
 
 
 
 
 
 
 
 

  ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่มี  นายมีชัย ฤชุพันธุ์  เป็นประธานกรรมการ ต่อประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้  

   หลักการ 
     ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
   เหตุผล 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่
ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการ
โดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมี
มาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีจึงสมควรก าหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  
มีเนื้อหารวมจ านวน ๑๔๒ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี  

๑. ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐และพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ร่างมาตรา ๓) 
  ๒. ก าหนดบทนิยามศัพท์ค าว่า “สมาชิก” “นายทะเบียนสมาชิก” “ข้อบังคับ” 
“บริจาค” “ประโยชน์อื่นใด” “กองทุน” “คณะกรรมการ” “นายทะเบียน” “ส านักงาน” 
“จังหวัด” และ “เขตเลือกตั้ง” (ร่างมาตรา ๔) 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  
 (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ) 
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  ๓. ก าหนดให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๕) 
  ๔. ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง 
ภายใต้การก ากับและควบคุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๖) 
  ๕. ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ 
ค าชี้แจงหรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ (ร่างมาตรา ๗) 
  ๖. ก าหนดวิธีการแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ และก าหนดวิธีการประกาศหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ประชาชนทราบ และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรอืนายทะเบยีนพรรคการเมืองนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๘)  
  ๗. หมวด ๑ การจัดตั้งพรรคการเมือง 
   ๗ .๑  ก าห นดคุณ สมบั ติ แ ละลั กษ ณ ะต้ อ งห้ าม ขอ งผู้ ร่ วม จั ด ตั้ ง 
พรรคการเมือง และก าหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดย 
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิ มคนละไม่น้อยกว่า 
หนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละสามแสนบาท (ร่างมาตรา ๙) 
   ๗.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองต้องปฏิบัติก่อนการ 
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๐) 
   ๗.๓ ก าหนดให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๑) 
   ๗.๔ ก าหนดให้ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องมี
รายการตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๑๒) 
   ๗ .๕  ก าหนด ให้ เอกสารและหลั กฐานที่ ต้ อ งยื่ น พ ร้อมกั บ ค าขอ 
จดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๑๓) 
   ๗ .๖  ก าหนดให้ ข้ อบั งคับพรรคการเมื องต้ องไม่ มี ลั กษณ ะตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๑๔) 
   ๗.๗ ก าหนดให้ข้อบังคับพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ และห้ามก าหนดข้อบังคับพรรคการเมืองใน
ลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า 
หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง
ขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ ยังก าหนดให้พรรคการเมืองสามารถก าหนด
อัตราค่าบ ารุงพรรคการเมืองเพ่ือเรียกเก็บจากสมาชิกพรรคการเมืองแบบตลอดชีพได้ แต่อัตรา
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท (ร่างมาตรา ๑๕) 
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   ๗.๘ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนวาระการด ารง
ต าแหน่งของหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๖) 
   ๗.๙ ก าหนดให้ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสาร 
และหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตาม 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศ
การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
   อย่างไรก็ดี หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง หรือเอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
ในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือ 
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไข
หรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
   ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ ได้ยื่น 
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรม 
การการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีมติ ในการนี้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
หากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง 
   ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบยีนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมือง
มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๗) 
   ๗.๑๐ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอแจ้ง 
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นค าขอแจ้งการ
เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตลอดจนก าหนดลักษณะต้องห้าม
ของชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๘) 
 



๔ 

   ๗.๑๑ ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมืองซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘ ต่อผู้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
และก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นเป็นอันสิ้นผล (ร่างมาตรา ๑๙) 
  ๘. หมวด ๒ การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
   ๘.๑  ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมืองรับ 
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล และต้องไม่ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการ
แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน (ร่างมาตรา ๒๐) 
   ๘.๒ ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตลอดจนก าหนดองค์ประกอบและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๒๑) 
   ๘.๓ ก าหนดหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง และก าหนดผลที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองจะได้รับเมื่อไม่กระท าการตามหน้าที่ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๒) 
   ๘.๔ ก าหนดให้ในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ และให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดท าแผนหรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเดอืนเมษายนของทุกปี เพื่อทีน่ายทะเบียนจะ
ได้น าไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (ร่างมาตรา ๒๓) 
   ๘.๕ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๒๔) 
   ๘.๖ ก าหนดให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้ าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  จัดท าทะเบียนสมาชิก 
พรรคการเมือง พร้อมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกให้ประชาชนทราบ และก าหนดให้
หัวหน้าพรรคการเมอืงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ (ร่างมาตรา ๒๕) 
   ๘.๗ ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของสมาชิกของทุ กพรรคการเมื อง ซึ่ งหากพบว่า บุ คคลใดเป็ นสมาชิกพรรคการเมื อง 
หลายพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทราบ
และลบชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๒๖) 
   ๘.๘ ก าหนดเหตุที่ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุด 
(ร่างมาตรา ๒๗) 
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   ๘.๙ ห้ามพรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอื่น 
ซึ่งมิใช่สมาชิก กระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า ชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะ  
ที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
(ร่างมาตรา ๒๘) 
   ๘.๑๐ ห้ามผู้ซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมือง กระท าการอันเป็นการควบคุม 
ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของ
พรรคการเมืองขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ร่างมาตรา ๒๙) 
   ๘.๑๑ ห้ามพรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิหรอืประโยชน์ซึง่บุคคลจะพึงไดร้ับในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๓๐) 
   ๘.๑๒ ห้ามผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง(ร่างมาตรา ๓๑) 
   ๘.๑๓ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย ของ
พรรคการเมืองหรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือ 
ใช้ชื่อ ที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า  
“พรรคการเมือง” (ร่างมาตรา ๓๒) 
   ๘.๑๔ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับ 
จดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ต้องด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก าหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึง่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
พรรคการเมืองดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๓) 
   ๘.๑๕ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสาขา 
พรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๓๔) 
   ๘.๑๖ ก าหนดให้ในจังหวัดที่มิ ได้ เป็นที่ตั้ งส านักงานใหญ่หรือสาขา 
พรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นและให้น าความใน
มาตรา ๓๔ มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 
   ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ า จังหวัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๓๕) 
   ๘.๑๗ ห้ามจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดนอกราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๓๖) 
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   ๘.๑๘ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง (ร่างมาตรา ๓๗) 
   ๘.๑๙ ก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ ต้องกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๓๘) 
   ๘ .๒ ๐  ก าหนดองค์ ป ระกอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พ รรคการเมื อ ง 
(ร่างมาตรา ๓๙) 
   ๘.๒๑ ก าหนดให้การลงมติในที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองต้องกระท าโดย
เปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๓) และ (๔) ให้กระท าโดยการลงคะแนนลับ  
(ร่างมาตรา ๔๐) 
   ๘ .๒ ๒  ก าห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก าร ใน ก ารยื่ น ค า ร้ อ งขอ ให้ 
พรรคการเมืองจัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง ตลอดจนก าหนดผลที่หัวหน้า  
พรรคการเมืองจะได้รับหากไม่จัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๔๑) 
   ๘.๒๓ ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกพรรคการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งเพ่ือให้ พิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ หากมตินั้นขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว
ได้ (ร่างมาตรา ๔๒) 
   ๘.๒๔ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด าเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ือ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ยกเว้นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับถึงวันสิ้นปีปฏิทินไม่ต้องจัดท ารายงานดังกล่าว ส าหรับรายงานนั้นให้ส่งให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ (ร่างมาตรา ๔๓) 
   ๘.๒๕ ห้ามพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
พรรคการเมืองกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๔๔) 
   ๘.๒๖ ห้ามพรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่ งในพรรคการเมือง  
กระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ (ร่างมาตรา ๔๕ ) 
   ๘.๒๗ ห้ามพรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือสัญญาว่าจะให้
ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการ
บริหารราชการแผ่นดินหรอืในหน่วยงานของรัฐ และห้ามผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการ
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แต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือต าแหนง่ใดในการบริหารราชการแผ่นดนิหรือในหน่วยงาน
ของรัฐ (ร่างมาตรา ๔๖) 
  ๙. หมวด ๓ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   ๙.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องรับฟังความคิดเห็นจากสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (ร่างมาตรา ๔๗) 
   ๙.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยค านึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง (ร่างมาตรา ๔๘) 
   ๙.๓ ก าหนดหน้าที่และอ านาจและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ตลอดจนก าหนดวิธีด าเนินการเมื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับการ
เลือกตั้ งและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับบุคคลที่
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับการเลือกตั้งเสนอชื่อให้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๔๙) 
   ๙.๔ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการ
สรรหา เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ในการเลือกตั้งทั่วไป ว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๕๐) 
    ๙.๕ ก าหนดให้นโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ต้อง
ให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นด้วย และหาก
นโยบายใดจะต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๕๑) 
  ๑๐ หมวด ๔ การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง 
   ๑๐.๑ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหาร
การเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มี
การท าบัญชี ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังก าหนดให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวดั ต้องจัดให้มีบัญชีรบัและจ่ายเงนิของสาขาพรรคการเมืองหรือที่
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่ายเพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมืองด้วย  ทั้งนี้  
การจัดท าบัญชีดังกล่าวต้องแสดงรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดด้วย (ร่างมาตรา ๕๒) 
    ๑๐.๒ ก าหนดให้บัญชีของพรรคการเมืองต้องประกอบด้วยรายการบัญชี
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๕๓) 
   ๑๐.๓ ก าหนดระยะเวลา รายการและรายละเอียดที่ต้องแสดงเมื่อมีการ 
ปิดบัญชีของพรรคการเมือง และก าหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีเพ่ือรับรอง 
การสอบบัญชีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕๔) 
 



๘ 

   ๑๐.๔ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองต้องเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพ่ืออนุมัติภายในเดือน
เมษายนของทุกปี และเมื่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
รับรองความถกูต้องร่วมกบัเหรัญญิกพรรคการเมือง และส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชี  ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียน 
พรรคการเมืองได้รับงบการเงินแล้ว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป (ร่างมาตรา ๕๕) 
   ๑๐.๕ ก าหนดให้ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  
(ร่างมาตรา ๕๖) 
  ๑๑. หมวด ๕ รายได้ของพรรคการเมือง 
   ๑๑.๑ ก าหนดที่มาของรายได้ของพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๕๗) 
   ๑๑.๒ ก าหนดให้การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของ 
พรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปิดเผยและแสดงวตัถปุระสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมือง
อย่างชัดเจน และหัวหน้าพรรคการเมืองต้องประกาศจ านวนและที่มาของเงิน  ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนทราบและมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ประกาศและ
หนังสือแจ้งต้องกล่าวต้องระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า 
หนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย (ร่างมาตรา ๕๘) 
   ๑๑.๓ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ใดที่ มีมู ลค่ าตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนดแต่ ไม่น้อยกว่า 
ห้าพันบาท ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้แจ้ง 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบทุกเดือน (ร่างมาตรา ๕๙) 
   ๑๑.๔ ห้ามบุคคลบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
สิบล้านบาทต่อปีให้แก่พรรคการเมือง และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละ 
ห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาค
แล้ว นอกจากนี้ ยังก าหนดห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมี
มูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปี (ร่างมาตรา ๖๐) 
   ๑๑ .๕  ก าหนดให้ เมื่ อหั วหน้ าพรรคการเมื อ ง  กรรมการบริห าร 
พรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิก 
พรรคการเมืองได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงินที่
ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของพรรคการเมือง หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานด้วย (ร่างมาตรา ๖๑) 



๙ 

   ๑๑.๖ ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจนถึงวันที่พ้นระยะหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง  
(ร่างมาตรา ๖๒) 
   ๑๑.๗ ก าหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิแสดงเจตนาในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี  ให้รัฐน าเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุน 
พรรคการเมืองที่ตนระบุได้ปีละห้าร้อยบาท ทั้งนี้ ให้กรมสรรพากรจัดท ารายชื่อพรรคการเมืองที่
ได้รับการระบุในข้างต้น พร้อมจ านวนเงินที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการอุดหนุนจากการแสดง
เจตนาทั้งหมดส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองและโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพ่ือการพัฒนา  
พรรคการเมืองเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุน (ร่างมาตรา ๖๓) 
    ๑๑.๘ ก าหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่
บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพ่ือการบริจาคตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากรได้ตาม
จ านวนที่บริจาค แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ส าหรับบุคคลธรรมดา และไม่เกินห้าหมื่นบาทส าหรับ 
นิติบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อนให้ถือว่าการสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดตามมาตรา ๕๘ (รายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง) เป็นเงิน
บริจาคด้วย (ร่างมาตรา ๖๔) 
    ๑๑.๙ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมือง 
เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมือง และให้หัวหน้า 
พรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจ านวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้  
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๕) 
    ๑๑.๑๐ ห้ามพรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๖๖) 
    ๑๑.๑๑ ห้ามข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือ
ชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๗ โดยมิได้กระท า หรือมี
ส่วนกระท าการอันเป็นการต้องห้ามดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๗) 
    ๑๑.๑๒ ห้ามพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนด ยกเว้นกรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางการเมืองสามารถกระท าได้ (ร่างมาตรา ๖๘) 

 ๑๑.๑๓ ห้ามบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๖๘ บริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองหรือเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมือง (ร่างมาตรา ๖๙) 



๑๐ 

 ๑๑.๑๔ ห้ามมิให้หน่วยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ วัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา และองค์กรทางศาสนา
ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ 
พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๘ (ร่างมาตรา ๗๐) 

 ๑๑.๑๕ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดมาตรการ
และวิธีการที่จ าเป็นใหพ้รรคการเมืองปฏิบัติ เพื่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เปิดเผยและตรวจสอบได้ และให้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการบริจาคแก่ 
พรรคการเมือง รวมทั้งให้มีอ านาจออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้เป็นไป
โดยถูกต้อง (ร่างมาตรา ๗๑) 

๑๒. หมวด ๖ กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 ๑๒.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองใน

ส านักงานกองทุน และก าหนดให้กองทุนดังกล่าวต้องประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๗๒) 

 ๑๒.๒ ก าหนดให้ทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และห้ามผู้ใดยกอายุความขึ้นเป็น 
ข้อต่อสู้ (ร่างมาตรา ๗๓)  

 ๑๒.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการด าเนนิการและการใช้จ่ายเงนิของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และก าหนด
ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๗๔) 

 ๑๒.๔ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวงเงินที่จะจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  
เงินอุดหนุนดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินที่ได้รับมาจากที่ต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๗๕) 

 ๑๒.๕ เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ที่จะน ามาจัดสรรเพ่ือใช้
จ่ายเพ่ือการบริหารกองทุนและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี
ตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บ  ต้องมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๗๖) 

 ๑๒.๖ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการด าเนินการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ ให้แก่พรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๗๗) 

 ๑๒.๗ ก าหนดให้เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๗๗  
ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา ๒๓ การพัฒนา 
พรรคการเมืองและสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม การส่งเสริมความรู้ในทางการเมืองแก่
สมาชิกและประชาชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๑ 

และการอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และเมื่อใช้ไปเพื่อการใดแล้วให้จัดท ารายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดแต่จะนาไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๒ ไม่ได้  

 ทั้ งนี้  เพ่ื อประโยชน์ ในการด า เนิ น งานดั งกล่ าว  พรรคการเมื อ ง 
จะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบก่อนก็ได้ และในกรณีที่ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ดังกล่าว ให้แจ้ง
ให้พรรคการเมืองทราบ 

 นอกจากนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้พรรคการเมือง 
ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวแต่ละด้านตามสัดส่วนที่ก าหนดก็ได้ 

 อย่างไรก็ดี พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวไปเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง หรือเพ่ือจ้างบุคลากรของพรรคการเมือง หรือค่าใช้จ่าย
อื่นท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดมิได้ (ร่างมาตรา ๗๘) 

 ๑๒.๘ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งด าเนินการเมื่อเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุน   
ไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๘ หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมของ 
พรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๗๙) 

 ๑๒.๙ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค  โดยค านึงถึง
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๓ หรือเพ่ือ
แถลงผลงานของพรรคการเมือง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งก าหนดด้วย (ร่างมาตรา ๘๐) 

๑๓. หมวด ๗ การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
 ๑๓.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ 

พรรคการเมือง เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง หรือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ งของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
พรรคการเมือง ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้จ่ายเงินหรอืทรัพย์สินดงักล่าว พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด  
ให้สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทราบ (ร่างมาตรา ๘๑) 

 ๑๓.๒ ก าหนดให้พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลที่ให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว ถ้าการให้หรือ
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ให้พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แจ้งให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้ประกาศ



๑๒ 

ให้ประชาชนทราบด้วย นอกจากนี้ยังห้ามสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งแล้วในข้างต้น (ร่างมาตรา ๘๒) 

 ๑๓.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบ
และควบคุมมิให้มกีารน าเงินหรอืทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือการอื่นนอกจากที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ (ร่างมาตรา ๘๓) 

๑๔. หมวด ๘ การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 
 ๑๔.๑ ก าหนดเหตุที่ท าให้พรรคการเมืองสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมือง 

(ร่างมาตรา ๘๔) 
 ๑๔ .๒  ก าหนดสาเหตุที่ ท าให้ พรรคการเมื องสิ้ นสภาพความเป็ น 

พรรคการเมือง และก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง  ตลอดจน
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการของพรรคการเมืองเมื่อไม่เห็นด้วยกับประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ (ร่างมาตรา ๘๕) 

 ๑๔.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองได้  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๘๖) 

 ๑๔.๔ ก าหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการกระท าของ
พรรคการเมืองตามมาตรา ๘๖ ทั้งนี้ ในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมือง
นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นค าร้องและ
ด าเนินคดีแทนได้  หรือจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด าเนินการในชั้นการพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าคดีจะเสร็จก็ได้  นอกจากนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน 
พรรคการเมือง หรืออัยการสูงสุด ยังสามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พรรคการเมือง
ระงับการกระท าใดไว้เป็นการชั่วคราวได้อีกด้วย (ร่างมาตรา ๘๗) 

 ๑๔ .๕  ก าหนดให้ นายทะเบี ยนพรรคการเมืองประกาศค าสั่ งยุบ 
พรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของ 
พรรคการเมืองซ้ า หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบแล้ว และ
ห้ามผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจดทะเบียนพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่  
ทั้งนี้ ภายในก าหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ (ร่างมาตรา ๘๘) 

 ๑๔.๖ ก าหนดหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ต้องกระท าภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๘๙) 

 



๑๓ 

๑๕.  หมวด ๙ การควบรวมพรรคการเมือง 
 ๑๕.๑ ห้ามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เข้าด้วยกันในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร (ร่างมาตรา ๙๐) 
 ๑๕.๒ ก าหนดให้มีการควบรวมพรรคการเมืองได้เฉพาะเพ่ือจัดตั้งเป็น 

พรรคการเมืองใหม่ (ร่างมาตรา ๙๑) 
 ๑๕.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบรวมพรรคการเมือง  

(ร่างมาตรา ๙๒) 
 ๑๕.๔ ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิม ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและ

ความรับผิดของพรรคการเมืองเดิม โอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียน 
พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ท้ังนี้ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศ
ค าสั่งการสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๙๓) 

๑๖. หมวด ๑๐ บทก าหนดโทษ 
 ๑๖.๑ ก าหนดให้ค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ที่มีก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  มีผลทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่ง 
หรือค าพิพากษา ทั้งนี้ เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น  
(ร่างมาตรา ๙๔)  

 ๑๖.๒ ก าหนดให้ผู้ที่แจ้งหรือกลา่วหาพรรคการเมืองหรอืบุคคลใดว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ โดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  อย่างไรก็ดี หากผู้แจ้งหรือ
กล่าวหาดังกล่าวเป็นพรรคการเมือง ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้  และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น  และเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย  
(ร่างมาตรา ๙๕) 

 ๑๖.๓ ก าหนดให้ผู้ที่ ไม่มาให้ค าชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๖) 

 ๑๖.๔ ก าหนดให้ผู้ที่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๓ เป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นเวลาห้าปี (ร่างมาตรา ๙๗) 

 ๑๖ .๕  ก าหนด ให้ หั วหน้ าสาขาพรรคการเมื อ ง  กรรมการสาขา 
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองที่รู้ว่ามี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือวรรคสี่ และไม่รายงานเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบ หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร 



๑๔ 

พรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี (ร่างมาตรา ๙๘) 

 ๑๖.๖ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหก มาตรา ๔๑ วรรคสี่ หรือ
มาตรา ๘๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสน 
สี่หมื่นบาทถึงสามล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๙๙) 

 ๑๖.๗ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือ
เหรัญญิก ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๓  
วรรคสอง หรือวรรคสี่ มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และ
ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๑๐๐) 

 ๑๖.๘ ก าหนดให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่จัดท าทะเบียน
สมาชิกเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายทะเบียนผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๑) 

 ๑๖.๙ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง 
สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๒) 

 ๑๖.๑๐ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย อย่างไรก็ดี หากการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท า
เพื่อให้ได้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๓) 

 ๑๖.๑๑ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ นหนึ่ งปี  หรือปรับ ไม่ เกิ นสองหมื่ นบาท  หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
(ร่างมาตรา ๑๐๔) 

 ๑ ๖ .๑ ๒  ก าห น ด ให้ ผู้ ที่ ส ม ค บ กั น ด า เนิ น กิ จ ก าร เช่ น เดี ย ว กั บ 
พรรคการเมือง หรือด าเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมือง โดยมิได้จดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๕) 

 ๑๖.๑๓ ก าหนดให้ผู้ที่รู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับ
การเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการบริหารอื่น
ของพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
แต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ หากพรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง



๑๕ 

ต าแหน่งดังกล่าวโดยรู้ว่าผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับการด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๖) 

 ๑๖.๑๔ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๑๐๗) 

 ๑๖.๑๕ ก าหนดให้ผู้ที่บริจาคให้พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งใน 
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ือให้กระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๘) 

 ๑๖.๑๖ ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๐๙) 

 ๑๖.๑๗ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึง
ยี่สิบปี และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๐) 

 ๑๖.๑๘ ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ออกหนังสือรับรองผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๕๐ เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า 
พรรคการเมืองนั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๑) 

 ๑๖.๑๙ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
(ร่างมาตรา ๑๑๒) 

 ๑๖.๒๐ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ 
วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
(ร่างมาตรา ๑๑๓) 

 ๑๖.๒๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (ร่างมาตรา ๑๑๔) 

 ๑๖.๒๒ ก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีดว้ย อย่างไรก็ดี หากผู้กระท าความผิดดังกล่าวเปน็นติิบุคคล และการ
กระท าความผิดนัน้ เกิดจากการสั่งการหรอืการกระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
นิติบุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งสั่งการหรือรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๕) 

 



๑๖ 

 ๑๖ .๒๓  ก าหนดให้พรรคการเมื องที่ ได้ รับบริจาค เงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร  
พรรคการเมืองนั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย ทั้งนี้ ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินมูลค่าที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๖๐ ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๑๖) 

 ๑๖.๒๔ ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๗) 

 ๑๖.๒๕ ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่
สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๘) 

 ๑๖.๒๖ ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๘ หรือ 
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากผู้กระท าความผิดดังกล่าวเป็นนิติบุคคลและการกระท าความผิด
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๙) 

 ๑๖ .๒๗  ก าหนดให้พรรคการเมื องที่ ไม่ รายงานตามมาตรา  ๗๘  
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (ร่างมาตรา ๑๒๐)  

 ๑๖.๒๘ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ จัดท ารายงานตามมาตรา  ๗๘  
วรรคหนึ่ง เป็นเท็จต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท (ร่างมาตรา ๑๒๑) 

 ๑๖.๒๙ ก าหนดให้พรรคการเมอืงที่ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๗๘ วรรคสามหรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของจ านวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง  ถ้าเป็นการกระท า 
ความผิดซ้ า ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธสิมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๒๒) 

 ๑ ๖ .๓ ๐  ก าห น ด ให้ หั ว ห น้ าพ รรคก าร เมื อ ง  ก รรม ก ารบ ริห าร 
พรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมืองที่น าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าเงินหรือทรัพย์สินของ 
พรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพ่ือการอื่นใดอันเป็นการ 
ฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๑๒๓) 

 ๑๖.๓๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง 
หรือเปิดเผยข้อมูลคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธก์ารด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า 
พรรคการเมืองนั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย นอกจากนี้ หากกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง และละเลยไม่ด าเนินการตาม 



๑๗ 

หน้าที่ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นเป็นเวลาห้าปีด้วย  
(ร่างมาตรา ๑๒๔) 

 ๑๖.๓๒ ก าหนดให้ผู้ที่จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่สมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๒ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย (ร่างมาตรา ๑๒๕) 

 ๑ ๖ .๓ ๓  ก าห น ด ให้ ส ม าชิ ก พ ร รค ก าร เมื อ งซึ่ ง ด า ร งต า แ ห น่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๒๖) 

 ๑๖.๓๔ ก าหนดให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ ไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(ร่างมาตรา ๑๒๗) 

 ๑๖.๓๕ ก าหนดให้ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระท าความผิด  
ถ้าการกระท าความผิดของพรรคการเมืองนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของหัวหน้า 
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
พรรคการเมืองนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น 
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๑๒๘) 

 ๑๖.๓๖ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้
ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และความผิดนั้นไม่มีกรณี
ที่ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหายินยอม
ให้เปรียบเทียบและช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดี 
เลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ต้องหา 
ไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ด าเนินคดีต่อไป (ร่างมาตรา ๑๒๙) 

 ๑๖ .๓๗  ก าหนด ให้ ศ าลมี อ าน าจ พิ จารณ า  สื บพยาน  และอ่ าน 
ค าพิพากษาลับหลังจ าเลยได้ ในกรณีที่จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออก
หมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ (ร่างมาตรา ๑๓๐) 

๑๗. บทเฉพาะกาล 
 ๑๗.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค



๑๘ 

การเมืองเพื่อด าเนนิการตามมาตรา ๑๓๒ โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ร่างมาตรา ๑๓๑) 

 ๑๗.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงความเป็น 
พรรคการเมืองอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ต้องกระท าการ 
ในเรื่องต่าง ๆ และภายในระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๓๒) 

 ๑๗ .๓  ก าหนดให้ ในระหว่างที่ พรรคการเมื องยั งด าเนิ นการตาม 
มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ไม่ครบถ้วน ห้ามมิให้จัดสรรเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรคการเมืองนั้น (ร่างมาตรา ๑๓๓) 

 ๑๗.๔ ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรเงินให้พรรคการเมืองตาม
มาตรา ๗๗ (๓) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น 
ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๓๔) 

 ๑๗ .๕  ก าหนดองค์ ป ระกอบของคณ ะกรรมการสรรหาผู้ สมั ค ร 
รับเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายหลังวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่มีสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ (ร่างมาตรา ๑๓๕) 

 ๑๗.๖ ก าหนดให้ในปีแรกที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
พรรคการเมืองจะเรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคการเมืองต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด
ตามมาตรา ๑๕  (๑๕ ) ก็ ได้  แต่ต้ องไม่น้ อยกว่าห้ าสิบบาท  ทั้ งนี้  หากในข้อบั งคับของ 
พรรคการเมืองไม่ได้ก าหนดให้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงพรรค หรือก าหนดให้เรียกเก็บในอัตราต่ ากว่า 
ที่ก าหนดไว้ในข้างต้น ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นก าหนดให้เรียกเก็บในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าห้าสิบบาท (ร่างมาตรา ๑๓๖) 

 ๑๗.๗ ก าหนดให้โอนกิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
งบประมาณของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๓๗) 

 ๑๗.๘ ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๕๐  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา ๑๓๘) 



๑๙ 

 ๑๗.๙ ก าหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และก าหนดวธิีการหกัค่าลดหย่อนตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๓๙) 

 ๑๗.๑๐ ก าหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการทางปกครองหรือด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทั้งนี้  
ถ้าการกระท าใดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย  
ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาล มีอ านาจด าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่  
(ร่างมาตรา ๑๔๐) 

 ๑ ๗ .๑ ๑  ก าห น ด ให้ ผู้ ซึ่ งถู ก เพิ กถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งอยู่ ก่ อน วั น ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้นับระยะเวลาที่ 
ถูกเพิกถอนสิทธิต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบก าหนดตามระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ 
ผู้ที่ถูกห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เป็นผู้ถูกห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ โดยให้นับระยะเวลาที่ถูกหา้มด ารงต าแหน่ง
ต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบก าหนดตามระยะเวลาดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔๑) 

 ๑๗.๑๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเพื่อให้มีระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่ง ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนีภ้ายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ มิให้นับรวมระยะเวลาที่มีกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่ถึงห้าคน อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการดังกล่าว ให้บรรดา
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียน 
พรรคการเมือง ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ยั งมี ผลใช้บั งคับต่ อ ไป เท่ าที่ ไม่ ขั ดหรือแย้ งต่ อพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ นี้   
(ร่างมาตรา ๑๔๒) 

 
 
 
 



๒๐ 

  • บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. .... 

ข้อดี 
  การที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ....  
ได้ก าหนดวธิีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองนั้น ท าให้การบริหาร
พรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่ง
มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังมี มาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของ 
พรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   
ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

  ข้อสังเกต  :  กรณีการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ......” นั้น มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  (๑) การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่วนที่ ๓ หน้า -๒๖- - -๓๗- 
  (๒) รายงานการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. .... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หน้า (๘๑) - (๘๒) 
  (๓ ) ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. .... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หน้า (๘๓) - (๑๗๒)  
  (๔) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หน้า (๑๗๓) - (๑๗๕) 
  ดังนั้น ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า เป็นไป
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากเอกสารดังกล่าวหรือสอบถามผู้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า ได้มีการด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่  
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร 
 

     
 


