค์การในรัฐสภาของพรรคหรือกลุ่มการเมืองในสภาได้ เนื่องจากการขับออก
จากกลุ่มการเมืองในสภาหรือองค์การในรัฐสภาของพรรคการเมืองย่อมไม่มีผลกระทบ
ต่อสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังเช่นในกรณีของประเทศไทย สำ�หรับ
รายละเอียดในบทนี้นั้น จะนำ�เสนอเกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบ
โครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง ปัญหาการมีสว่ นร่วม
กับกิจการภายในพรรคของสมาชิกพรรคการเมือง  ปัญหาเรือ่ งการบังคับสังกัดพรรคการเมือง
และในส่วนสุดท้ายจะได้นำ�เสนอเกี่ยวกับมาตรการในทางกฎหมายที่จำ�เป็นต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ได้นำ�เสนอในทัศนะของผู้เขียน
2. ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การ
และระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง
2.1 พรรคการเมืองไม่สามารถออกแบบโครงสร้างองค์การของพรรคและระบบการ
บริหารงานภายในพรรคได้โดยเสรี
การทีป่ ระชาชนในรัฐซึง่ มีเป้าหมายและอุดมการณ์ทางการเมืองทีต่ รงกันมารวมตัว
กันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองถือเป็นการใช้เสรีภาพในทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัตริ บั รองในการก่อตัง้ พรรคการเมืองขึน้ 1  และในฐานะทีพ่ รรคการเมืองได้รบั การก่อตัง้ ขึ้น
โดยมีความมุ่งหมายที่จะมีบทบาททางการเมืองในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิด
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 65.
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การก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆ
ซึ่งมีเป้าหมายและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน เพื่อให้ได้เข้าร่วมใช้อำ�นาจอธิปไตย
ในการดำ�เนินการให้เจตจำ�นงทางการเมืองของพรรคกลายเป็นเจตจำ�นงทางการเมือง
ของรัฐตามวิถที างของระบอบประชาธิปไตยนัน้ พรรคการเมืองย่อมสมควรทีจ่ ะมีเสรีภาพ
ในการกำ�หนดโครงสร้างองค์การของพรรค และออกแบบระบบการบริหารงานภายใน
พรรคให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ พ รรคได้ กำ � หนดไว้
ยกตัวอย่างเช่น พรรคการเมืองทีม่ เี ปา้ หมายในการเรียกร้องสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ในการทำ�งาน
ให ก ั บ ผู  ใ ช แ รงงาน ควรมีเสรีภาพในการออกแบบโครงสร า งของพรรคให ส ามารถ
รับสหภาพแรงงาน (trade unions) ทั้งในหน่วยงานเอกชน เช่น สหภาพแรงงานของ
โรงงานทอผ้า โรงงานถลุงเหล็ก เป็นต้น หรือในรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน
การรถไฟ สหภาพแรงงานวิสาหกิจการบินของรัฐ เข้าเป็นองค์การในเครือข่าย (affiliated
organizations) หรือเป็นสมาชิกพรรคในอีกประเภทหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่กรณีของบุคคลธรรมดาได้
เหมือนเช่นกรณีของระบบกฎหมายอังกฤษที่เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน สมาคม
(associations) หรือสโมสรต่างๆ (clubs) ที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองสามารถเข้าเป็น
องค์การในเครือข่ายของพรรคการเมืองได้ และในทำ�นองเดียวกัน พรรคการเมืองที่
มีเป้าหมายทางการเมืองในการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า ก็ย่อมสมควรที่จะมีสิทธิ
รับสมาคมการค้าต่างๆ   เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าว สมาคมธนาคารพาณิชย์ สมาคม
ผู้ส่งออกอัญมณี เป็นต้น เข้าเป็นสมาชิกพรรคหรือองค์การในเครือข่ายของพรรคได้
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในแง่นี้ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำ�หนดเงื่อนไขในรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างองค์การของพรรค เช่น การกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง คุณสมบัตขิ องผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าวรวมทัง้ วาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในลักษณะทีต่ ายตัว ตามมาตรา 11  หรือการบังคับให้พรรคการเมือง
ต้องใช้จ่ายเงินตามแผนที่กฎหมายกำ�หนด  ตามมาตรา 87 รวมทั้งการบังคับให้พรรค
การเมืองต้องจัดตั้งสาขาพรรคไว้ในทุกภาคตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำ �หนด
ตามมาตรา 26 เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการจัดโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานภายในพรรคได้น้อยมากนั้น ทำ�ให้ขอบเขตของเสรีภาพใน
การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนชาวไทยพึงมีพึงได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 รับรองไว้ ถูกจำ�กัดให้ลดน้อยถอย
ลงจนเกินสมควร
3. ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิก
พรรคการเมือง
3.1 ลักษณะของมติพรรคการเมืองที่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญและขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข ที่ เ ข้าข่ า ยเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง คดี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65
วรรคสาม ที่กำ�หนดสิทธิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมืองตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนดไว้
ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งสามารถสามารถ
ยื่นคำ�ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า มติหรือข้อบังคับใดของพรรคการเมือง
มี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ สถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญและขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้นน้ั 2  มีขอ้ สังเกตว่า วัตถุแห่งการยืน่ คำ�ร้องหรือวัตถุแห่งคดีในกรณีนน้ี น้ั
คือ มติของพรรคการเมืองหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง ซึ่งสำ�หรับกรณีข้อบังคับ
ของพรรคการเมืองนั้น แม้จะมีความชัดเจนอยู่ในตัวเองเพราะพรรคการเมืองจะต้อง
มีข้อบังคับพรรคการเมือง แต่ในกรณีของ “มติพรรคการเมือง” ที่อาจเข้าข่าย
ในการเป็นวัตถุแห่งคดีในกรณีนี้ได้นั้น ดูเหมือนจะมีความไม่ชัดเจนว่าหมายถึงมติพรรค
ในลักษณะใด หรือเป็นมติซึ่งมีที่มาจากองค์กรใดภายในพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 วรรคสี่แล้ว ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า กรณีที่พรรคการเมืองมีมติ
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม.
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ให้สมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมือง (คือ การขับออกจากพรรคการเมือง)
มติของพรรคการเมือง หมายถึง มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีส่ งั กัดพรรคการเมือง ซึง่ ต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรคการเมืองทั้งหมด โดยการลงมติดังกล่าวจะต้องเป็นการลงคะแนน
โดยลับ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 106 (7) อย่างไรก็ตาม หากเป็นมติในกรณีอื่นนั้น นอกจากจะต้องพิจารณา
จากข้อบังคับของพรรคการเมืองว่า องค์กรใดของพรรคการเมืองเป็นองค์กรทีม่ อี �ำ นาจมีมติ
ในเรื่องนั้นแล้ว ยังเกิดประเด็นปัญหาด้วยว่า มติต่างๆ ที่มีขึ้นภายในพรรคการเมืองนั้น
กรณีใดบ้างที่จะถือได้ว่ามีสถานะเป็น “มติพรรคการเมือง” ซึ่งเป็นวัตถุแห่งคดีตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 65 วรรคสาม ได้
ปัญหาในเรือ่ งนีน้ อกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ
ของบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว การทีว่ ตั ถุ
แห่งคดีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 65 วรรคสาม และมาตรา 106 (7) มีลักษณะที่ทับซ้อนกัน ยังอาจก่อให้
เกิดปัญหาในการตีความเรื่องการเป็น “ผู้ทรงสิทธิ” ในการยื่นคำ�ร้องได้ว่า สมาชิกของ
พรรคการเมืองตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของ
พรรคการเมืองกระทบต่อสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่หากสมาชิกของ
พรรคการเมืองเหล่านั้นไม่มีใครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ถ้อยคำ�ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
65 วรรคสาม แล้ว อาจลงความเห็นได้ว่าน่าจะยื่นคำ�ร้องได้ แต่ผู้เขียนเห็นว่า กรณีนี้
ย่อมจะต้องพิเคราะห์ประเด็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นในการคุม้ ครองสิทธิดว้ ย จึงมีความเห็นว่า
ถ้ามติดังกล่าวไม่กระทบกับสมาชิกของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับผลกระทบไม่ยื่นคำ�ร้อง สมาชิกพรรค
การเมืองเหล่านั้นย่อมไม่สามารถยื่นคำ�ร้องได้
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3.2 ผลในทางกฎหมายของการได้ ม าซึ่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ฝ่ า ฝื น กระบวนการ
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กำ�หนดไว้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้ก�ำ หนด
ให้การคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถดำ�เนินการได้สองวิธกี าร
ได้แก่ การคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองร่วมกับคณะกรรมการ
คัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรค และการคัดเลือกโดยทีป่ ระชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
ในส่วนของการคัดเลือกโดยวิธแี รกนัน้ คณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ของพรรคจะทำ�หน้าที่เสนอรายชื่อผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งความเห็น
ประกอบรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งรายชื่อผู้เสนอตัว
ลงสมัครรับเลือกตั้งที่กฎหมายบังคับให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณานั้น จะมีที่มาจะสองส่วน โดยส่วนแรก
จะมาจากรายชื่อผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้งทั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน
ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสาขาพรรคการเมื อ งให้ ค วามเห็ น ชอบโดยการลงคะแนนลั บ
โดยองค์ประชุมของทีป่ ระชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองในกรณีนน้ี น้ั กฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ ง
ประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนมาประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร สำ�หรับรายชื่อ
ผูเ้ สนอตัวลงสมัครรับเลือกตัง้ ในส่วนทีส่ องนัน้ คณะกรรมการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้
มี ดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ บุ ค คลใดขึ้ น มาใหม่ ก็ ไ ด้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร
เพื่อนำ�รายชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอพร้อมไปกับรายชื่อที่เสนอมาโดยที่ประชุมใหญ่สาขา
พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค
พิจารณาคัดเลือกบุคคลใดให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคแล้ว มติดังกล่าวของ
คณะกรรมการบริหารพรรคย่อมเป็นที่สุด3
สำ�หรับวิธีที่สองนั้น ดำ�เนินการโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
(ซึ่งประกอบด้วยองค์ประชุมที่มาจากผู้แทนสมาชิกพรรคจากสาขาพรรคการเมืองต่างๆ
3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 38.
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คณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งสมาชิกพรรคจากภาคส่วนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550) ลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และแบบสัดส่วนในนามของพรรค โดยผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมใหญ่แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนนเท่าๆ กัน การลงคะแนนเสียง
เลือกผู้สมัครจะกระทำ�โดยการให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครแต่ละเขต
และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำ�ดับตามจำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละเขต
พึงจะมีเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัคร ซึ่งการตัดสินใจใช้วิธีการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิธีนี้เป็นอำ�นาจของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่จะตัดสินใจว่าจะนำ�มาใช้หรือไม่ และ
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติให้ใช้วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรวิธีนี้แล้ว กฎหมายกำ�หนดว่าไม่ให้นำ�วิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรวิธีแรกมาใช้อีก ทั้งนี้   บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้
ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมความเห็นประกอบ
การเสนอชื่อมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคในแต่ละภาคก่อน4
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 40 ว่า การไม่ปฏิบัติตามวิธีการ
คัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการสมัครรับเลือกตัง้
และการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกซึ่งพรรคการเมืองนั้น
ส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด5
กระบวนการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองดังทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ แม้วา่
จะเป็นกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมืองมีสว่ นร่วมในกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยการเข้าประชุมสาขาพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคแต่ละคน
เป็ น สมาชิ ก อยู่ แ ละใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ เ สนอตั ว ลงสมั ค ร
รับเลือกตัง้ ซึง่ เป็นกระบวนการตามวิธแี รก หรือมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกผูส้ มัครโดยทาง
อ้อมผ่านผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมืองตามวิธีที่สอง
4พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
5พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 39.
พ.ศ. 2550 มาตรา 40.
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แต่อย่างไรก็ตาม การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำ�หนดให้ผลของ
การฝ่าฝืนไม่ดำ�เนินการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวิธีการที่กล่าวมาไม่มีผลกระทบ
ต่อการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองพรรค
ใดพรรคหนึ่งโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการสองประการดังกล่าวในกรณีที่
การสมัครรับเลือกตั้งได้ดำ�เนินการไปแล้ว และไม่กระทบถึงการได้รับเลือกตั้งในกรณีที่
บุคคลเช่นว่านั้นได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้ความมุ่งหมายของ
การกำ�หนดข้อยกเว้นไว้ในลักษณะเช่นนี้จะเป็นที่เข้าใจได้ว่า กฎหมายมุ่งที่จะประกัน
ความมั่นคงแน่นอนในกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งและไม่ต้องการให้กระบวนการ
คัดเลือกผู้สมัครที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อเจตจำ�นงทาง
การเมืองของประชาชนที่ไดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งคนดังกลาว แตอยางไรก็ตาม
การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืน เช่น
ให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคลงชื่อรับรองการได้รับคัดเลือกมาอย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการทีก่ ฎหมายกำ�หนดของผูส้ มัครแต่ละราย รวมถึงกำ�หนดให้พรรค
ต้องดำ�เนินการคัดเลือกผู้สมัครล่วงหน้าก่อนวันรับสมัครและกำ�หนดให้มีช่วงเวลาให้
สมาชิกพรรคได้คัดค้านกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสมัคร
รับเลือกตั้ง รวมทั้งการกำ�หนดโทษหรือผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บุคคลที่มีส่วนร่วม
ดำ�เนินการให้ผู้สมัครที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกมาโดยกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค เป็นต้น ย่อมทำ�ให้กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้แทนราษฎรที่ตั้ ง อยู่ บนพื้นฐานของหลั กประชาธิ ป ไตยภายใน
พรรคการเมืองโดยสมาชิกพรรคได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำ�คัญในกระบวนการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 37 ถึง 39 กำ�หนดไว้ กลายเป็นกระบวนการที่ไร้ซึ่งสภาพบังคับในทางกฎหมาย
ไปโดยปริยาย
4. ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมาตรการบังคับให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
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บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 101 (3)
ที่บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง และ
มาตรา 106 (7) ที่กำ�หนดให้การพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เป็นเหตุที่ทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรด้วยนั้น เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดกฎเกณฑ์ซึ่งลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งถือเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประการหนึง่ โดยบทบัญญัตดิ งั กล่าวได้สง่ ผลให้บคุ คลทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ในสภาผู้ แ ทนราษฎรโดยการลงสมัค รรับเลือกตั้งซึ่ง มิ ได้ มี เ ป้ า หมายหรื อ อุ ดมการณ์
ทางการเมื อ งตรงกั บ พรรคการเมื อ งพรรคใดพรรคหนึ่ ง หรื อ มิ ไ ด้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก
พรรคการเมืองพรรคใดๆ เลยนัน้ ไม่สามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวอันเป็นสิทธิทบี่ คุ คลพึงมีพงึ ได้
ในระบอบประชาธิปไตยได้ ซึ่งขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นในการ
เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรโดยผ่าน
กระบวนการเลือกตั้งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และการจำ�กัดสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ�เท่าที่จำ�เป็น ดังเช่นกรณี
ของ ผูเ้ ยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลทีอ่ ยูร่ ะหว่างรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา
ถึงที่สุดของศาล เท่านั้น
4.2 ผลในทางกฎหมายของมติขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรื อ ขั ด ต่ อหลักการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเรือ่ งการบังคับสังกัดพรรคแล้ว มีขอ้ สังเกตว่า ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 106
(7) ที่กำ�หนดหลักเกณฑ์ว่า ในกรณีที่พรรคการเมืองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใด
ทีส่ งั กัดพรรคการเมืองดังกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ มีผลทำ�ให้
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นมีมติ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับ
ออกจากพรรคการเมืองสามารถอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พรรคการเมืองมีมติ โดยคัดค้านว่ามติของพรรคการเมืองทีข่ บั ตนออกจากพรรคการเมือง
นั้นขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรื อ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข และในกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติของพรรคการเมือง
ที่ขับสมาชิกพรรคการเมืองออกจากพรรคไม่มีลักษณะดังที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นกล่าวอ้าง ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของพรรคการเมือง
ดังกล่าวเป็นมติที่ต้องด้วยลักษณะที่กล่าวมา  รัฐธรรมนูญกำ�หนดผลในกรณีนี้ไว้ว่า
ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั อาจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยนั้น การกำ�หนดบทบัญญัติในลักษณะ
เช่นนี้ ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า เมื่อใดที่พรรคการเมืองมีมติให้ความเป็นสมาชิกพรรคของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งต้องสิ้นสุดลงนั้น ไม่ว่ามติดังกล่าวจะมีลักษณะ
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรือไม่ก็ตาม ย่อมมีผลทำ�ให้ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้นั้นต้องสิ้นสุดลงเสมอ เพียงแต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติดังกล่าว
ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขนัน้
รั ฐ ธรรมนู ญ เพี ย งแค่ กำ � หนดมาตรการเยี ย วยาโดยเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรคนดังกล่าวหาพรรคการเมืองพรรคอื่นเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในสามสิบวันเพื่อ
ไม่ให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่มติของ
พรรคการเมืองที่ให้ขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคนั้น แม้จะเป็นมติที่ขัดต่อ
หลักการตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดแต่ก็ยังคงมีผลในทางกฎหมายอยู่ ซึ่งการที่บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญกำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้นั้น แม้อาจจะมีเหตุผลอธิบายว่าเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง จึงจำ�เป็นต้อง
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บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีพรรคการเมืองสังกัดเสมอ แต่ในขณะเดียวกัน
หากยังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นยังคงอยู่ในพรรคการเมืองเดิมต่อไปด้วยเหตุผล
ที่ว่ามติให้ขับออกจากพรรคไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ ก็อาจทำ�ให้ทั้ง
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาหรือเกิดความไม่สบายใจในการ
ทำ�งานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม การที่บทบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดผลในทางกฎหมาย
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคทั้งที่มติพรรคมีลักษณะ
ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น นับว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ต้องมารับผลร้ายที่เกิดขึ้นจากมติดังกล่าวด้วยการไปหาพรรคการเมืองพรรคใหม่
สังกัดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ซึ่งหลักเกณฑ์ในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความลักลั่น
หรือขัดแย้งกันเองของบทบัญญัติมาตราดังกล่าวที่กำ �หนดให้การกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญกลายเป็นการกระทำ�ที่ยังคงมีผลทางกฎหมายในลักษณะที่สร้างภาระหรือ
บาปเคราะห์ให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำ�ซึ่งตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น
4.3 ผลกระทบของการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองที่มีต่อ
สิทธิของพรรคการเมืองในการขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีบ่ งั คับให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึง่ และกำ�หนดให้การพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเหตุแห่ง
การพ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ ได้สง่ ผลให้พรรคการเมือง
ไม่สามารถใช้บังคับมาตรการทางวินัยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดของพรรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถือตามแนวคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 1/2542 (คดีงูเห่า) ซึ่งการให้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวส่งผลให้
ในทีส่ ดุ แล้ว การขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกจากพรรคการเมืองในทุกกรณีเป็นการกระทำ�
ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต้องถือว่าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ โดยแนวการให้เหตุผลในคำ�วินจิ ฉัยเช่นนีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองในทุกครัง้ ทีม่ กี ารขับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรออกจากพรรคการเมืองนัน้
เพราะสาธารณชนจะเข้าใจว่าพรรคการเมืองกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
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โดยหลักการทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองซึ่งเป็นองค์การในระบบกฎหมายเอกชน
ย่อมทรงไว้ซง่ึ สิทธิในการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและมีสทิ ธิทจ่ี ะขับบุคคลใดพ้นจาก
การเป็นสมาชิกพรรคได้ในกรณีที่พรรคการเมืองเห็นว่า เป้าหมายหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองของสมาชิกคนใดมีลกั ษณะทีเ่ บีย่ งเบนไปจากเป้าหมายหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองหรือการเป็นสมาชิกพรรคของบุคคลดังกล่าวอาจทำ�ให้พรรคการเมือง
ได้รับความเสียหายภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองและกฎหมาย
ซึง่ จะเห็นได้วา่ เงือ่ นไขในการขับบุคคลออกจากพรรคตามหลักการทีก่ ล่าวมา เป็นเงือ่ นไข
ที่มีลักษณะไม่เคร่งครัดหรือเข้มงวดมากนักและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีดุลพินิจใน
เรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางพอสมควร ทั้งนี้เพราะการดำ�เนินการของพรรคการเมือง
ในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การก่ อ ตั้ ง เจตจำ � นงทางการเมื อ งและดำ � เนิ น การให้
เจตจำ�นงทางการเมืองกลายเป็นส่วนหนึง่ ของเจตจำ�นงทางการเมืองของรัฐจะบรรลุผลได้
ย่ อ มต้ อ งอาศั ย การทำ � งานที่ เ ป็ น หมู่ ค ณะโดยบุ ค คลที่ มี เ ป้ า หมายและอุ ด มการณ์
ทางการเมืองตรงกับพรรค ดังนั้น ในกรณีที่พรรคเห็นว่าสมาชิกพรรคคนหนึ่งคนใด
มีเป้าหมายและอุดมการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป พรรคย่อมสมควรที่จะมีสิทธิ
ขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกได้
อย่างไรก็ตาม การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
101 (3) กำ�หนดให้ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียว
เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ในขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญของรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทุกรัฐก็มีภารกิจในทางหลักการ
ที่จะต้องคุ้มครองสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสถานะของ
ความเป็นผู้แทนปวงชนในระบอบประชาธิปไตยมิให้สูญเสียไปได้โดยง่ายนั้น ได้ทำ�ให้
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยใช้มาตรการลงโทษทางวินัยต่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มีพฤติกรรมไปในทางที่พรรคเห็นว่าไม่สมควรจะเป็นสมาชิกพรรคอีกต่อไป
ด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้อย่างจำ�กัด เพราะการขับสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรคนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคจะมีผลทำ�ให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรของบุคคลนัน้ ต้องสิน้ สุดลงไปด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้กำ�หนดข้อจำ�กัดการใช้สิทธิขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไว้ในมาตรา 106 (7) ซึง่ วางหลักเกณฑ์ให้มติท่ี
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จะขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นั้น จะต้องมี
ลักษณะที่ไม่ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไม่ขัด
ต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ซึง่ ในกรณี
ของเงื่ อ นไขในเรื่ อ งสถานะและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนั้ น
มีลักษณะโดยสภาพที่เปิดช่องให้มีการตีความเพื่อจำ�กัดสิทธิในการขับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง เพราะภายใต้หลักการ
ที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้น การขับสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคย่อมกระทบต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ อาจส่งผลร้ายแรงถึงขนาด
ที่ว่าพรรคการเมืองไม่อาจขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้
เลย ซึ่งทำ�ให้พรรคการเมืองสูญเสียความเป็นเอกภาพ
5. ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย
5.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มี
สาระสำ�คัญในการมุ่งส่งเสริมสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองมากกว่าการควบคุม
พรรคการเมือง
การทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะในส่วนที่ว่า
ด้วยกระบวนการในการจัดตั้งและการจัดโครงสร้างองค์การภายในพรรคการเมืองใน
ลักษณะที่มุ่งหมายให้พรรคการเมืองได้รับการจัดตั้งและมีโครงสร้างการดำ�เนินงาน
ขององค์การในลักษณะที่เป็นแบบแผนเดียวกันทุกพรรคการเมืองนั้น เป็นการกำ�หนด
หลักเกณฑ์ที่ขัดต่อลักษณะโดยสภาพของพรรคการเมืองที่การจัดตั้งพรรคและการจัด
โครงสร้างองค์การภายในพรรคจำ�เป็นที่จะต้องตอบสนองต่อเป้าหมายและอุดมการณ์
ทางการเมืองของแต่ละพรรคซึ่งมีอยู่แตกต่างกัน ซึ่งแท้จริงแล้วพรรคการเมืองแต่ละ
พรรคสมควรมีอิสระในการกำ�หนดรูปแบบโครงสร้างองค์การของพรรคให้เหมาะสมกับ
การดำ�เนินงานเพือ่ ให้เป็นไปตามเปา้ หมายและอุดมการณ์ทางการเมืองทีพ่ รรคกำ�หนดขึน้
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ตัวอย่างเช่น พรรคการเมืองทีม่ เี ป้าหมายและอุดมการณ์ในการเป็นตัวแทนของประชาชน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสในสภาผู้แทนราษฎร
โดยมุง่ ดำ�เนินการให้พน้ื ทีด่ งั กล่าวกลายเป็นเขตปกครองพิเศษ ย่อมสมควรทีจ่ ะมีเสรีภาพ
ในการจัดโครงสร้างองค์การให้มีขนาดเล็กและไม่ซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการจัดตั้งสาขา
พรรคเฉพาะในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำ�คัญได้ ซึง่ จะต่างไปจากพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามมุ่ ง หมายในการเป็ น แกนนำ � จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลและส่ ง สมาชิ ก พรรค
ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีลักษณะที่มุ่งเน้นในการกำ�กับดูแลและ
ส่งเสริมกิจการของพรรคการเมืองมากกว่าการควบคุมพรรคการเมืองตามกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน และควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งพรรคการเมืองจากแบบพิธี
ตามทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั เป็นการกำ�หนดเพียงแค่นยิ ามหรือองค์ประกอบของพรรคการเมืองไว้
และกำ � หนดให้ อ งค์ ก ารหรื อ หรื อ คณะบุ ค คลใดที่ มี ลั ก ษณะครบถ้ ว นตามที่ กำ � หนดไว้
ในนิยามดังกล่าวได้รบั สถานะความเป็นพรรคการเมืองจากกฎหมายไปโดยอัตโนมัต  
ิ ทัง้ นี้
กฎหมายที่แก้ไขใหม่อาจกำ�หนดให้มีการขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองเพียงเพื่อรับสิทธิ
พิเศษบางประการที่รัฐจัดสรรหรือคุ้มครองให้กับองค์กรที่มีลักษณะเป็นพรรคการเมือง
เช่น เงินสนับสนุน สิทธิในการโฆษณาหาเสียงทางสือ่ สารมวลชนของรัฐ สิทธิในการใช้ชอ่ื
พรรคชื่อใดชื่อหนึ่งรวมถึงตราสัญลักษณ์ของพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคคลอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นมาใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ในลักษณะที่พ้องหรือ
ใกล้เคียงกันโดยมุง่ หมายให้ผเู้ ลือกตัง้ เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง้
และพรรคที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัด6 รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในลักษณะกว้างๆ ให้การ
ดำ�เนินกิจการภายในของพรรค เช่น การประชุมพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรค และการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
ดำ�เนินการโดยสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกพรรคสามารถโต้แย้งคัดค้านกระบวนการภายในพรรคที่ดำ�เนินไปโดยฝ่าฝืน
หลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองได้ ทัง้ นี้ การกำ�หนดหลักเกณฑ์ใดๆ ทีจ่ ะใช้บงั คับ
กับพรรคการเมืองไว้ในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองควรคำ�นึงถึงหลักการที่จะต้อง
ให้เสรีภาพแก่พรรคการเมืองในการกำ�หนดรูปแบบโครงสร้างองค์การเองเป็นสำ�คัญ
การกำ�หนดมาตรการในทางกฎหมายมาควบคุมการจัดตั้ง การออกแบบโครงสร้าง และ
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การดำ�เนินงานของพรรคการเมือง ควรจะดำ�เนินการเท่าที่มีความจำ�เป็นเท่านั้น
นอกจากนี้ การทีพ่ รรคการเมืองมีสถานะเป็นองค์การในระบบกฎหมายเอกชนทีม่ งุ่
ดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจทางการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญอาจกำ�หนดบทบัญญัติ
ในลักษณะทีเ่ สมือนเป็นการรับรูก้ ารมีอยูข่ องพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ด้วยสภาพความเป็นองค์การในระบบกฎหมายเอกชนนั้น  รัฐธรรมนูญไม่สมควร
ที่จะกำ�หนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดที่ว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองสมควรที่จะอยู่ในเขตอำ�นาจ
ของศาลในระบบกฎหมายเอกชนมากกว่าที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสมควรมีเขตอำ�นาจ
เฉพาะคดีพิพาทในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญมาเป็นองค์กรที่ทำ�หน้าที่พิจารณาตัดสิน
5.2 การยกเลิกการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การบังคับให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนั้น เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการลงสมัคร
รับเลือกตัง้ ของบุคคลทีไ่ ม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดเลย และบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดให้การพ้นจากสมาชิกภาพของความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เป็นเหตุให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยนัน้
ก็เป็นบทบัญญัติที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพรรคการเมืองในการให้บุคคลพ้นจากการ
เป็นสมาชิกพรรคเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลทำ�ให้พรรคการเมืองขาดความเป็นเอกภาพ
ดังนัน้ จึงสมควรแก้ไขกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีลักษณะที่เปิดโอกาส
ให้บคุ คลทีต่ อ้ งการลงสมัครรับเลือกตัง้ เพือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎร
แต่ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งพรรคใดพรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ล งสมั ค ร
6ตั ว อย่ า งของกฎหมายว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งที่ ต ราขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจดทะเบี ย น

พรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น การได้รับจัดสรรเวลาในการโฆษณาหาเสียง
ผ่านทางสือ่ สารมวลชนของพรรค และการได้รบั คุม้ ครองทางกฎหมายในเรือ่ งการใช้ชอ่ื พรรค เป็นต้น แก่พรรคการเมืองทีม่ า
จดทะเบียนกับรัฐ คือ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการลงประชามติ ค.ศ. 2000 (Political Parties,
Elections and Referendums Act 2000) ของประเทศอังกฤษ ดู A. W. Bradley & K. D. Ewing, Constitutional and
Administrative Law, 14th Edition (Malaysia: Pearson Education Limited, 2007), pp. 162-163.
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รับเลือกตั้งได้ และแก้ไขกฎเกณฑ์ให้การถูกขับออกจากพรรคการเมืองที่สังกัดไม่มีผล
ทำ�ให้สูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคสามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอิสระหรือสามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ทางศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยุ่งยากและซับซ้อนดังที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
5.3 จัดใหม้ กี ฎหมายว่าดว้ ยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (Abgeortnetengesetz) ทีก่ �ำ หนด
กฎเกณฑ์ในลักษณะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางรัฐสภาของพรรคการเมือง
ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกมาตรการบังคับสังกัดพรรคแล้ว ระบบกฎหมายยังคงสามารถ
ที่จะกำ�หนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งเป็นองค์การที่ทำ�หน้าที่
สนับสนุนผลักดันให้เกิดการก่อตั้งเจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนในประเทศให้มี
ความเข้มแข็งได้ด้วยมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (Abgeordnetengesetz) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยว
กับคุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงกระบวนการดำ�เนินงานภายใน
รัฐสภาด้วย โดยในส่วนของบทบัญญัติว่าด้วยการดำ�เนินงานภายในรัฐสภานั้น สามารถ
ที่จะกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ส่งเสริมกิจการของพรรคการเมืองและโน้มน้าวให้ประชาชน
เห็นความสำ�คัญของการทำ�งานเป็นหมู่คณะในระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นกลไกที่จะ
ทำ�ให้เจตจำ�นงทางการเมืองของประชาชนในรัฐหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเจตจำ�นง
ของรัฐโดยการนำ�นโยบายของพรรคมาปฏิบตั ใิ นฐานะนโยบายของรัฐบาลได้ ด้วยการให้
สิทธิในทางกฎหมายแก่พรรคการเมืองในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�งานของ
รัฐสภาดียิ่งกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระ เช่น กำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลา
ในการอภิปรายในโอกาสในรัฐสภาในโอกาสต่างๆ ให้กับพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มาก
กว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอิสระ หรือกำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดสรรจำ�นวนกระทูถ้ าม
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั้งได้ในแต่ละสัปดาห์ให้แก่พรรคการเมืองมากกว่า
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอิสระ เป็นต้น ซึง่ การมีกฎหมายว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาทีใ่ ห้สทิ ธิ
แก่พรรคการเมืองในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�งานของรัฐสภามากกว่าสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรอิสระนัน้ ไม่อาจถือได้วา่ เป็นกฎเกณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
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เนื่องจากโดยปรกติแล้ว ความคิดเห็นหรือการแสดงออกในทางรัฐสภาใดๆ ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอิสระ ย่อมมีศักยภาพที่จะทำ�ให้เกิดผลใดๆ ต่อกระบวนการในทาง
นิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาลน้ อ ยกว่ า พรรคการเมื อ งซึ่ ง มี
รูปแบบการทำ�งานที่เป็นหมู่คณะและมีเจตจำ�นงทางการเมืองที่ชัดเจน
กฎหมายว่าด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ควรมีกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการได้มาและ
การเสียไปซึ่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การคุ้มครองการปฏิบัติงาน
โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัตใิ ดๆของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การกำ�หนดสถานะตลอดจน
นิตสิ มั พันธ์ระหว่างสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกับรัฐ การกำ�หนดเงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ตอบแทนต่างๆ การกำ�หนดหลักเกณฑ์การตัดเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ
นอกจากนี้ที่สำ�คัญควรจะมีการกำ�หหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรวมตัวกันของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นกลุ่มการเมืองในสภา (Fraktion) หรือพรรคการเมืองในสภา
(parliamentary party) ในลักษณะทีแ่ ยกออกจากพรรคการเมือง (party) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
การปฏิบัติภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�ให้เกิด
ความชัดเจนในทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิสภาผู้แทนราษฎร
กับกลุ่มการเมืองในสภาหรือพรรคการเมืองในสภา และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
พรรคการเมืองกับพรรคการเมือง
5.4 กำ�หนดผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นกับการได้มาซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โดยกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของพรรคการเมือง
การทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้
กำ�หนดกระบวนการในการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไว้ในลักษณะ
ที ่เ ป ด โอกาสให ส มาชิกพรรคการเมืองได ม ีส วนร ว มในกระบวนการคั ดเลื อ ก และ
ได้กำ�หนดให้การได้มาซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกระบวนการ
ตามที่กฎหมายกำ�หนดไม่มีผลทำ�ให้การสมัครรับเลือกตั้งและการได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมาโดยฝ่าฝืนต่อกระบวนการดังกล่าว
โดยไม่มบี ทบัญญัตทิ ก่ี �ำ หนดผลร้ายใดๆ ให้เกิดขึน้ กับบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วมกระทำ�การให้เกิด
การสมัครรับเลือกตั้งที่ฝ่าฝืนต่อกระบวนการที่กฎหมายกำ�หนดไว้เลยนั้น7  ย่อมทำ�ให้
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กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายไร้ซึ่งสภาพบังคับโดยสิ้นเชิง
ในกรณีทก่ี ารกระทำ�อันเป็นการฝ่าฝืนกระบวนการดังกล่าวได้ด�ำ เนินมาจนกระทัง่ การสมัคร
รับเลือกตั้งเสร็จสิ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึ้น
จึงสมควรที่จะได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่ทำ�ให้กระบวนการสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้สมัครที่ไม่ได้รับคัดเลือกจากพรรคการเมืองที่ส่งลงสมัครตามวิถีทางที่กำ�หนดไว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เกิดความบกพร่อง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.2 ของบทนี้ รวมทั้งกำ�หนดผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ร่วมกระทำ�การฝ่าฝืนกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
ที่กฎหมายกำ�หนดด้วย

7พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2550 มาตรา 40.
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากการนำ�เสนอรายงานวิจัย
เรื่อง “ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
กับการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
วันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ  ห้อง 211   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์   
กรุงเทพฯ
1. รายละเอียดการจัดรับฟังความคิดเห็น
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ผู้วิจัย ได้จัดให้มีการนำ�เสนอรายงาน
การวิจยั และรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับรายงานวิจยั เรือ่ ง “ความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภากั บ การรั ก ษาวิ นั ย พรรคการเมื อ งและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในฐานะผู้แทนปวงชน” ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ว่าจ้าง ขึ้น
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร  ทาพระจัน ทร  กรุ งเทพมหานคร โดยผู  ว ิ จ ั ย ได
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความเห็นในการนำ�เสนอรายงานวิจัย จำ�นวน 2 คน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอาจารย์พิเศษ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ระดับปริญญาตรี และกฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการเชิญผู้แทนจากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรและสำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังการนำ�เสนอผลงานวิจัยตาม
ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ว่าจ้าง และมีผู้แทนคณะกรรมการตรวจรับ
รายงานวิจัยของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ นำ�โดย นายนภดล ช.สรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดีและวิชาการ 10 ชช เข้าร่วมรับฟังการนำ�เสนอรายงานการวิจัยในครั้งนี้ด้วย
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2. สรุปความคิดเห็นที่มีต่อรายงานวิจัย
ภายหลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้บรรยายสรุปเนือ้ หาส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของรายงานวิจยั
ฉบับนี้ต่อผู้เข้าร่วมรับฟังแล้ว ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานวิจัยฉบับนี้
จำ�นวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย
ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังมีสาระสำ�คัญดังต่อไปนี้
2.1 สรุปความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์  ดร.วิษณุ วรัญญู ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ ได้อธิบายลักษณะการใช้เสรีภาพในการรวมตัวกันของ
บุคคลในระบบกฎหมายฝรั่งเศสว่า แบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ
การรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ ซึง่ ได้แก่ การชุมนุมและการเดินขบวนประท้วง เป็นต้น ซึง่
การรวมตัวกันในลักษณะนี้จะเป็นการรวมตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ระยะสั้นๆ มีการสลายตัวหลังภารกิจสิ้นสุดภายในระยะเวลาไม่นาน  ลักษณะที่สอง คือ
การรวมตัวกันแบบถาวร ตัวอย่างของการรวมตัวกันในลักษณะนี้ คือ การรวมตัวกัน
เป็นสมาคม ซึ่งสมาคมในระบบกฎหมายฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ
1.) สมาคมในลักษณะทั่วไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมขึ้นอยู่กับการกำ�หนดของบุคคล
ที่มารวมตัวกัน  2.) สหภาพแรงงาน และ 3.) สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง
ซึ่งการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองก็จัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย และในระบบกฎหมาย
ฝรัง่ เศสนัน้ หากการรวมตัวกันของบุคคลมีลกั ษณะครบองค์ประกอบตามทีก่ ฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมืองกำ�หนดไว้ก็จะได้รับสถานะความเป็นพรรคการเมืองไปโดยอัตโนมัติ
ทันที โดยไม่จำ�เป็นต้องมีการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่อย่างใด ซึ่งแสดงถึง
แนวคิดของระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่เปิดกว้างและทำ�ให้เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็น
พรรคการเมืองที่ระบบกฎหมายได้รับรองไว้แล้วนั้น เป็นเสรีภาพที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้และใช้ได้โดยแท้จริง เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขและกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในทางกฎหมายใดๆ มาขัดขวางการใช้และการเข้าถึงเสรีภาพดังกล่าว ในขณะที่ระบบ
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กฎหมายไทยนั้น แม้เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองจะได้รับการรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญ แต่แท้จริงแล้วระบบกฎหมายไทยมีการกำ�หนดกลไกในทางกฎหมาย
มาควบคุมการใช้เสรีภาพดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจำ�กัดวิธีการใช้เสรีภาพดังกล่าว
ให้ทำ�ได้ก็แต่เฉพาะวิธีการจดทะเบียนเท่านั้น ในขณะเดียวกันถ้อยคำ�ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทีม่ งุ่ จะสือ่ ถึงวิธดี �ำ เนินการจัดตัง้
พรรคการเมือง กลับใช้ค�ำ ว่า “จดแจ้ง” ซึง่ เป็นการลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า รัฐจะเข้ามา
เกี่ยวของในกระบวนการจัดตั้งพรรคการเมืองเพียงแคการรับจดแจง ซึ่งหมายถึง
การรับรู้ถึงการมีอยู่ของพรรคการเมืองภายหลังจากที่ได้มีการรวมตัวกันของบุคคลจน
เกิดเป็นพรรคการเมืองขึ้นแล้วเท่านั้น โดยรัฐไม่มีอำ�นาจในการมอบสถานะความเป็น
พรรคการเมืองให้กบั บุคคลทีม่ าขอจดแจ้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วคำ�ว่าจดแจ้ง
ตามกฎหมายดังกล่าว มีลกั ษณะเป็นการจดทะเบียน ซึง่ มีความหมายว่า การรวมตัวกัน
ของบุคคลที่มาขอจดทะเบียนพรรคการเมือง จะได้รับสถานะความเป็นพรรคการเมือง
หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือความยินยอมของรัฐเป็นสำ�คัญ
ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ นัน้ บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมืองควรวางหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายทั้งในเชิงปฏิฐานและในเชิงปฏิเสธใน
ลักษณะกว้างไว้ให้พรรคการเมืองปฏิบัติตาม เช่น อาจกำ�หนดให้พรรคการเมืองต้อง
ดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจด้วยวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย มีระบบการให้เงิน
สนับสนุนพรรคการเมือง และกำ�หนดเงื่อนไขเท่าที่จำ�เป็นแก่การบริหารระบบการเงิน
ของพรรคให้โปร่งใส มีการบริหารงานภายในที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย เป็นต้น
ทัง้ นี้ ไม่จ�ำ เป็นต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกีย่ วกับการบริหารงานภายในพรรค
หรือถึงขนาดกำ�หนดว่าพรรคการเมืองต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งอุดมการณ์
ทางการเมืองอย่างไรบ้าง หรือกำ�หนดรายละเอียดในการดำ�เนินงานของพรรคการเมือง
เช่น เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ควรเป็นอิสระของพรรคการเมืองที่จะกำ�หนดวัตถุประสงค์
ในการดำ�เนินงานทางการเมือง และวางโครงสร้างการบริหารงานของพรรคได้โดยเอง
บนพื้นฐานของเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด
ในประเด็นการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องลงสมัครรับเลือกตั้งโดย
สังกัดพรรคการเมือง และกำ�หนดให้การพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะมีผล
ทำ�ให้ตอ้ งพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยนัน้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ
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เห็นวา การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำ�หนด
เช่นนี้ เป็นการผูกสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้กับความเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องสถานะทางกฎหมาย เกี่ยวกับ
ความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรองศาสตราจารย์
ดร.วิษณุฯ ได้ กล่าวถึงกรณีของระบบกฎหมายฝรัง่ เศสทีก่ �ำ หนดให้พรรคการเมืองมีสถานะ
เป็นเพียงสมาคมจำ�พวกหนึ่ง และการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ย่อมหมายถึง
การมีสถานะเป็นเพียงสมาชิกของสมาคมๆ หนึ่งเท่านั้น เมื่อกลับมาพิจารณาในระบบ
กฎหมายไทย การบังคับสังกัดพรรคการเมืองโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังที่
กล่าวมาข้างต้นนั้น ย่อมมีผลเท่ากับว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้นำ�เอา
สถานะความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของระบบกฎหมาย
ฝรัง่ เศส ก็คอื สถานะความเป็นสมาชิกของสมาคมๆ หนึง่ มาผูกกับสถานะความเป็นผูแ้ ทน
ปวงชนชาวไทย โดยกำ�หนดให้สถานะความเป็นผู้แทนปวงชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีสถานะเป็นสมาคมๆ หนึ่งเสียก่อน และกำ�หนดให้การสูญเสียสถานะความเป็นสมาชิก
สมาคมดังกล่าวมีผลทำ�ให้สถานะความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องสูญสิ้นไปด้วย
ทัง้ ทีส่ ถานะทัง้ สองนี้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควรจะเกีย่ วข้องกันโดยสิน้ เชิง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ควรที่จะมีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเพียงสถานะเดียวเท่านั้น และ
การเลือกที่จะเป็นสมาชิกหรือการจะลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือ
ไม่ และในเวลาใดนั้น ควรขึ้นอยู่กับความสมัครใจหรือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแต่ละคน โดยไม่กระทบถึงสถานะความเป็นผูแ้ ทนปวงชนซึง่ ได้มาโดยการเลือกตัง้
จากประชาชนแต่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  
การทีห่ ลักเกณฑ์ในทางกฎหมายทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนทำ�ให้การจัดตัง้ พรรคการเมืองใน
ระบบกฎหมายไทยทำ�ได้ยาก และต้องใช้เงินจำ�นวนมากในการดำ�เนินการให้ครบเงื่อนไข
ที่กฎหมายกำ�หนด ย่อมเป็นช่องทางให้นายทุนรวมถึงนักธุรกิจซึ่งมีเงินทุนในการจัดตั้ง
พรรคหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง สามารถควบคุมหรือเข้ามา
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ในประเด็นทฤษฎีความเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตยของรุสโซ (Jean-Jacques
Rousseau) ตามที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับนี้นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ ได้
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ตั้งข้อสังเกตว่า ทฤษฎีของรุสโซ ไม่ได้นำ�ไปสู่ทฤษฎีที่ว่า สมาชิกรัฐสภามีสถานะทาง
กฎหมายเป็นตัวแทนของประชาชนตามสัญญาตัวแทนในทางกฎหมายเอกชน แต่เป็น
ทฤษฎีที่นำ�ไปสู่แนวคิดเรื่องระบอบประชาธิปไตยทางตรง กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้
อำ�นาจอธิปไตยด้วยตนเองโดยตรงในการออกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฯ ฉบับปัจจุบันได้นำ�แนวคิดของทฤษฎีนี้มาใช้ร่วมกับแนวคิด
เรือ่ งระบอบประชาธิปไตยทางผูแ้ ทน กล่าวคือ โดยหลักแล้วผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จากประชาชน
จะเป็นผูใ้ ช้อ�ำ นาจอธิปไตย โดยยินยอมให้ประชาชนได้ใช้อ�ำ นาจอธิปไตยโดยตรงในบางเรือ่ ง
เช่น การลงประชามติ (Referendum) ในบางกรณีที่เป็นการมอบอำ�นาจในการตัดสินใจ
ให้กบั ประชาชน มิใช่การลงประชามติในลักษณะของการปรึกษาหารือ เป็นต้น
นับแต่ระบบกฎหมายไทยมีการบังคับให้ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องสังกัดพรรคการเมือง
ครัง้ แรก ในสมัยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มีผลใช้บงั คับ
ได้มนี กั วิชาการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มาบางส่วนได้เสนอ
ใหมีการยกเลิกการบังคับสังกัดพรรคการเมือง แตขอเสนอแนะเหลานั้นไมเคยมี
การนำ � ไปปฏิ บ ั ต ิ ใ ห  บ รรลุ ผ ลได  นอกจากนี ้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห  ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ฉบับทีผ่ า่ น มาวางหลักเกณฑ์ให้พรรคสามารถเข้ามาควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มงวด โดยกำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะทำ�หน้าที่ในหลายๆ เรื่อง เช่น การเสนอร่างกฎหมาย ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเสียก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเคยปรากฏว่า
พรรคการเมืองบางพรรคได้ให้บุคคลที่พรรคนั้นส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรลงลายมือชื่อในใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้
ต่อรองให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามคำ�สัง่ ของพรรคหรือแกนนำ�ของพรรค
อย่างเคร่งครัด มิฉะนัน้ จะต้องพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหากพรรค
นำ�ใบสมัครดังกล่าวมาลงวันที่ ซึ่งกรณีนี้เคยเป็นคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา
และศาลฎีกาได้ตัดสินว่า ใบลาออกที่ได้ทำ�ขึ้นในลักษณะเช่นนี้ไม่มีผลให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องพ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของรองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ คือ การที่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ จะจัดตัง้ องค์กรทีป่ ระกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภา (ซึง่ ในกรณี
ของประเทศไทยหมายถึงเฉพาะ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร) ในสังกัดของพรรคขึน้ เพือ่ ทำ�
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หน้าที่ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานในรัฐสภาของพรรคนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยโครงสร้างองค์กรดังกล่าวมีลักษณะที่แยกต่างหากจากโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นๆ ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำ�ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
แม้ว่าในระบบกฎหมายไทยจะยังไม่มีกฎหมายมารับรองหรือกำ�หนดให้พรรคการเมือง
มี อ งค์ ก รที่ ทำ � หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการดำ � เนิ น งานของพรรคในรั ฐ สภาซึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง
และความเป  น อยู  แ ยกต า งหากจากองค ก ารของพรรคนอกรั ฐ สภา (ดั ง เช น กรณี
กลุ่มการเมืองในสภา (Fraktion) ในระบบกฎหมายเยอรมัน และองค์การในรัฐสภา
ของพรรคการเมือง (parliamentary party)ในระบบกฎหมายอังกฤษ-ผูบ้ นั ทึก) ก็ตาม
องค์กรในรัฐสภาของพรรคการเมืองจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น
ทุกคนเป็นองค์ประกอบ และสามารถที่จะมีหัวหน้าหรือคณะผู้บริหารองค์กรที่เป็นคนละ
บุคคลกับคณะกรรมการบริหารพรรคหรือองค์กรของพรรคภายนอกรัฐสภาได้ (ตัวอย่าง
เช่น พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง มีนายเอ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
หัวหน้าพรรค ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของพรรคการเมือง โดยมีนายบี
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภา
ของพรรค มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำ�หน้าที่ในรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในสังกัดของพรรคให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของพรรค เป็นต้น-ผู้บันทึก)
สุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ เห็นว่า ควรยกเลิกกฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และเสนอให้ตรากฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่ โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนที่มีความสำ�คัญในการทำ�ให้พรรคการเมือง
มีการบริหารงานตามหลักประชาธิปไตย เท่านั้น นอกจากนี้ บทบัญญัติต่างๆ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ ไทย ที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมืองนั้น สมควรถูกยกเลิกและรายงานวิจัยฉบับนี้ ถือเป็นรายงานวิจัย
ฉบับแรกทีไ่ ด้เสนอให้มกี ารยกเลิกการบังคับสังกัดพรรคไว้ในรายงานการวิจยั อย่างชัดเจน
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2.2 ความคิดเห็นของดร.พีระพันธุ์  พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร
พรรคเพื่อไทย
ดร. พีระพันธุฯ์ ได้ชแ้ี จงในเบือ้ งต้นว่า ความคิดเห็นของตนทีม่ ตี อ่ รายงานวิจยั ฉบับ
นี้เป็นความคิดเห็นในฐานะผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติในเรื่องที่รายงานวิจัยฉบับนี้ได้
ทำ�การศึกษา
ในประเด็นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 106 (7) กำ�หนดให้
การพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะทำ�ให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรต้องสูญเสียสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยนั้น
ดร.พีระพันธุฯ์ เห็นว่า การทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตเิ ช่นนี้ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการย้าย
พรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แต่อย่างใด เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทีไ่ ม่ตอ้ งการอยูพ่ รรคเดิม จะใช้วธิ กี ารประพฤติตนให้ขดั ต่อวินยั พรรคการเมืองตลอดจน
วิธีการอื่นๆ ที่จะทำ�ให้พรรคจำ�เป็นต้องมีมติขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิก
และทันทีที่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิก บุคคลดังกล่าวจะไปใช้สิทธิ์อุทธรณ์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า มติดงั กล่าวของพรรคมีลกั ษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
มาตรา 65 วรรคสาม ซึ่งเมื่อถือตามบรรทัดฐานคำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 1/2542 (คดีงูเห่า) แล้ว ย่อมพิจารณาได้ว่ามติโดยทั่วไปของพรรคการเมืองที่ขับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกจะมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยฯ ฉบับปัจจุบนั มาตรา 65 วรรคสาม กล่าวคือ ขัดต่อสถานะและการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและหลั ก การพื้ น ฐานแห่ ง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเสมอ ซึ่งทำ�ให้พรรคการเมืองมีภาระต้อง
ไปสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่สุดท้ายแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นก็จะประสบ
ความสำ�เร็จในการใช้ช่องทางเช่นว่านี้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ และหาก
พรรคการเมืองคาดเดาไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดผลเช่นนี้ อาจทำ�ให้พรรคการเมืองตัดสินใจ
ตอบโต้การดำ�เนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกดดันให้พรรคขับตนพ้นจาก
การเป็นสมาชิกด้วยการไม่จัดให้มีการลงมติขับบุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิก
พรรคเลย ทั้งนี้เพราะเห็นว่า หากพรรคมีการลงมติเช่นนั้น มติดังกล่าวก็จะถูก
ศาลรัฐธรรมนูญชีว้ า่ ขัดรัฐธรรมนูญอยูด่ ี การลงมติขบั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ น้ั จาก
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การเป็นสมาชิกจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ นอกจากถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่
ต้องการย้ายพรรคใช้เป็นช่องทางในการนำ�คดีไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ย้ายพรรค
ตามความมุ่งหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การตอบโต้ด้วยวิธีการเช่นนี้ของพรรคการเมือง
ก็ทำ�ให้ระบบการควบคุมวินัยพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นเกิดความเสียหาย
เช่นเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือวินัย
ของพรรคเป็นอย่างดีจะรู้สึกไม่เป็นธรรมที่พรรคไม่สามารถดำ�เนินการใช้บังคับมาตรการ
ทางวินยั ใดๆ กับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีฝ่ า่ ฝืนวินยั พรรคการเมืองได้ อีกทัง้ ยังไม่ยอม
ดำ�เนินการใดๆ เพื่อขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ทำ�ให้ระบบวินัยพรรคการเมืองได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ ดร.พีระพันธุ์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยด้วยว่า การได้มาซึ่งความเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยนั้น ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีอิสระในการ
ใช้ดุลพินิจรับหรือไม่รับบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิก และไม่ควรมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ใน
การให้เงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองโดยให้ความสำ�คัญกับตัวเลขของจำ�นวนสมาชิก
พรรคการเมืองเป็นหลัก เพราะจะทำ�ให้พรรคการเมืองมุ่งหาวิธีการเพิ่มปริมาณสมาชิก
พรรคให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้รับเงินอุดหนุน โดยสมาชิกพรรคที่ได้มาโดยการดำ�เนิน
การเช่นนี้ ส่วนใหญ่มักมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือเป้าหมายทาง
การเมืองของพรรคน้อย เมื่อฐานของสมาชิกแม้มีจำ�นวนมากแต่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ
โอกาสที่ ร ะบบพรรคการเมื อ งจะเข้ ม แข็ ง และมี ก ารบริ ห ารงานที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
โดยมีสมาชิกพรรคเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการบริหารงานภายในพรรคย่อมเป็นไปได้ยาก
นอกจากนี้ พรรคการเมืองควรมีอสิ ระในการจัดองค์การและการบริหารงานภายใน
การทีก่ ฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองของไทยในปัจจุบนั กำ�หนดรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับ
การโครงสร้างการบริหารงานของพรรคไว้มาก เช่น กำ�หนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายในพรรค เป็นต้น ถือเป็นความพยายามของระบบกฎหมายที่จะ
ควบคุมให้พรรคการเมืองต่างๆ มีโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ หมือนกันทัง้ หมด ซึง่ ขัดต่อ
หลักเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองที่บุคคลที่มารวมตัวกันนั้น ควรจะมี
เสรีภาพในการจัดโครงสร้างองค์การของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
อุดมการณ์ทางการเมืองของตนได้ด้วยเช่นกัน
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สำ�หรับประเด็นทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 18 กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้สมาชิก
พรรคกระทำ�การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกำ�หนดให้ในเวลาที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุม
ไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคกระทำ�การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้ง
รวมถึงระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ จะมีผลทำ�ให้การเลือกตัง้
ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น ดร.พีระพันธุ์ฯ เห็นว่า บทบัญญัติมาตรานี้
เป็นการกำ�หนดหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในความเป็นจริงให้แก่คณะกรรมการบริหาร
พรรค และไม่อาจก่อให้เกิดผลในการป้องกันพฤติกรรมเช่นว่านั้นได้ เนื่องจากในทาง
ปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริหารพรรคไม่มีทางที่จะสามารถดูแลพฤติกรรมของสมาชิก
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้อย่างทั่วถึง และการกำ�หนดให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคต้องร่วมรับผิดในการกระทำ�เช่นว่านั้น ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง
ในตอนท้ายของการแสดงความคิดเห็น ดร.พีระพันธุฯ์ ได้กล่าวย�ำ้ ไว้ดว้ ยว่า การบังคับ
สังกัดพรรคการเมืองนั้น ไม่สามารถทำ�ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวินัยได้ นอกจาก
นี้ ระบบกฎหมายควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการจัดโครงสร้างองค์การ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ความสำ�คัญของพรรคการเมืองที่มีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยและความสำ � คั ญ ของการมี ผู้ แ ทนที่ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งด้ ว ย
ตนเอง เพื่อให้ความเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของพรรคการเมืองเป็นไปอย่างเข้มแข็ง
พร้อมๆ กับการเรียนรู้ความสำ�คัญของพรรคการเมืองของประชาชน ซึ่งจะทำ�ให้ระบบ
พรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะได้ผลมากกว่าการมุ่งสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับพรรคการเมืองด้วยมาตรการทางกฎหมายดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
							
                                           นายชัช ขำ�เพชร
                                               ผู้บันทึก
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คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2542 (คดีงูเห่า)
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