
 

กลุ่มงานประธานรัฐสภา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 

ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

เหตุผล 
 
 โดยที่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญัติให้
บุคคลมเีสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัิเกี่ยวกบัการบริหารพรรค
การเมืองที่ต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เปดิโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผูส้มัครรับ
เลือกตั้ง และก าหนดมาตรการใหส้ามารถด าเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบง าหรือช้ีน าโดยบคุคลซึ่งมไิด้เป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมีมาตรการก ากับดูแลมิ
ให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง กรณีจึง
สมควรก าหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
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ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. …. 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑  พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ....” 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑. เสนอเปลี่ยนช่ือเป็น “ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
การปฏิรปูพรรคการเมือง” 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี ้
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคการเมือง 
 “นายทะเบียนสมาชิก” หมายความว่า ผู้ด ารง
ต าแหน่งนายทะเบยีนในพรรคการเมือง 
 “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมือง 
 “บริจาค” หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่
พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงพรรค
การเมือง และใหห้มายความรวมถงึการให้ประโยชน์อื่นใด
แก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถค านวณเป็นเงินได้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วย 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้
ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลดโดยไมม่ี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นไปตามปกติทาง
การค้า และการท าให้หนี้ท่ีพรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ระงับ
สิ้นไปด้วย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
 “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนพรรค
การเมืองตามมาตรา ๖ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครด้วย 
 “เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ท่ีก าหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
หรือเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ี
 มาตรา ๕  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๖  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นนายทะเบยีนและมีหน้าที่และอ านาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ ภายใต้การ
ก ากับและควบคมุของคณะกรรมการ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน้าทีข่องนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นายทะเบียนมี

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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อ านาจเรียกบุคคลที่เกีย่วข้องมาให้ค าช้ีแจงหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได ้
 มาตรา ๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มไิด้ก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น การใดท่ี
ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด
เป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้
ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบดว้ยพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถอืว่าการประกาศหรือ
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือ
วิธีการอื่นใดที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก 
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
 ในกรณีที่พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียนมีอ านาจ
ก าหนดหรือมคี าสั่งเรื่องใด ถ้ามิไดก้ าหนดวิธีการไว้เป็น
การเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียนก าหนดโดย
ท าเป็นประกาศ ระเบยีบ หรือค าสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้า
ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศ
ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง
ใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการ
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หรือนายทะเบยีนต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

หมวด ๑  
การจัดต้ังพรรคการเมือง 

 
 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. ให้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ยากขึ้น สมาชิกพรรคต้องมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน และให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 ๒. สามารถจดัตั้งพรรคการเมืองทาง Social Network ได ้
 ๓. การจดัตั้งพรรคการเมืองของประชาชนโดยตรงโดยมีรัฐบาลเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้จัดตั้งพรรคได้ง่ายขึ้น 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
ในหมวดนี้แล้ว 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ไมค่วรให้มีพรรคการเมือง แต่ให้มีสภาประชาชน หากประชาชนสนใจ
อยากลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็สามารถลงเลือกตั้งได้โดยอิสระ ไม่ต้องสงักัดพรรค 
(มีการเลือกตั้งประชาชนมาจากแต่ละภาคส่วน) เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มรีายได้ 
แต่มีความสามารถ เข้าสู่วงการเมอืงบ้าง เพื่อลดการผูกอ านาจทางการเมือง 
 ๒. ควรมจี านวนพรรคการเมืองไมม่าก (ประมาณ ๕ พรรค) และร่าง
วิสัยทัศน์ของพรรคมาก่อน และประกาศวิสยัทัศน์ นโยบายพรรคการเมือง 
เพื่อให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ส่วนพรรคที่มีอยู่เดิมต้องมีการพูดคุย
กันเรื่องวิสัยทัศน์และนโยบาย และประกาศให้ประชาชนทราบเช่นกนั 
 ๓. การจดัตั้งพรรคการเมืองควรท าได้ยากข้ึนเพื่อลดปญัหาการมีพรรค
เยอะเกินไป/พรรคไม่เข้มแข็ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
ในหมวดนี้แล้ว 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. ข้อก าหนดในการจดัตั้งพรรคการเมืองควรมีความยดืหยุ่นมากกว่านี้ 
 ๒. หลักการที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... จะส่งผลดังนี้ 
  ๑) เป็นการจ ากดัพรรคการเมืองขนาดเล็ก เนื่องจากปฏิบัตไิด้ยาก 
จ ากัดสิทธิประชาชนผู้ยากไร ้
  ๒) ท าให้การจัดตั้งพรรคการเมืองยาก และการยุบพรรคการเมืองท า
ได้ง่าย 
 ๓. ร่างกฎหมายนี้จะกลายเป็นผลกัดันให้สมาชิกออกจากพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก ย้ายไปเข้าร่วมพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 

 ๑. ข้อก าหนดในการจดัตั้งพรรคการเมือง
มีความยืดหยุ่นแล้ว เพราะกรณยีังไม่สามารถ
ด าเนินการตามเงื่อนไขได้ ใหส้ามารถขอแจ้ง
การขอจดทะเบยีนจัดตั้งพรรคการเมืองไว้
ก่อนได้แล้วด าเนินการให้ครบถ้วนภายใน 
๑๘๐ วัน เพื่อมาจดทะเบียนต่อไป ซึ่งท าให้
การจัดตั้งพรรคการเมืองมไิด้ง่ายเกินไป
เหมือนที่ผ่านมาและก็มิได้ยากเกินไปจนไม่
เป็นการสนบัสนุนเสรภีาพในการรวมตัวเป็น
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 

การจัดตั้งพรรคต้องไม่ยุ่งยากเกินไป ไม่ใช้เงินมาก พรรคการเมืองตามมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญ 
 ๒. ส าหรับเง่ือนไขการจัดตั้งพรรค
การเมือง ก็มิได้จ ากัดสิทธิของประชาชน 
เพราะการจัดตั้งพรรคการเมืองเพือ่ด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองย่อมจะต้องใช้ทุน ซึ่ง
หลักการพื้นฐาน ผู้ริเริ่มให้มีการจดัตั้งพรรค
การเมืองจึงสมควรมีการระดมทุนเพื่อเป็น
หลักประก้นในการด าเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองในภายหนา้ได ้
 ๓. การยุบพรรคการเมืองเป็นไปโดย
สาเหตุปกติ เช่นิการด าเนนิกกิจกรรมของ
พรรคและวัตุประสงค์ของพรรคการเมืองขัด
ต่อรัฐธรรมนุญและกฎหมาย เป็นต้น 

 มาตรา ๙  บุคคลซึ่งมีอุดมการณท์างการเมืองใน
แนวทางเดียวกัน และมคีุณสมบตัแิละไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจ
ร่วมกันด าเนินการเพื่อจดัตั้งพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได ้
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มสีัญชาติ
ไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องไดส้ัญชาตไิทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี  
 (๒) มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบป ี
 (๓) ไม่เป็นบคุคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ  

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 ๑. การก าหนดให้บุคคลที่มีอายุไมต่่ ากว่ายี่สิบปบีริบูรณส์ามารถจัดตัง้
พรรคการเมืองได้นั้น ควรเปลี่ยนเป็นให้บุคคลที่มีอายสุิบแปดขึ้นไปแทน เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒. การที่ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดตั้งได้ยากข้ึนนั้นพรรคการเมืองขนาด
เล็กไม่เห็นด้วย 

 ความมุ่งหมายของคณะกรรมการในการ
ก าหนดคุณสมบตัิของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค
การเมืองตามร่างมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ว่า
ต้องมีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบปีนั้น เนื่องจากบุคคล
ที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นบคุคลทีบ่รรล ุ
นิติภาวะตามกฎหมาย สามารถท านิติกรรม 
ต่าง ๆ ไดด้้วยตนเองประกับกับการเป็นผูร้่วม
จัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ต้องผูกพันตนต่อ
การด าเนินกิจการการของพรรคการเมืองที่
ตนเป็นผูร้่วมจดัตั้ง และต้องรับโทษหาก
ปรากฎข้อเท็จจริงในระหว่างจัดตัง้พรรค
การเมืองว่ามีการกระท าท่ีเป็นความผิดต่อ
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 (๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งใดใน
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
 (๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา ๑๑ 
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตาม
มาตรา ๑๘ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดมิไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท 
โดยผู้ร่วมกันจดัตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกัน
จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดมิคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท
แต่ไมเ่กินคนละสามแสนบาท 
 

กฎหมาย คณะกรรมการจึงก าหนดให้บุคคล
ที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง
จะต้องมีอายไุม่ต่ ากว่ายี่สิบปี ส่วนการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองนั้น บุคคลทีม่ีอายุไมต่่ า
กว่าสิบแปดปสีามารถเป็นสมาชิกได้ 
เนื่องจากไม่มผีลผูกพันท่ีต้องกระท านิติกรรม 
หรือร่วมรับผดิใด ๆ กับพรรคการเมืองที่ตน
เป็นสมาชิก 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมีพรรคสองแบบ ๑. พรรคการเมือง (จังหวัดละ ๑ คน ) ๒. พรรค
จากกลุ่มอาชีพ (เลือกกันเอง) 
 ๒. การจดัตั้งควรเกดิขึ้นจากคนหลายภาคส่วนเป็นลักษณะหุ้นส่วนในการ
บริหารพรรค โครงสร้างคล้าย ๆ บริษัทต้องมีสาขาครอบคลมุทั่วประเทศ  โดย
ควรมีสาขาแต่ละจังหวัด   
 ๓. เพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และรัฐให้การอดุหนุนการจัดตั้ง
พรรค 
 ๔. ควรเตรียมผูส้มัครและเงินค่าสมัครก่อนการจดัตั้งพรรคการเมือง 
 ๕. ระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ควรยากแก่การจดัตั้ง 
เพื่ออ านวยให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๖. การจดัตั้งพรรคการเมืองควรน าระบบสหกรณ์มาเป็นตัวอย่าง เชน่ 
องค์กรที่รวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเพื่อเป็นพรรคการเมือง 
 ๗. ควรมีพรรคพิเศษ คือพรรคกลุม่นักศึกษาในสัดส่วนหน่ึง อยากให้เข้าไป
แสดงความคดิเห็นได ้
 ๘. ข้อก าหนดในการจดัตั้งว่า ต้องมาจากกลุม่หลากหลายอาชีพ  โดยให้
กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มตัวแทนจะเกิดการแลกเปลี่ยนแต่ละกลุ่มอาชีพ 
ช่วยกันคิดและการแก้ปัญหาปัญหาประเทศ 
 

 ๑. มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรค
การเมือง ดังนั้น การที่แตล่ะพรรคการเมือง
จะก าหนดว่าพรรคการเมืองของตนเป็นพรรค
แบบใด ก็สามารถท าได้ แต่ในการขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ จะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขพื้นฐานท่ีก าหนด 
 ๒. เมื่อมีการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองที่
ถูกต้องแล้ว รัฐจะให้การสนับสนุน ในการ
ด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามที่
กฎหมายก าหนดต่อไป 
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 ๙. ก าหนดสาขาอาชีพท่ีแตกต่างกนั ในจ านวนอย่างน้อยละ สิบห้า คนใน
การจัดตั้ง 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สัดส่วนตามจังหวัดมาจากทุกสาขาอาชีพ 
 ๒. ความหลากหลายของทุกวัย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุม่ผูสู้งอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

 เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมืองที่จะไป
ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองของตนได้ 
เพื่อให้รับกับนโยบายของพรรคการเมืองนั้น 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ก าหนดให้หาสมาชิกพรรคการเมืองมีทุกจังหวัด ๑๐๐ คน ก่อนท่ีจะมี
การจัดตั้งพรรคการเมืองและมสีาขาพรรคการเมืองทุกจังหวัด 
 ๒. ก าหนดให้มจี านวนสมาชิกพรรคการเมืองมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ก่อน
จัดตั้งพรรคการเมือง 
 ๓. พรรคการเมืองควรจัดตั้งโดยอสิระ 
 ๔. ผู้รเิริม่จัดตั้งพรรคการเมือง จ านวน ๑๕ คน ต้องมีความหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไม่เป็นเครือญาติกัน และมสีมาชิกพรรคการเมือง ๕๐๐ คน (ภาคละ
๑๐๐คน)  
 ๕. การจดัตั้งพรรคการเมืองต้องมาจากผู้มสี่วนร่วมอย่างแท้จริง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 
 
 

 กรณีข้อ ๔ ความมุ่งหมายในการก าหนด
จ านวนผู้รเิริ่มจดัตั้งพรรคการเมืองตามที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งของร่างมาตรา ๙ ว่า
จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนนั้น 
เนื่องจากการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีอุดมการณท์าง
การเมืองเดยีวกันมาเป็นผู้ผลักดันอุดมการณ์
ทางการเมืองร่วมกันในจ านวนที่มาก
พอสมควรที่จะด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ดังนั้น ความเห็นท่ีมผีู้เสนอแนะว่าควร
ก าหนดให้มีผูร้่วมจดัตั้งพรรคการเมืองจ านวน
สิบห้าคนนั้น จึงเป็นจ านวนทีไ่ม่เหมาะสม
และไม่สามารถผลักดันอุดมการณท์าง
การเมืองให้ประสบความส าเร็จและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมได ้
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สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. ขอให้ก าหนดอายผุู้ร่วมกันจดัตัง้พรรคการเมืองมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
จากท่ีก าหนดไวม้ีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี เพ่ือให้เยาวชน คนรุ่นใหมไ่ดม้ีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
 ๒. ขอให้ปรับปรุงอัตราการจา่ยเงินทุนประเดมิ โดยควรปรบัลดจ านวน
เงินทุนประเดมิของพรรคการเมืองจากคนละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท เป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท และไม่ใหเ้กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมที่
ก าหนดให้ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคมีลักษณะ
เหมือนเป็นการส่งเสริมนายทุนเปน็ผู้ริเริ่มจดัตั้งพรรคการเมือง 
 ๓. การก าหนดเรื่องเงินทุนประเดมิพรรคและการเก็บเงินค่าสมาชิกขัดกับ
รัฐธรรมนูญหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือไม ่

 ๑. การจดัตั้งพรรคการเมืองมี
ความส าคญัที่ต้องการผู้มีความสามารถใน
การด าเนินการและสามารถกระทนิติกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ จึงต้องก าหนดอายไุมต่่ ากว่า ๒๐ 
ปี 
 ๒. การจ่ายเงินทุนประเดิมมีการปรับ
อัตราในการจดัเก็บเพื่อรวบรวมแล้ว และการ
ก าหนดเรื่องทุนประเดมินั้น เป็นการก าหนด
เงื่อนไขในการด าเนินการ ไม่เป็นการขัดต่อ
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 การรวบรวมทุนประเดิมของพรรคการเมืองควรก าหนดให้ผู้ทีไ่ดร้ับเลอืก
เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผูร้วบรวมทุนประเดิมของพรรคการเมือง และ
ออกหลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมใหผู้้ร่วมกันจดัตั้งพรรคการเมอืงทุกคน 
และควรมีบทบัญญัติห้ามมิให้บุคคลช าระทุนประเดมิแทนผูร้่วมจัดตัง้พรรค
การเมือง หากฝ่าฝืนให้มีบทก าหนดโทษทั้งสองฝ่าย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

นายสรอรรถ   
กลิ่นประทมุ 
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง 

 ๑. การเริ่มต้นก่อตั้งพรรคไม่ควรก าหนดให้ใช้จ านวนคนที่มากและการ
เรียกระดมทุนจากผู้เริ่มก่อตั้งเป็นรายคนซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดให้กลายเป็นกลุ่มทุน
ภายในพรรคได้ 
 ๒. ไม่ควรก าหนดจ านวนสมาชิกมากเกินไปในการจดทะเบียนการจัดตั้ง
พรรคเพราะจะเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการ 

 ๑. การก าหนดให้การก่อตั้งพรรค
การเมืองต้องมผีู้ก่อตั้งจ านวน ๕๐๐ คน 
เพื่อให้เห็นถึงจ านวนผู้มีแนวความคิดและ
นโยบายทางการเมืองจ านวนที่สมควรจะ
จัดตั้งและด าเนนการตามหลักเณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดต่อไปได ้รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมของคนในแต่ละ
พื้นที ่
 ๒. การระดมทุน ก าหนดให้ต้องเรยีกเก็บ
จากผู้ก่อตั้งทุกคน ในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กัน 
เพื่อให้ได้ตามจ านวนท่ีก าหนด 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  เห็นด้วยกับการให้สมาชิกพรรคมสี่วนร่วมในการจ่ายค่าบ ารุงพรรค
ประจ าปี จึงเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขการก าหนดเงินจากผูร้่วมก่อตัง้พรรคห้า
ร้อยคนทุกคน แก้ไขเป็นไม่ต้องก าหนดให้ทุกคนต้องจ่าย ให้แล้วแตค่วามสมคัร
ใจของประชาชนผู้ริเริม่ก่อตั้งพรรค หรือหากจะก าหนดขั้นต่ าเป็นคนละไม่น้อย
กว่าเงินค่าบ ารุงพรรคประจ าปีของสมาชิกพรรค แตร่วมทุนประเดมิต้องไม่น้อย
กว่าห้าแสนบาท (ใกล้เคยีงทุนประเดิมก่อตั้งมลูนิธิ ไม่น้อยกว่าสองแสนบาทถึง
ห้าหมื่นบาทแล้วแต่กรณี) ไม่ควรก าหนดทุนประเดิมขั้นสูงเพราะจะถกู
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ และให้ถอืว่าเงินทุนประเดมิเป็นเงินค่าบ ารงุพรรค
ล่วงหน้า 
โดยให้แก้ไขมาตรา ๙ วรรคสอง ดงันี้  
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจดัตั้งพรรค
การเมืองต้องร่วมกันจา่ยเงินเพื่อเป็นทุนประเดมิของพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า
เงินค่าบ ารุงพรรคประจ าปีของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ แต่ทั้งนี้รวมทุน
ประเดิมของพรรคการเมืองต้องมจี านวนเงินไม่น้อยกว่าหา้แสนบาท  
 และให้น าทุนประเดมิของพรรคการเมืองที่ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้
จ่ายมาเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบ ารงุพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคตามที่
ก าหนดไว้ตามข้อบังคับ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๐  ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๙ 
ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสอง
ร้อยห้าสิบคนเพื่อด าเนินการ ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) ก าหนดช่ือ ช่ือย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรค
การเมือง ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ 
 (๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค
การเมือง นายทะเบยีนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่น

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. การร่วมกลุม่ของประชาชนในการจัดตั้งต้องมีแผนการจัดตั้งพรรค
การเมือง ก่อนการจัดตั้งและเสนอ กกต. 
 

 ผู้ก่อตั้งต้องประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดชื่อ 
ช่ือย่อ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 
ข้อบังคับพรรคการเมือง คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง เป็นต้น ใหเ้รียบร้อย
ก่อน เพื่อน าไปยื่นขอจดทะเบยีนจดัตั้งพรรค
การเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่
แล้ว 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ของพรรคการเมือง  
 (๓) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นต่อการจัดตั้งพรรค
การเมืองตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ช่ือ ช่ือย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ตาม (๑) ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และต้องไมซ่้ า 
พ้อง หรือคล้ายคลึงกับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมาย
ของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจดทะเบียน
ตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูก
ยุบและยังไม่พ้นยีส่ิบปีนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 
หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้วตามมาตรา ๑๘ 
และต้องไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภไิธยของ
พระมหากษตัริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ หรือท่ีมุ่ง
หมายให้หมายถึงพระมหากษัตรยิห์รือพระราชวงศ์ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีบนัทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียง
ข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง
มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนซึ่งต้องท าโดยเปิดเผย และ
การมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกนัจะกระท ามิได ้
 ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบยีนจัดตั้งพรรค
การเมืองตามมาตรา ๑๗ ให้ถือว่าการประชุมตามวรรค
หนึ่งเป็นการประชุมใหญส่ามัญครัง้ที่หน่ึงของพรรค
การเมือง 
 มาตรา ๑๑  ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรค
การเมือง ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหวัหน้าพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๑๐ (๒) เป็นผู้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่คณะกรรมการ

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

ก าหนด และให้นายทะเบียนออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค า
ขอไว้เป็นหลักฐาน 
 ค าขอจดทะเบียน การยื่นค าขอจดทะเบียน และการ
ออกใบรับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา ๑๒  ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ช่ือและชื่อย่อของพรรคการเมอืง 
 (๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
 (๓) ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง 
 (๔) ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชนและลายมือช่ือ
ของหัวหน้าพรรคการเมือง เหรญัญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบรหิารอื่นของพรรค
การเมือง  

นายเบญจรงค์  บุญ
ผ่อง 
 

 ๑. การจดทะเบียนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด มีรายการดังต่อไปนี ้
     - ช่ือพรรค 
     - ภาพเครื่องหมาย 
     - ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง 
     - ช่ือ อาชีพ ท่ีอยู่ ของผู้จัดตั้งพรรค 
     - ช่ืออาชีพ ที่อยู่ และลายมือช่ือของคณะกรรมการบริหารพรรค 
     - ช่ือ อาชีพ ท่ีอยู่ ลายมือช่ือของสมาชิกพรรคในแตล่ะภูมิภาค 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๓  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นไปพร้อม
กับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ 
วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือช่ือ
ของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
 (๒) หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
 (๓) ข้อบังคับ 
 (๔) บันทึกการประชุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งผู้
ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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 (๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการ
แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๘ 
 มาตรา ๑๔  ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
 (๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 (๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
 (๔) ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีโดย
อิสระของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนญู 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 พรรคการเมืองต้องมีนโยบายที่สามารถบ่งบอกถึงที่มา การระบุให้
ประชาชนสมาชิกพรรคการเมืองมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ ปรับปรงุและ
ข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไมก่่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่องเชือ้ชาติ หรือ
ศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภยัต่อสังคม 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๕  ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ช่ือและชื่อย่อของพรรคการเมอืง 
 (๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
 (๓) ค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง 
 (๔) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้อง
ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
 (๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง และต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในพรรคการเมือง 
 (๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรอืการให้ความ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง และหน้าท่ีและอ านาจของหัวหน้าพรรค
การเมือง เหรญัญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. การเสียค่าบ ารุงพรรคการเมืองไม่ควรก าหนดอัตราขึ้นต่ าไว้ให้ช าระใน
อัตราปีละ ๒๐๐ บาท  
 ๒. ไมเ่ห็นด้วยในการให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินบ ารุงในการเข้าเป็น
สมาชิกพรรค 
 ๓. ให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง โดยอยู่กับความเป็น
สมาชิกพรรคของประชาชน 

 กรณีข้อ ๑ และข้อ ๒ การก าหนดให้
สมาชิกเสียค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็น
หลักการส าคัญ เพื่อให้สมาชิกมสี่วนร่วมกับ
พรรคการเมืองและรู้สึกเป็นเจ้าของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิก และไดป้รับปรุง
อัตราขั้นต่ าที่พรรคการเมืองจะก าหนดไว้แล้ว 
 กรณีข้อ ๓ มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. การจดัตั้งโดยพิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถเป็นหลัก  ไม่ใช่
เรื่องผลประโยชน์จากนายทุน  หรอืกรณีในกลุ่มอาชีพน าผู้ที่มีความรู้
ความสามารถจริง 
 ๒. สมาชิกพรรคการเมืองสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการบริหารพรรคได ้
 ๓. ค่าสมาชิกพรรค ควรเสยีค่าเข้าเป็นสมาชิก และมีระยะเวลาการเป็น

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรค
การเมือง และตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด 
 (๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง หน้าที่และ
อ านาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 (๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการ
ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมอืง 
 (๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การ
รับเข้าเป็นสมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิก 
 (๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของ
สมาชิกต่อพรรคการเมือง และความรับผิดชอบของพรรค
การเมืองต่อสมาชิก 
 (๑๑) มาตรฐานทางจรยิธรรมของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิก 
 (๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกสมาชิกเพื่อส่งเข้า
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบบญัชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘ ของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องก าหนดใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 
 (๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคลด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องก าหนดให้สมาชิกมสี่วนร่วม
ในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 
 (๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการ
จัดท าบัญชีของพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง และ

สมาชิก และเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายสุมาชิก เช่น ๑๐๐ บาทต่อปี   
 ๔. ควรจะเป็นความสมัครใจในการอุดหนุนจากสมาชิก 
 ๕. ให้มีการก าหนดสัดส่วน  สมาชกิฯต้องผ่านการอบรมในหลักสตูรพัฒนา
สมาชิกฯมาแล้ว 
 ๖. ให้เป็นสมาชิกฯ ได้วาระสี่ปี เปน็ได้ไม่เกินสองวาระ 
 ๗. การก าหนดสถานท่ีของพรรคการเมือง ควรเป็นศูนย์รวมของพรรค
การเมือง   

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมรีะบบคดัเลือกสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นธรรม ระบุสดัส่วน
แต่ละอาชีพ ช่วงอายุ ให้ชัดเจน 
 ๒. ไม่อยากให้เก็บค่าสมาชิกพรรค เพื่อให้คนมีส่วนร่วมไดม้ากขึ้น 
 ๓. เมื่อจ านวนสมาชิกพรรคมากข้ึน อัตราค่าสมัครอาจจะลดลงได้ ถา้
จ านวนสมาชิกน้อยอาจจะเก็บมากข้ึน 
 ๔. อยากให้เก็บค่าสมาชิก เพื่อน าเงินไปบริหารพรรคการเมือง และแสดง
ความเป็นเจา้ของพรรคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จะเก็บเท่าไหร่นั้นข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสม 
 ๕. สมาชิกพรรคควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ส.ส. ด้วย เพื่อสร้างการมสีว่น
ร่วมและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 ๖. ต้องมีข้อก าหนดให้กรรมการบริหารพรรคอย่างน้อย ๕ ปี หากลาออก
จากพรรคเดิม ต้องมีการเว้นวรรคก่อนจะไปเป็นสมาชิกของพรรคใหม่ได้ 
 ๗. มีการวางระบบในการจดัล าดับการเป็นสมาชิกพรรค เช่น เป็นสมาชิกกี่
ปีจึงจะสมัครเป็น ส.ส.ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการคัดกรองผู้สมคัรสมาชิกฯ ตัง้แต่ระดับ
ท้องถิ่น 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรจดัสัดส่วนความเป็นสมาชกิพรรคหรือไม่ ควรมีองค์ประกอบ
สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรค มีการก าหนดสัดส่วนกรรมการบริหาร
พรรค เพื่อความเป็นตัวแทนในทุกสาขาอาชีพ 
 ๒. ค่าสมาชิกคนละ ๑ บาทหรือ ๒๐ บาท เพื่อการมีส่วนร่วม (บางท่าน

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 



15 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งต้องก าหนดให้
เป็นไปโดยเปดิเผยและให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก 
 (๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรยีกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งรอ้ยบาท 
 (๑๖) การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
 การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม (๖) (๘) (๑๐) 
(๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) และ (๑๖) ต้องให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง   
 การก าหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า 
หรือช้ีน า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมจะกระท ามไิด้   
 พรรคการเมืองอาจก าหนดใหเ้รียกเก็บค่าบ ารุงพรรค
การเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตราที่ก าหนดใน
ข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท 
 

เสนอ คนละ ๒๐๐ บาทขึ้นไป ต่อปี แต่คนบางกลุ่มซึ่งมรีายได้น้อย อาจเห็นว่า
สูงเกินไป ควรปรับให้น้อยลงกว่านี้) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพรรค / เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม / การก ากับ / รู้สึกเป็นเจ้าของ โดยให้เป็นการตอ่อายุ
สมาชิกและบริจาคให้กับพรรค 
 ๓. ค่าสมาชิก ๒๐๐ บาทไม่ควรมี เพื่อให้สมาชิกบางท่านที่ไม่มเีงินได้ แต่มี
ความสามารถ เข้าร่วมเป็นสมาชิกได ้
 ๔. สมาชิกควรมสี่วนเสนอช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามสดัส่วนของพื้นที่เป็น
ล าดับ 
 ๕. ควรก าหนดช่วงเวลาในการเปลีย่นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างน้อย 
๓-๖ เดือน แต่ยังอยากสังกัดพรรคเดิม ก็สามารถกลับไปสมคัรได้ทนัที และการ
จะเปลีย่นพรรคได้นั้น ควรสังกัดพรรคการเมืองนั้นมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี เพ่ือ
ป้องกันการเปลี่ยนพรรคการเมืองที่บ่อยเกินไป 
 ๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกพรรคการเมือง หาก
กระท าผดิควรมบีทลงโทษ 
 ๗. ถ้าพบว่าผูส้มัครท าทุจริตในพรรค แม้ว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้มี
กลไกขับออกจากพรรคนั้น 
 ๘. ประเด็นคณุธรรมจริยธรรม ค่อนข้างเป็นนามธรรม ควรก าหนดให้
ชัดเจน เช่น กรรมการพรรคห้ามขาดจากศีล ๕ ถือว่าไมม่ีคุณธรรม หรือหากท า
ไม่ได้ก็ตดัประเด็นนี้ออกไป เพราะวัดผลไดย้าก 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีความหลากหลาย เช่น สาขาอาชีพ 
 ๒. ควรมีกระบวนการทดสอบทัศนคติ เจตคติ เพื่อทดสอบสมาชิกพรรค
การเมือง 
 ๓. ต้องเป็นสมาชิกที่เกิดจากความสมัครใจ มีอุดมการณ์  
 ๔. มีการตรวจสอบการเป็นสมาชิก (ในเวลาอันควร) 
 ๕. ควรมีการเสียค่าธรรมเนียม ไมน่้อยกว่า ๒๐๐ บาท ต่อปี เพื่อสะท้อน
ถึงการมีส่วนร่วม โดยพรรคการเมอืงต้องรายงานผลการใช้เงิน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ๖. ไมค่วรเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เน้นการมสี่วนร่วมของอุดมการณ ์
 ๗. มีการตรวจสอบพรรคการเมือง ควรมี ๓ ระดับ คือ ๑) ภายในพรรค
การเมือง ๒) การจดัการ ๓) จริยธรรม 
 ๘. การตรวจสอบพรรค สมาชิกพรรคตรวจสอบกันเอง เช่น สมาชิกพรรค
ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ๕๐% 
 ๙. การมีข้อบังคับ/ข้อก าหนดที่ชัดเจนในการก ากับดูแล 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
 

 ๑. ควรยกเลิกการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและเป็นค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ซึ่งเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐ บาท เพราะจะท าใหพ้รรค
การเมืองขนาดเล็กปฏิบตัิได้ยาก และจะท าให้ประชาชนไม่อยากเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง 
 ๒. ขอให้พรรคการเมืองก าหนดอตัราการจ่ายค่าบ ารุงสมาชิกพรรค
การเมืองเอง 
 ๓. ควรมหีมวดจริยธรรมพรรคการเมืองในร่างพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายวิชิต  ดิษฐประสพ 
หัวหน้าพรรคชาติ
ประชาธิปไตยก้าวหน้า 

 ไม่เห็นด้วยที่ให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินบ ารุงพรรคในการเข้าเป็นสมาชิก
พรรค 
 

 การก าหนดใหส้มาชิกเสียค่าบ ารุงพรรค
การเมืองเป็นหลักการส าคญั เพื่อให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมกับพรรคการเมืองและรูส้กึเป็น
เจ้าของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก 

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ เข้มแข็ง
ปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย) 

 ๑. ประชาชนท่ัวประเทศท่ีจะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ๆ ไมค่วร
ต้องมาเสียเงินค่าสมัครบ ารุงพรรค ตามที่มีข่าวท่ี สมาชิก สนช. เสนอออกมานั้น
ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกพรรคแตล่ะพรรคไม่เห็นด้วยที่สมาชิกแตล่ะพรรคต้องมา
เสียเงินค่าสมัครบ ารุงพรรค 
 ๒. การที่จะใหส้มาชิกพรรคน าเงินมาจ่ายค่าบ ารุงพรรคปีละ ๒๐๐ บาทน้ัน 
จึงเป็นการขัดขวางและท าลายพรรคการเมืองเล็กๆและพรรคการเมอืงใหม่ ๆ
ทั้งสิ้น ส่วนพรรคการเมืองใหญ่นั้นมีเงินส ารองไว้เป็นหมื่นเป็นแสนลา้นบาทจึง 
 

 การก าหนดใหส้มาชิกเสียค่าบ ารุงพรรค
การเมืองเป็นหลักการส าคญั เพื่อให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมกับพรรคการเมืองและรูส้กึเป็น
เจ้าของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก และ
การก าหนดเช่นนี้ก็ไม่เป็นการขัดขวางหรือ
ท าลายพรคการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกตาม
หลักการในมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

สามารถที่น าเงินมาจ่ายแทนสมาชกิพรรคได้อยู่แล้ว โดยที่สมาชิกพรรคแตล่ะคน
ปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยเพราะกลัวว่าตนเองจะมีความผิดเช่นกัน 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 
 

 ๑. พรรคการเมืองต้องมีรายการดงันี้ 
     - ช่ือและชื่อย่อพรรคการเมือง 
     - ภาพและเครื่องหมายพรรคการเมือง 
     - ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง 
     - การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การสิ้นสุด และการออกจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
     - การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุม 
     - สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
     - การรับผดิชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก 
     - วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก 
     - หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต 
     - การบริหารการเงินและทรัพยส์ิน การจัดท าบัญชีพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมือง 
     - รายได้ของพรรคการเมือง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าบ ารุง
พรรคการเมืองต้องก าหนดโดยที่ประชุมสมาชิกพรรคการเมือง 
     - การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนท่ัวไป 
     - การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 
     - หลักเกณฑ์การรับผดิชอบของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการพรรคการเมือง ตัวแทนสมาชิกพรรคในแตล่ะภูมภิาคและ
กรรมการบริหารอื่นๆ ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายไุมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
และไม่มลีักษณะต้องห้าม  
     - การสมัครสมาชิกพรรคการเมืองไม่ควรมีการจดัเก็บค่าสมัครสมาชิก 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 



18 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ๒. ให้สมาชิกพรรคการเมืองช าระค่าธรรมเนียมรายปตีามที่ประชุมใหญ่
ก าหนด 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 - สมาชกิพรรคการเมืองจะต้องไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองใด ๆ  
 - สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายสรอรรถ   
กลิ่นประทมุ 
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง 

 การสมคัรสมาชิกพรรคการเมืองไม่ควรมีการจัดเก็บค่าสมาชิก  การก าหนดเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมือง 
(ค่าสมาชิก) เพื่อต้องการให้สมาชิกที่ได้เสีบ
ค่าสมาชิกรูส้ึกความเป็นเจ้าของพรรคที่จะ
เข่ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค
การเมือง 

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรปูประเทศ 

 ๑. ให้พรรคการเมืองก าหนดให้มีระบบควบคุมคณุธรรมและจริยธรรม
ภายในพรรคการเมือง 
 ๒. ให้พรรคการเมืองก าหนดเป็นข้อบังคับพรรค ให้สมาชิกที่ประสงคท์ี่เป็น
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งแสดงแบบรายการเสยีภาษไีด้ย้อนหลัง ๓ ปี โดยประกาศให้
สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทราบล่วงหน้า ๑ ปี เพ่ือคัดกรองผู้ที่พรรค
การเมืองจะส่งเป็นผูส้มัครรับเลือกตั้ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๑๖  หัวหน้าพรรคการเมอืง เหรัญญิกพรรค
การเมือง นายทะเบยีนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่น
ของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชกิที่มีอายุไมต่่ ากว่ายีส่ิบปี 
และมีวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดในข้อบังคับแต่
ต้องไม่เกินคราวละสี่ป ี

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 กรรมการบริหารพรรคการเมืองควรมาจากสมาชิกพรรคการเมือง มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ก าหนดให้ถ้ามีการตัดสิทธิการเมือง ต้องมีผลต่อที่ปรึกษาของพรรค
การเมืองด้วย 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 ช่ือต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองควรก าหนดให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย หวัหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรค
การเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

พรรคการเมือง นายทะเบยีนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และ
รองโฆษกพรรคการเมือง จะท าให้การควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองและเอกสารและหลักฐานท่ียื่นพร้อมกับค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกตอ้งและครบถ้วนตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับจดทะเบยีนจัดตัง้พรรคการเมืองและให้
ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
 หากนายทะเบียนเห็นว่าค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง หรือเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นพร้อมกับค าขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในเรื่องใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจด
ทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตผุลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือน้ัน เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วไมม่ีการแกไ้ขหรือยังแก้ไขไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนรายงาน
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมมีติไม่รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนแจ้งมติของ
คณะกรรมการให้ผูย้ื่นค าขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมมีต ิ
 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรค
การเมืองที่ไดย้ื่นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรเปดิรับฟังความคดิเห็นจากประชาชนก่อนอนุญาตให้จัดตั้งพรรค
การเมือง ให้สาธารณชนรับรู้ก่อนและพิจารณาคณุสมบัตผิู้ก่อตั้งพรรค 
 

 การจัดตั้งพรรคการเมืองหนึ่ง ๆ ผูจ้ัดตั้ง
ต้องไปชักชวนและเสนอนโยบาบในการที่จะ
ก่อตั้งพรรคการเมืองให้ประชาชนในภูมิภาค
ต่าง ๆ เข้าร่วมมาเป็นผู้จัดตั้งหรือสมาชิกอยู่
แล้ว 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชน
ได้เลือกสมคัรเป็นสมาชิกตามที่ตนเองสนใจ 
 ๒. กกต. ควรควบคมุข้อบังคับพรรคการเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมี
มติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นและใหแ้จ้งมติของ
คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมมีติ  ใน
การนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
ด าเนินการแกไ้ขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ัน เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วหากไมม่ีการแกไ้ขหรอืยังแก้ไขไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง 
 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองหรือ
หัวหน้าพรรคการเมืองมสีิทธิยื่นค าร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนบัแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือ
แจ้งมติของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ จ านวนไมน่้อยกว่าสิบห้าคน จะยื่น
ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนาย
ทะเบียนไว้ก่อน แล้วด าเนินการรวบรวมผู้จดัตั้งพรรค
การเมืองให้ได้ครบจ านวนตามมาตรา ๙ กไ็ด้ แตต่้องยื่น
ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนรบัแจ้ง 
ถ้ามิไดย้ื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ค าขอนั้นเปน็อันสิ้นผล 
 ค าขอแจ้ง การยื่นค าขอแจ้ง และการรับแจ้ง ให้เป็นไป
ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรตั้งพรรคการเมืองได้ง่าย แต่ยุบพรรคไดย้าก โดยผูร้ิเริม่ควรมตีั้งแต่ 
๑๕ คน และมมีาจากทั้ง ๔ ภาค สัดส่วนกระจายตามภาค 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรค ควรมี ๒๐ คนขึ้นไป และกระจายตามสดัสว่นภาค
ละ ๕ คน 

 หลักการของร่างต้องการใหม้ีผูร้่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองและมสีมาชิกในทุก
ภูมิภาคอยู่แล้ว แต่ก าหนดไว้ท่ีจ านวน ๕๐๐ 
คน 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. การจดแจ้งต้องสะดวก และมีขัน้ตอนท่ีชัดเจน มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ค าขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยช่ือ ช่ือย่อ 
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมอืง  
 ช่ือ ช่ือย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่
แจ้งตามวรรคสอง ต้องไมม่ีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และ
ต้องไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับช่ือ ช่ือย่อ และภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งตามวรรคหน่ึงไว้
แล้วหรือของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจดัตั้งไว้แล้วหรือ
ที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 การจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้มสีัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากวา่ยี่สิบ
ปีบริบูรณ์ และไมม่ีลักษณะที่ต้องห้าม มีจ านวนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๑๙  หากนายทะเบียนเหน็ว่าการแจ้งการ
เตรียมการจดัตั้งพรรคการเมืองไมเ่ป็นไปตามมาตรา ๑๘ 
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนดหรือที่ขยาย
ให้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ค าขอน้ันเป็นอันสิ้นผล 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

หมวด ๒ 
การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๒๐  ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์ส าคญัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้ง 
 พรรคการเมืองต้องไมด่ าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็น
การแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 
 
 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 ห้ามพรรคการเมืองซ่องสุมฝึกก าลังเพื่อต่อต้านรัฐประหารเด็ดขาด 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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(มาตรา) 
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑  พรรคการเมืองต้องมคีณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
นโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง มติของที่
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ 
ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งต้องกระท าด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และซือ่สัตยส์ุจรติเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และต้องให้
สมาชิกมสี่วนร่วมและรบัผิดชอบอย่างแท้จริงในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกสมาชิกหรือ
บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซือ่สัตยส์ุจรติ และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าสมัครรับเลอืกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือต าแหน่งอื่น หรือเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงประกอบด้วย 
หัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบรหิารอื่นตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ 
 กรรมการบริหารพรรคการเมืองตอ้งรับผิดชอบร่วมกัน
ในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
ในการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย และข้อบังคับ รวมตลอด
ทั้งระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ เว้นแต่
จะพิสูจนไ์ด้ว่าตนได้คดัค้านในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคดัค้านนั้น

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรเป็นระบบสถาบันพรรคการเมือง  ไม่ควรเป็นแบบครอบครัว หรือ 
คนท่ีเป็นเจ้าของกันเองบริหารพรรค 
 ๒. หัวหน้าพรรคต้องมีความสุจริต 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกต้องเป็นผู้โหวตตัวแทนในการสมัคร และมีองค์กรตรวจสอบ
ความตั้งใจสมคัรเป็นสมาชิก 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมีกลไกเพื่อให้พรรคการเมอืงมีการจัดท าแผนการด าเนินงานของ
พรรคที่ยึดโยงกับประชาชน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. การลงโทษกรรมการบริหารพรรคการเมือง (กรณไีม่รูเ้ห็นกับการ
กระท าผดิ) ขัดกับหลักนติิธรรมขัดกับรัฐธรรมนูญ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 
 

 ๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๑๘ คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหนา้พรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค 
พรรคการเมืองเหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรค
การเมือง ผู้อ านวยการพรรคการเมือง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกมีอายุไม่ต่ ากว่ายีส่ิบ
ปี และไม่มลีักษณะต้องห้าม 
 ๒. ห้ามมิใหค้ณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระท าการใด ๆ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมการท าการอนัครอบง าหรือช้ีน าโดยอิสระของพรรค
การเมือง 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ในรายงานการประชุมหรือได้ท าหนังสือคัดค้านยื่นต่อ
ประธานในท่ีประชุมภายในเจด็วันนับแต่วันที่การประชุม
นั้นสิ้นสุดลง 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรค
การเมืองในกิจการอันเกีย่วกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ 
หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้ท าการแทนก็ได ้
 มาตรา ๒๒  คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมอืงมีหน้าที่ควบคุมและ
ก ากับดูแลมิใหส้มาชิกกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ 
ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ 
 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลอืกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมหีน้าท่ีควบคุมและก ากับ
ดูแลมิใหส้มาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
กระท าการในลักษณะที่อาจท าใหก้ารเลือกตั้งหรือการ
เลือกมไิด้เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรืออาจเป็นคณุหรือเปน็โทษแก่บุคคลใดซึ่ง
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือกรรมการบรหิารพรรคการเมือง หรือเมื่อ

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 คณะกรรมการบรหิารพรรคต้องแจ้งต่อสมาชิกทุกรายให้ทราบว่าห้ามท า
ผิดกฎหมายการเลือกตั้งทุกกรณี และหากสมาชิกคนใดกระท าผดิกฎหมาย
เลือกตั้งจะต้องรับผดิชอบโดยยุบพรรคทั้งพรรคและตัดสิทธิผู้นั้นตลอดชีพ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรปูประเทศ 
 

 ให้มีกฎหมายก าหนดใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง
ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และขณะด ารงต าแหน่งห้ามบริจาค
ช่วยงานตามประเพณตี่าง ๆ ภายในเขตเลือกตั้งของตน แต่ไม่หา้มบคุคล
ดังกล่าวไปร่วมงานประเพณี ท้ังนี้ จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
มาตรการดังกลา่วอย่างท่ัวถึง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงได้รับแจ้งจากนาย
ทะเบียนว่าสมาชิกกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการฝา่
ฝืนวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการใหส้มาชิกยุติการกระท านั้น
โดยพลัน และก าหนดมาตรการหรอืวิธีการที่จ าเป็นเพื่อมิ
ให้สมาชิกผู้ใดกระท าการอันอาจมลีักษณะดังกล่าวอีก 
แล้วแจ้งใหน้ายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมี
มต ิ
 ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมป่ฏิบัติตามวรรคสาม 
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มีค าสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจาก
ต าแหน่งท้ังคณะ ค าสั่งดังกล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตดุังกล่าวด ารงต าแหน่งใดใน
พรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลายี่สิบปีนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ต าแหน่ง 
 กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวรรคสีม่ีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งของ
คณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนญูได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
 ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวรรคสี่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
นั้น เว้นแต่จะเป็นการด าเนินการตามสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิกตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และห้ามมิให้มสี่วน
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่วมในการสรรหาผูส้มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือต าแหน่งอ่ืนหรือการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 มาตรา ๒๓  ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปี
พรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสรมิสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข การ
ใช้สิทธิและเสรีภาพอยา่งมีเหตผุลและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 (๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม
อย่างมีเหตผุลโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนประกอบกัน 
 (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมี
เหตุผล  
 (๔) สร้างเสรมิให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง รู้จักยอมรับในความเหน็ทางการเมืองโดยสุจริต
ที่แตกต่าง และแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมือง  ควรเขา้ไปช่วยเหลืองานของรัฐได้ ตามบทบาท
หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. สมาชิกพรรคการเมือง ต้องเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสมาชิก เพื่อให้
สมาชิกมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย 
 ๓. ต้องมีตัวช้ีวัดการท างานของสมาชิกพรรคการเมือง เช่น การท างาน
ให้แก่ชาวบ้าน และมีการก าหนดเกณฑ์พิจารณาหากไม่บรรลุตามตัวช้ีวัด 
 ๔. บรรจุหลักสูตรให้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นสมาชกิ
พรรคการเมือง 
 ๕. ควรก าหนดให้สาขาพรรคการเมือง ท ากิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ  ๑  
ครั้ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. พรรคการเมืองต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและนโยบายของ
พรรคให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาในการตดัสินใจ 
 ๒. ให้ศูนย์แตล่ะหมู่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกพรรค 
 ๓. รัฐสภาและ กกต. ช่วยสนับสนนุประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แกส่มาชิก
พรรค 
 ๔. มีกฎหมายบังคับให้ กกต. บังคบั ให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ประชาชนและสมาชิกพรรคมากขึ้น หากไม่จดักิจกรรม กกต. สามารถ
ออกค าสั่งให้ยุบเลิกพรรคได ้
 ๕. กกต. ท าตัวช้ีวัดในการประเมินสมาชิกพรรค 
 ๖. ลดบทบาทของสมาชิกพรรคเรือ่งการดูแลประชาชนเพื่อลดการใช้
จ่ายเงินของพรรค 

 ๑. เป็นเรื่องในทางปฏิบัติที่พรรค
การเมืองย่อมต้องกระท าเพื่อหาสมาชิก  
 ๒. หน่วยงานของรัฐจะประชาสมัพันธ์
หรือให้ขอ้มูลเกีย่วการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขย่อมเป็นเรื่องที่กระท าได้อยู่แล้ว 
 ๓. การจดักิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนของพรรคการเมืองมีก าหนดไว้ใน
ร่าง พรป. นี้ และ กกต.สามารถก าหนดให้
ด าเนินการไดเ้ช่นกัน 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 

 ๑. ประชาชนต้องได้รับรู้การท างานของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรค
การเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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(มาตรา) 
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 (๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชนต์่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง จัดท าแผนหรือ
โครงการที่จะด าเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแตล่ะปีส่ง
ให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี และ
ให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๒. กกต. ต้องเพิ่มบทบาทในการประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองและ
กิจกรรมของพรรค 

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรปูประเทศ 

 ให้พรรคการเมืองท าหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้กับสมาชิกพรรคและประชาชน
อย่างสม่ าเสมอ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๒๔  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุ
ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและมีคณุสมบตัิและไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๕) 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. อยากให้ข้าราชการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้  และถ้ามศีักยภาพพอ
ก็สามารถเป็นกรรมการบบริหารพรรคได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. อนุญาตให้พระสงฆ์หรือนักบวชทุกศาสนาสามารถเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองได้ และน าไปสู่การเป็น ส.ส. 
 ๒. ข้าราชการสามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ก าหนดให้ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ ๑ พรรค เท่าน้ัน 
 ๒. ไมค่วรก าหนดเพดานอายุในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 ๓. นักบวช นักพรต เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

นายนิกร  จ านง 
สมาชิกพรรคชาติไทย
พัฒนา 

 การห้ามบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือการก าหนดไม่ให้
บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองนั้น จะถือเป็นการลดิรอนสิทธิและเสรภีาพของบุคคลหรือไม่ ท้ังนี้ขอให้
ทบทวนบทบัญญัติที่ว่าด้วยการห้ามบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 การที่บุคคลใดถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นกระท าการ
ใดเกี่ยวกับการให้การเลือกตั้งไมส่จุริตหรือ
เที่ยงธรรม ซึ่งหลักการของ รัฐธรรมนูญนี้ 
จะต้องก าหดนมาตรการมิให้คนที่เคยกระท า
ผิดลักษณะดังกล่าวมิใหเ้ข้ามายุ่งเกี่ยวอีก 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 ๑. ห้ามมิให้พรรคการเมืองรบับุคคลผูไ้ม่มสีัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 
 ๒. ห้ามมิใหผู้ไ้ม่มสีัญชาตไิทยโดยการเกิดเข้าเป็นสมาชิกหรือด ารง
ต าแหน่งใด 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๕  ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
และจัดท าทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและ
ต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ ส านักงานใหญ่ของ
พรรคการเมือง รวมทั้งประกาศช่ือและนามสกุลของ
สมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถกูต้อง 
 ใหห้ัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมาชิกให้นายทะเบียนทราบตามรายการ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบยีนก าหนด 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมรีะบบตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  โดยประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบช่ือตนเองได้  และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นสมาชกิ
พรรคฯ เพื่อป้องกันการน าช่ือไปสมัครโดยประชาชนไม่ทราบ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมีการรับรองการเป็นสมาชกิพรรคการเมืองของผู้ที่ต้องการสมัคร
เป็นสมาชิกฯ 
 ๒. ควรมรีะบบฐานข้อมลูทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมี
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกพรรคการเมืองสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ของสมาชิกพรรคเมืองที่ตนเองสังกัดได้ง่าย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. ขอให้น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือใน
การอ านวยความสะดวก เช่น การรับสมคัรสมาชิกพรรคการเมืองผ่านข้ันตอน
การท าบัตรประชาชนซึ่งมีการออนไลน์ท่ัวประเทศ 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 เพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือผู้ที่นายทะเบยีนพรรคการเมอืง
มอบหมายสามารถตรวจสอบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมือง
จัดเก็บไว้ ณ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองได้ จึงเห็นควรเพิม่เติม
ข้อความต่อจากประโยค และใหส้มาชิกตรวจดไูดโ้ดยสะดวก  “และพร้อมท่ีจะ
ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบยีนมอบหมายตรวจสอบได้” 
 

 เป็นกรณีที่ กกต. สามารถก าหนดให้
พรรคการเมืองต้องด าเนนการตามที่ประสงค์
ดังกล่าวได้อยู่แล้ว 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๖  ให้นายทะเบียนมีหนา้ที่ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
 ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนวา่บุคคลใดเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคการเมือง ให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
ทราบและลบช่ือผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิก แล้วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาที่นายทะเบยีน
ก าหนด  

สัมมนาทีร่ัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. น าระบบอีโทเก้นมาใช้โดยเช่ือมฐานข้อมูลของสมาชิกพรรค ระหว่าง
ส านักงานพรรคและส านักงาน กกต. 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. มีระบบและกลไกตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ได้ โดยถือความเป็นสังกัด
พรรคการเมืองจากการสมัครสมาชิกพรรคล่าสุดเป็นหลัก ส่วนพรรคอ่ืนท่ีสมัคร
ก่อนหน้าน้ีถือเป็นโมฆะ 

 จะท าให้บุคคลนั้นมีรายชื่อซ้อนอยูห่ลาย
พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองมิได้มีการ
คัดชื่ออกจากทะเบียนสมาชิก การตรวจสอบ
ความเป็นสมาชิกของพรรคการเมอืงใดก็จะ
ท าได้ยาก  

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมีการระบุสถานภาพการเปน็สมาชิกพรรคการเมืองไว้ในบัตร
ประชาชน แต่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในบัตรได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสาร
ราชการซึ่งจะระบุข้อมลูส าคญัของบุคคลคน
นั้น เพื่อประโยชน์ในการแสดงตัว ตามที่
กฎหมายก าหนด แต่การเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ประสงค์
จะเข้าร่วมกลุ่มกับผู้อื่นที่มีนโยบายทาง
การเมืองเช่นเดยีวกัน  

 มาตรา ๒๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามที่
ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุ 
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ลาออก 
 (๒) ขาดคุณสมบตัิหรือมลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 
๒๔ เว้นแต่เป็นกรณีมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ 
(๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม 
แต่ในระหว่างมลีักษณะต้องห้ามดงักล่าวจะใช้สิทธิใน

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. ไมม่ีการก าหนดบ8ทลงโทษในกรณีที่สมาชิกไมจ่่ายค่าบ ารุงพรรค
การเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 
 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมืองควรมีอายุการเป็นสมาชิกพรรค ๒ ปี  และต่อ
อายุสมาชิกพรรคการเมือง 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ฐานะสมาชิกมไิด ้
 (๓) ไม่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปี
ติดต่อกัน 
 การลาออกตาม (๑) ให้ถือว่าสมบรูณ์เมื่อไดย้ื่นใบลา
ออกต่อนายทะเบียนสมาชิกหรือนายทะเบียน ในกรณีที่
ยื่นต่อนายทะเบยีน ให้นายทะเบยีนแจ้งให้นายทะเบียน
สมาชิกทราบโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ข้อบังคับก าหนดให้สมาชกิพ้นจากสมาชิก
ภาพตามมติของพรรคการเมือง หากสมาชิกผู้นั้นด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับต้อง
ก าหนดให้มติของพรรคการเมืองดงักล่าวมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
สังกัดพรรคการเมืองนั้น 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. การเป็นสมาชิกพรรค ต้องมีการก าหนดเง่ือนไขว่าต้องมีอายุการเป็น
สมาชิกกี่ปีจึงจะเปลี่ยนพรรคได้เพือ่แก้ไขปัญหาการซื้อตัวสมาชิก 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีเชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. การต่ออายสุมาชิกควรเชื่อมโยงกับการสังกัดพรรค หากไม่ต่ออายุ 
เท่ากับการเป็นสมาชิกพรรคเป็นอันสิ้นสุดลง และสามารถไปสมคัรพรรค
การเมืองอื่นได ้
 ๒. ให้มีการต่ออายุสมาชิกพรรคการเมืองควรต่อทุก ๕ ปี เพ่ือลดความ
ยุ่งยากในการจัดลงทะเบียน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. กรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองตอ้งการลาออก ให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
พรรค โดยไมต่้องรอการตอบจากพรรค และมีการปรับปรุงฐานข้อมลูให้ทันสมัย 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกท่ีไม่ได้ช าระคา่บ ารุงพรรคการเมืองภายในก าหนดไมค่วร
ก าหนดให้พ้นจากความเป็นสมาชิกโดยทันที เนื่องจากสมาชิกบางคนอาจไม่
สะดวกในการช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๒. ขอให้ก าหนดว่าหากไม่ช าระค่าบ ารุงก็ไม่มสีิทธิลงสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส.
หรือสิทธิอื่น ๆ หรือจะไมม่ีสิทธิตา่ง ๆ ทางการเมืองเท่านั้น  

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 เพื่อให้การช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองของสมาชิก
เป็นไปตามความจริง จึงควรมีบทต้องห้ามและบทก าหนดโทษ กรณกีารช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองแทนสมาชิก ทั้งในขั้นตอนแรกเข้าและ
ขั้นตอนภายหลังการเป็นสมาชิกแล้ว รวมถึงกรณีการปลอมแปลงเอกสาร
เกี่ยวกับการรับสมคัรเป็นสมาชิก โดยสมควรก าหนดเป็นเหตุให้ยุบพรรค
การเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  ในกรณีที่สมาชิกพรรคมคีวามประสงค์จะลาออกจากพรรคเดิมเพื่อไป
พรรคใหม่นั้นไม่ต้องยื่นใบลาออกจากพรรคเดิมก่อน แต่ใหส้มาชิกพรรคผู้นั้นยื่น
ความประสงค์กับพรรคใหม่ แล้วให้พรรคใหม่น าส่งใบสมคัรแจ้งไปท่ี กกต. ใน
ฐานะนายทะเบยีนสมาชิกของพรรคใหม่ โดยให้มีผลการเป็นสมาชิกพรรคใหม่

 มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิโดยให้
บุคคลนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ตั้งแต่วันท่ี กกต. ลงรับจดแจ้ง เหมือนกับการจดแจ้งยา้ยออกจากทะเบียนบ้าน 
หรือการเปลี่ยนแปลงย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทุกกรณีไมต่้องแจ้งกับท่ีเดิม แต่
แจ้งกับท่ีใหม่ท่ีต้องการย้ายไป 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 หากสมาชิกท าผดิกฎหมายและต้องคดีให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชกิ
สิ้นสุดลงทันท ี

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๒๘  ห้ามมิให้พรรคการเมอืงยินยอมหรือ
กระท าการใดอันท าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการ
อันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือช้ีน า กิจกรรมของพรรค
การเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของ
พรรคขาดความอิสระ ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ท าอย่างไรไม่ให้พรรคการเมืองรับเงินจากกลุม่ทุน และการจัดตั้งควรมี
การตรวจสอบคณุสมบัติ ประวัติ และทรัพยส์ินก่อนและหลังจดัตั้ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีเชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. เรื่องคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ปราศจากการครอบง า และควร
ก าหนดใน พรบ. เลือกตั้งด้วย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 การกระท าในลักษณะที่เป็นการควบคุมครอบง า ก้าวก่าย แทรกแซง หรือ
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมตาม
มาตรา ๒๘ ค าว่า “มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง”มีความหมายอย่างไร ครอบคลุมถึงกรณีใดหรือกิจกรรมลักษณะ
ใดบ้าง เช่น พรรคการเมืองจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น
ของประชาชนผู้สนใจ หากในการสัมมนาดังกล่าวมีบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
พรรคเข้าร่วมการสัมมนาและแสดงความคิดเห็นด้วยกรณีเช่นนี้จะถือว่าพรรค
การเมืองนั้นยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองอันเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นต้องถูก
ยุบตามมาตรา ๘๔ (๓) และบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ดังกล่าวต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้าน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและถ้าผู้นั้นยังไม่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วยหรือไม่ ดังนั้น ควรก าหนดให้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ความหมายหรือขอบเขตของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองให้เกิดความ
ชัดเจน มิฉะนั้น จะเกิดปัญหาในการตีความและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

 มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรค
การเมือง กระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือ
ช้ีน า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองขาดความอิสระ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ประเด็นการครอบง าจากบุคคลภายนอก ควรชัดเจนว่ามีประเดน็
อะไรบ้าง หากประชาชนเสนอนโยบายจะถือว่าเป็นการครอบง าหรือไม่ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๓๐  ห้ามมิให้พรรคการเมอืงหรือผู้ใดให้ เสนอ
ให้ หรือสัญญาว่าจะใหเ้งินทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ท้ังนี้ 
เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะ 
ที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. ควรสร้างแรงจูงใจ ถ้าสมาชิกพรรคการเมืองมีบตัรสมาชิกพรรค 
สามารถน าไปใช้เป็นส่วนลดต่าง ๆ ได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. รัฐควรก าหนดประโยชน์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง (แต่ยังไม่ชัดเจนในรายละเอียด) 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. ขอให้มีมาตรการในการตรวจสอบมิให้พรรคการเมืองที่ฉ้อฉลจ่ายเงินค่า
บ ารุงพรรคแทนสมาชิกพรรคการเมืองด้วย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ  
เข้มแข็งปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย) 

 ๑. มีตัวแทนไปชักชวนได้ไปหลอกลวงชาวบ้านว่าทางพรรคจะจ่ายเงินค่า
สมาชิกพรรคหัวล่ะ ๒๐๐ บาทจึงท าให้ประชาชนกรอกใบสมัครให้กับตัวแทนที่
ไปหาสมาชิกจ านวนมากและได้มาทวงเงินกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงช้ีแจงไปว่า
พรรคไม่มีนโยบายแจกเงินให้กับสมาชิกพรรคเลย ท าให้เกิดความไม่พอใจ ขอคืน
ใบสมัคร ส านาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียนให้
ท่านประธาน กรธ. ทราบ 
 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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 ๒. ข้าพเจ้าไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในจังหวัดนครปฐมมาเป็นสมาชิกพรรคได้ จึงท าให้ข้าพเจ้าต้องเสนอค่าใช้จ่าย
เป็นค่าน้ ามันรถให้กับตัวแทนไปบอกและชักชวนให้เป็นสมาชิกพรรค 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

การก าหนดเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคช าระค่าบ ารุง บุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิก
พรรคอาจไม่ได้เป็นผู้ช าระคา่บ ารุงด้วยตนเองแตม่ีบุคคลอื่นเป็นผู้ช าระค่าบ ารุง
แทน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเรยีก รบั หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจาก
ผู้ใดเพื่อสมัครเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ช่ือ 
ช่ือย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือถ้อยค าใน
ประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรค
การเมืองหรือใช้ช่ือท่ีมีอักษรไทยประกอบว่า “พรรค
การเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า 
“พรรคการเมือง”  

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 
 

 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ช่ือหรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่า
เป็นพรรคการเมืองหรือใช้ช่ือทีมีอักษรไทย ประกอบว่าพรรคการเมอืงหรืออักษร
ต่างประเทศ ซึ่งแปลว่าพรรคการเมือง ใช้ในเอกสารอื่นๆ หรือในข้อมูลทางการ
สื่อสารใด ๆ โดยมิเป็นพรรคการเมือง 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๓๓  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีนายทะเบียนรบั
จดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ด าเนินการใหม้ีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพัน
คน และต้องเพิ่มจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันท่ีนายทะเบียนรับจด
ทะเบียน 
 (๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อย
ภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแตล่ะสาขาต้อง
มีสมาชิกที่มภีูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ท่ีที่รับผิดชอบของ
สาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 
 

 ๑. การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองที่ก าหนดให้พรรคหาสมาชิกให้ครบ 
๕,๐๐๐ คน ก่อนจึงจะสามารถท าได้นั้น ควรลดจ านวนลงเหลือ ๑,๐๐๐ คน 
เพราะการที่จะหาสมาชิกให้ครบจ านวน ๑,๐๐๐ คน ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดนั้นเป็นไปได้ยาก 

 หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
จ านวน ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กกต. 
ก าหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได ้

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ตั้งง่าย ยุบยาก และ ๑ ปี ต้องมีสมาชิก ๒,๐๐๐ คน ท าประชาชนให้
เป็นสมาชิกพรรคโดยแท้จริง 
 ๒. เปลีย่นจากภาคละ ๑ สาขา เปน็อย่างน้อยให้มีจังหวัดและ ๑ สาขา 
ภายใน ๑ ปี 
 ๓. สมาชิกพรรคควรเฉลีย่ให้มีจากทุกภาค 

 ร่าง พรป. นี้ ก าหนดให้ยืดหยุ่นขึ้น โดย
ต้องมีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามที่
กกต. ก าหนด แล้ว จังหวัดใดมีสมาชิกเกิน
สองร้ยคนสามารถตั้งผู้แทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดได้ เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของ
สมาชิกในทุกพื้นที่ได ้
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว ให้
หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจง้การจัดตั้งสาขาต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีจัดตั้งสาขานั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
 หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ต้องมี
รายการตามที่นายทะเบียนก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
แผนผังแสดงท่ีตั้งสาขาพรรคการเมือง และชื่อ ท่ีอยู่ และ
เลขประจ าตัวประชาชนของคณะกรรมการสาขาพรรค
การเมืองซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรค
การเมืองตามจ านวนท่ีก าหนดในขอ้บังคับซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน 
 ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงท่ีตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรค
การเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายทะเบียนก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และให้ประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. สมาชิก ๕,๐๐๐ คน ควรมีตัวแทนจากทุกจังหวัด และเป็นตัวแทน/
สมาชิก ที่มาจากฐานหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ จังหวัด 
 ๒. การเป็นสมาชิกภาคละ ๕๐๐ มากเกินไป ควรก าหนดช่วงเป็น ๓๐๐–
๕๐๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็ก 
 ๓. ควรก าหนดช่วงสมาชิกเป็นช่วงเวลา ๖ เดือน มีสมาชิก ๓,๐๐๐ 
ระยะเวลา ๑ ปี  มีสมาชิก ๕,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของพรรค
การเมือง 
 ๔. ควรตดัประเด็นเรื่องสมาชิกพรรคการเมืองออกไป (จ านวน ๕,๐๐๐ 
คน) เพราะเขียนไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง 
 ๕. จ านวนสมาชิกในการจัดตั้งพรรคจ านวน ๕,๐๐๐ คน อาจจะมาก
เกินไป ควรเปิดกว้างมากกว่าน้ี ให ้๕๐๐ คนก็สามารถจดัตั้งพรรคไดเ้พื่อป้องกัน
การล๊อคสเปค 
 ๖. ไมค่วรก าหนดสมาชิกเป็นสัดสว่นรายภาคและรายสาขา 
 ๗. การจดัตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ควรเป็นขั้นตอนทีไ่ม่เร่งรีบ (ไม่ควร
เร่งรีบ ให้ ๕,๐๐๐ คน ใน ๑ ปี) เริ่มจากประกาศนโยบายพรรค หาสมาชิก 
(๕,๐๐๐ คน อาจมากเกินไปในช่วงแรก) จากนั้นให้มีการตั้งสาขาพรรค และมี
การประชมุพรรค ท้ังนี้ พรรคการเมืองต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพือ่ให้คนท่ี
พร้อมร่วมมือ มสี่วนร่วมทางการเมืองเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนั้นจรงิๆ 

 หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
จ านวน ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กกต. 
ก าหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได ้โดยเมื่อเป็นพรรคการเมอืงสมควร
ที่จะต้องมีการหาสมาชิกเพิม่เพื่อเป็นฐานใน
การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
 กรณีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมต่าม
ร่างฯนี้ มีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลที่จะผ่อน
ปรนบางหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ให้สามารถ
ด าเนนการจัดตั้งพรรคเพื่อส่งผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งได ้

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมืองไม่ต่ ากวา่ ๒๐,๐๐๐ คน 
 ๒. สมาชิกพรรคการเมืองทุกภาคไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน หรือสมาชิกพรรค
การเมืองภูมภิาคละ ๕,๐๐๐ คน 
 ๓. การจดัตั้งพรรคได้ง่าย ภายในปีแรกต้องมีทุกภาค และภายใน ๕ ปี 
ต้องมีให้ครบทุกจังหวัด 

 หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
จ านวน ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กกต. 
ก าหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได ้โดยเมื่อเป็นพรรคการเมอืงสมควร
ที่จะต้องมีการหาสมาชิกเพิม่เพื่อเป็นฐานใน
การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 การก าหนดให้ทุกสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกจ่ายคา่บ ารุงพรรคไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คน เป็นจ านวนที่สงูเกินไปและเป็นไปไดย้าก โดยเฉพาะในเขต
เลือกตั้งในพ้ืนท่ีที่พรรคการเมืองนัน้ไม่มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งพรรค
การเมืองขนาดใหญ่มีสาขาพรรคในแต่ละภาคจ านวนมาก ท้ายที่สุดการก าหนด
เช่นนี้จะเป็นการบบีให้เหลือเพียงภาคละหนึ่งสาขาเท่านั้น ซึ่งไมส่อดคล้องกับ
หลักการของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มสีาขาพรรคจ านวนมาก 

 หลักการตามกฎหมายปจัจุบัน 

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ  
เข้มแข็งปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย) 

 พรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นกฎหมายบังคับให้มีสมาชิกจ านวน ๕,๐๐๐ 
คนนั้นภายใน ๑ ปีนั้นเหมาะสมแล้วและให้พรรคการเมืองทุกพรรคเปิดสาขา
สมาชิก ๔ ภาคนั้นแต่ล่ะสาขาภาคนั้นมีสมาชิกสมัครไม่ต่ ากว่า ๕๐ คนขึ้นไปถึง
จะเปิดสาขาแต่ละภาคได้นั้นเหมาะสมแล้วแต่ไม่ควรบังคับให้สาขาพรรคแต่ละ
ภาคจะต้องให้คนท่ีเป็นสมาชิกพรรคจ านวน ๕๐ คนนั้นจะต้องเป็นคนในจังหวัด
ที่ไปเปิดสาขาในจังหวัดนั้นเท่านั้น แต่ควรจะให้คนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคนั้นๆ
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและเปิดสาขาได้เพราะ  
 ๑. ภาคใต้เป็นภาคที่ยุ่งยากที่สุดกับพรรคเล็ก ๆ เพราะคนภาคใต้ส่วนใหญ่
จะนิยมชมชอบพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นและถ้าบุคคลใดจะมาเป็นสมาชิกที่
ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะออกมาต่อว่าบุคคลที่สมัครพรรคอื่นและร่วมเปิด
สาขาท าให้คนที่มาสมัครเป็นสมาชิกนั้นหวาดกลัวจึงไม่กล้าเข้ามาเป็นสมาชิกจึง
ท าให้ไม่สามารถเปิดสาขา  
 ๒. ถ้าไม่ออกกฎระเบียบเข้มงวดบังคับว่าเมื่อเปิดสาขาภาคที่จังหวัดใดเช่น
เปิดสาขาที่ชุมพร ซึ่งถือว่าเปิดสาขาภาคใต้ก็ให้คนจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดมา
เป็นสมาชิกและร่วมเปิดสาขาได้ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
 

 ควรมีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของพรรคการเมืองทางด้าน
การเพิ่มขึ้นของปริมาณจ านวนสมาชิก กล่าวคือ เมื่อระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
นายทะเบียนพรรคการเมืองจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว จ านวนสมาชิกพรรค
การเมืองควรมีการขยายจ านวนหรือมีอัตราทีเ่พิ่มมากข้ึนกว่าเดิม มใิช่ยังคงมี
จ านวนคงที่ไม่เท่ากันกับจ านวน ณ วันท่ีได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ใหม่ ซึง่เห็นว่าสูตรการคิดค านวณหรือวิธีการเพิ่มจ านวนสมาชิกนั้นมีอยู่
หลากหลายให้เลือกใช้ เช่น ในลักษณะอัตราก้าวหน้า หรือในลักษณะการ
ก าหนดที่ชัดเจนตายตัว หรือในลักษณะคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์ เป็นต้น ทัง้นี้ อาจจะ
ก าหนดเพดานสูงสดุไว้ด้วยกไ็ด ้
 นอกจากน้ี การจัดตั้งพรรคการเมอืงตามร่างกฎหมายใหม่นั้นมี
กระบวนการและขั้นตอนเข้มงวดมากขึ้น จึงมีลักษณะของการจัดตัง้ที่ยากข้ึน
กว่าเดิม 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 
 

 ๑. การจดัตั้งพรรคการเมืองให้คณะผู้เริ่มจดัตั้งพรรคการเมืองด าเนินการ
ออกหนังสือเชิญชวนคนอ่ืนท่ีมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดให้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกและได้จ านวนผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกตามภาคที่นายทะเบียนก าหนด
ภาคละไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน เมื่อรวมกับจ านวนผูเ้ริม่จัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่พันคนสามารถจดัตั้งพรรคการเมืองไดโ้ดยจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒. สมาชิกจ านวนสี่พันคนดังกลา่วในวรรคสองอย่างน้อยต้องมสีมาชกิอยู่
ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าภาคละหา้จังหวัดตามบญัชีราบช่ือภาคและจังหวัดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดและมีจ านวนสมาชิกจังหวัดละไมน่้อยกว่าห้า
สิบคน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 มาตรา ๓๒ (๒) ภายใน1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรค
การเมืองต้องจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ
จังหวัดที่คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรค
การเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สาขานั้นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 
 กรณีดังกล่าวนี้ ก าหนดไว้เฉพาะเกณฑ์ขั้นต่ าให้สาขาพรรคต้องมีสมาชิกที่
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนเท่านั้น
ไม่ได้ก าหนดห้ามหรือบังคับอย่างชัดเจนว่าสาขาพรรคการเมืองดังกล่าวจะ
สามารถมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นได้ด้วย

แก้ไขตามความเห็นท่ีเสนอ 
 
 



36 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่  หากสาขาพรรคดังกล่าวมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสาขามากกว่าจ านวนคนในพื้นที่อาจท าให้เกิดการครอบง า 
แทรกแซง ก้าวก่ายการด าเนินการกิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรคการเมือง
นั้นได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการเป็นตัวแทนของสาขาพรรคการเมืองเพื่อเป็นกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับการเลือกตั้งของพรรคตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

 มาตรา ๓๔  กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็น
สมาชิกและมีคณุสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 การไดม้า การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร และหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีหน้าท่ี
ด าเนินการตามมาตรา ๒๓ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. วาระของกรรมการบริหารพรรค ควรมีวาระ ๒ ปี ด ารงต าแหน่งติดกัน
ได้ไม่เกิน ๒ วาระ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

 มาตรา ๓๕  ในจังหวัดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
หรือสาขาพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองนั้นมสีมาชิกซึ่ง
มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรค
การเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดเพื่อด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัด
นั้นและให้น าความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับแก่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 
 ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบยีนทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายทะเบียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. การมรีะบบตัวแทนสมาชิกในจงัหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะท าใหพ้รรค
การเมืองที่ไมส่นับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองน าระบบนี้มาใช้
เป็นหลักแทนท่ีจะมีการจดัตั้งสาขาโดยจะคงสาขาพรรคไว้เพื่อให้เปน็ไปตาม
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าและตัวแทนของจังหวัดจะมาจากการแต่งตั้งท าให้อยู่ใน
การควบคุมของคณะกรรมการบรหิารในส่วนกลางได้ง่ายกว่า 

 การก าหนนดให้จังหวัดสามารถมตีวัแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพื่อให้พรรค
การเมืองสามารถมีคนดูแลการด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัด
นั้น หากไม่มสีาขาท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่น้ัน ๆ อยู่ 
เพื่อเป้นการผ่อนปรนและท าให้การบริหาร
กิจการของพรรคการเมืองท าได้สะดวกขึ้น 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๓๖  สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดจะจัดตั้งข้ึนนอกราชอาณาจักรมิได ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๓๗  พรรคการเมืองต้องจดัให้มีการประชุม
ใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. ก าหนดให้มีการประชุมพรรค อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร่วมกับสมาชิก
พรรค ในเรื่องการก าหนดนโยบายของพรรค 
 ๒. การมสี่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง เช่น ข้อก าหนดให้สมาชิก
พรรคการเมืองต้องเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคฯมีการตรวจสอบจ านวนสมาชิก
พรรคการเมืองทุก ๕ ปี มีการส่งรายงานการประชุมไปยัง กกต. 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญป่ีละ ๑ ครั้ง 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๓๘  การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระท า
โดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมอืง 
 (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบายของพรรค
การเมือง 
 (๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
 (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิก
พรรคการเมือง นายทะเบยีนสมาชิก และกรรมการบริหาร
อื่นของพรรคการเมือง 
 (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง 
 (๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองที่ไดด้ าเนินการไปในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
 (๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือหัวหนา้สาขาพรรคการเมือง 
 (๗) กิจการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. การก าหนดนโยบายควรใหส้มาชิกพรรคการเมือง มีส่วนร่วมเข้าไป
ก าหนดนโยบายได้ด้วย  ไม่ได้มาจากกรรมการบริหารพรรคเพียงอยา่งเดียว  
และพรรคการเมืองควรก าหนดใหส้มาชิกพรรคการเมือง ต้องมีการประชุมอย่าง
สม่ าเสมอด้วย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 ควรก าหนดให้มีการประชุมใหญส่าขาพรรคการเมืองส าหรับด าเนินกิจการ
ที่มีความส าคัญ เช่น การให้ความคิดเห็นในการส่งผูส้มัครของพรรคการเมือง 
การให้ความเห็นเพื่อก าหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมือง ฯลฯ โดยควร
ก าหนดองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองต้องประกอบด้วย
กรรมการสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมือง 
มีจ านวนรวมกันท้ังหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายแลการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะ
สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในสาขาพรรคการเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 ๑. เมื่อนายทะเบียนไดร้ับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ให้
ด าเนินการประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  โดยกระท าการที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมือง 
     - การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
     - การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 
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ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ กฎหมาย หรือข้อบังคับ 
 กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมอืงแล้ว ให้พรรค
การเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

     - การเลือกหัวหน้าพรรค 
     - การเลือกและถอดถอนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
     - การด าเนินการลงมติรับรองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองของพรรค 
     - การถอดถอนหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
     - การด าเนินการลงมติรับรองการลงช่ือผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเปน็
นายกรัฐมนตรีในนามพรรคการเมอืง โดยใช้ระบบ (Primary Vote)  
     - รายงานการด าเนินกิจการของพรรคที่ไดด้ าเนินการไปในรอบปทีี่ผ่าน
มา 
     - แผนการด าเนินการส าหรับปตี่อไป โดยการหารายได้การหาสมาชิก
พรรคการเมือง และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง 
     - การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจ าปีของพรรค
การเมือง 
     - การอื่นตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒. ภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันทีน่ายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค
การเมือง พรรคการเมืองต้องด าเนนิการให้มีสมาชิกตั้งแต่ ๖,๐๐๐ คน ขึ้นไป ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชกิซึ่งมีอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดและมสีาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละ ๒ สาขา 
 ๓. พรรคการเมืองต้องเสนอการใช้งบประมาณของพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
พรรค โดยที่สมาชิกพรรคทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนีไ้ด ้

 มาตรา ๓๙  องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรหิารพรรคการเมืองทั้งหมด ผู้แทนของ

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. องค์ประชุมของสมาชิกพรรคทีก่ าหนดไว้ ๒๐๐ คนเยอะเกินไป  เพื่อเป็นการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกของพรรคการเมือง ในการบริหาร
พรรคการเมืองให้ไดม้ากที่สดุ  
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
และสมาชิกพรรคการเมือง  ทั้งนี้ มีจ านวนรวมกันท้ังหมด
ไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสบิคน 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมประชุม มสีิทธิในการ
ตัดสินใจของพรรคการเมือง 
 ๒. การประชุมพรรคการเมืองต้องแจ้งไปยัง กกต. จังหวัดให้ทราบดว้ย 
เพื่อให้ กกต. จังหวัด แจ้งประชาชนและสมาชิกพรรคใหเ้ข้าร่วมประชุม 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๔๐  การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระท าโดย
เปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๓) และ 
(๔) ให้ลงคะแนนลับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๔๑  สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดที่มีอยู่ของ
พรรคการเมืองหรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่า มสีิทธิเข้าช่ือกันยื่นค าร้องขอให้
จัดการประชุมใหญ่วสิามญัของพรรคการเมืองนั้นได้ ใน
กรณีเช่นนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมอืงจัดให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัค าร้องขอ  
 ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองไมจ่ัดการประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าช่ือกันร้อง
ขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญอาจยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนเพื่อให้มีการเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญได ้
 เมื่อไดร้ับค าร้องตามวรรคสอง ใหน้ายทะเบียน
รายงานคณะกรรมการโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการ
เห็นว่าหัวหน้าพรรคการเมืองไมเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญั

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้
หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นพ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให้
ผู้เข้าช่ือร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญคนหนึ่งมี
อ านาจเรียกประชุมใหญ่นั้นแทนหวัหน้าพรรคการเมือง 
 ห้ามมิให้ผูซ้ึ่งพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง
ตามวรรคสาม ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองเปน็เวลาห้าปีนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคสาม และให้น าความใน
มาตรา ๒๒ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 
 ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสามให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔๒  ในกรณีสมาชิกซึ่งเปน็สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่งคนใด หรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน เห็นว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
ขัดต่อพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้หรือกฎหมาย
อื่น ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมือง
ขัดต่อพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้หรือกฎหมาย
อื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๔๓  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงาน
การด าเนินกิจการของพรรคการเมอืงในรอบปีปฏิทินที่
ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่อ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

สมัมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. กกต. ควรให้องค์กรอื่นรวมถึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบพรรคการเมือง 

 การเปิดเผยรายงานการด าเนินกจิการ
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินท่ีผ่านมา
ตามที่บัญญัติในร่างมาตรานี้ คณะกรรมการ
ได้บัญญัติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่ครอบคลุมมากกว่า

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกควรมสีิทธิตรวจสอบพรรคการเมืองว่าด าเนินงานตามนโยบายที่
ร่วมกันก าหนดแต่เดมิหรือไม่ ภาคประชาชนและประชาสังคมไดเ้ข้ามามีส่วน
ร่วมตรวจสอบด้วย 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 พรรคการเมืองใดท่ีจดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ได้รบัยกเว้นไมต่้อง
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งส าหรับปนีั้น 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการด าเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองซึ่งท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
อนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบยีนก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

 ๒. ก.ก.ต. ควรติดตาม ก ากับการด าเนินงานของพรรคการเมืองตลอด
ระยะเวลา ไม่ใช่มีการเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงของการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประชาธิปไตย 

ความเห็นที่มผีู้เสนอแนะ 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. ให้องค์กรภาคประชาชน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรม
การด าเนินการของพรรคการเมือง 
 ๒. ต้องมีการรายงานผลการด าเนนิงานของพรรคในแต่ละปีใหส้มาชกิ
พรรคทราบผ่านการประชุมสมาชกิพรรค 

 มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้พรรคการเมอืง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในพรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อ
กระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อน
ท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน  

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 ห้ามกระท าการใดอันท าให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนผู้บริจาค
ทรัพย์สินให้แก่พรรค 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้พรรคการเมอืงหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองกระท าการหรือส่งเสริม 
สนับสนุนใหผู้้ใดกระท าการอันเปน็การก่อกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีของประชาชน หรือ
กระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้พรรคการเมอืง สมาชิก หรือผู้ใด 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือ
สัญญาว่าจะใหไ้ด้รบัแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ไดร้ับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรือต าแหน่งใดใน

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

การบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 
 ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด 
เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งใดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

หมวด ๓ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๔๗  พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผูส้มัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้รับฟังความคิดเห็นจากสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบตัติ่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๒. เห็นด้วยกับท่ีให้มีการก าหนดตวัผู้รับสมัครเลือกตั้ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. คนในพ้ืนท่ีควรมีโอกาสเลือก ส.ส.  การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กฎหมายได้ใหส้ิทธิแก่ประชาชนใน
การลงคะแนนเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งท่ีตนมภีูมลิ าเนาได้อยู่แล้ว 

ด.ร. ธีระ  เจียรบญุ
หยก 

 ตรวจสอบพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคว่ามีพรรค
การเมืองใดยังมีคดีในศาลแพ่งหรอืศาลอาญา กไ็ม่ให้พรรคดังกล่าวส่งผู้สมัคร 
ส.ส หรือ ส.ท หรือไม่อนุญาตให้สมาชิกพรรคนั้นทุกคนมตี าแหน่งทางการเมือง
ต่อไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นคดีหรือมคี าสั่งปกครองให้พรรคการเมืองนั้นหยุด
กิจกรรมชั่วคราวจนกว่าจะพ้นคด ี

 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการส่งผูส้มัครรับรับเลือกตั้ง การก าหนด
เงื่อนไขเพื่อมิให้พรรคการเมืองด าเนน
กิจกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนนกิจกรรมเหล่านั้น  

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 
 

 ค าว่า “ส่งผู้สมัคร” ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่มีการก าหนดจ านวน
ผู้สมัครให้ชัดเจนว่าต้องส่งจ านวนมากน้อยเพียงใด 

 เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง ร่างฯ 
ก าหนดไว้ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้  
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๔๘  การพิจารณาส่งผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้ค านึงถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากภมูิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิงด้วย 
 คณะกรรมการจะก าหนดอัตราส่วนข้ันต่ าของผู้สมัคร
ซึ่งเป็นชายและหญิงท่ีพรรคการเมอืงจะต้องส่งลงสมคัรรับ
เลือกตั้งก็ได้ ในกรณีที่พรรคการเมอืงใดไม่อาจส่งผู้สมคัร
ตามอัตราส่วนดังกล่าวได้ ให้แจ้งเหตุผลให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 การก าหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
หารือกับพรรคการเมืองด้วย 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สัดส่วนของตัวแทน ส.ส. มาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อจะได้คนที่มี
ความรู้ตามสาขานั้น ๆ มาแกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 การค านึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการส่งผู้สมคัร
รับการเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๗ ก าหนดให้การส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
ค านึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วยเป็นเรื่องที่ท าไดย้ากในทาง
ปฏิบัติอีกทั้ง ตามร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติยังได้ก าหนดให้การเลือก
ปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลในเรื่องอื่น ๆ นอกจากความแตกต่างชายและหญิง
จะกระท าไมไ่ด้ เช่น ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรอืสุขภาพ สถานะบคุคล เป็นต้น (ร่าง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ) หากต้องการให้ค านึงถึงเรื่องความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิงก็ควรค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องอื่นๆ ตามทีก่ล่าวไป
ด้วยหรือมิฉะนั้น ก็ควรตดัเรื่องค านึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
ออกเสียน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

 ร่างมาตรานี้ไม่ได้ก าหนดสัดส่วนของ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง แต่เป็นบทบัญญัติที่
ก าหนดหลักการในเรื่องให้พรรคการเมือง
ค านึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิงโดยพรรคการเมืองจะคัดเลือกสมาชิก
เพือ่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตทุี่เป็น
ผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมิได ้

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 

 ๑. เขตเลือกตั้งบางเขตซึ่งเดิมทไีมม่ีผู้สมัครหญิง อาจเป็นเพราะไม่สนใจใน
เรื่องการเป็นตัวแทนจึงไมล่งสมัคร แต่กฎหมายก าหนดว่าโดยค านึงถงึสัดส่วน
ของชายและหญิง จึงจ าเป็นที่เขตเลือกตั้งนั้น ต้องมีผูส้มัครหญิงท้ังที่ไม่ได้สมัคร
ใจ 
 ๒. การให้ค านึงถึงสัดส่วนของชายและหญิงในขณะที่บางพื้นที่หญิงหรือ
ชายไม่มีความพร้อมเหมาะสมเพียงพอ อาจเป็นการตัดโอกาสเพศอืน่ท่ีมีความ
พร้อมและเหมาะสมมากกว่า 

 

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรปูประเทศ 

 ให้พรรคการเมืองใช้หลักธรรมาภบิาลและประชาธิปไตยภายในพรรคเพื่อ
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต
เลือกตั้งและในส่วนภมูิภาคด้วยความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง 

 การคัดเลือกผูส้มัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ร่าง
มาตรา ๔๙ ได้บญัญัตหิลักการรองรับไว้แล้ว 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๔๙  ในการเลือกตั้งท่ัวไป การส่งผูส้มัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบญัชีรายชื่อ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับเลอืกตั้งของพรรค
การเมืองในการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับเลอืกตั้งประกอบด้วย
บุคคลและจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกรรมการบรหิารพรรคการเมืองไมเ่กิน
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมคัรรับเลือกตั้ง และ
หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตวัแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดซึ่งเลือกกันเองจนครบจ านวน  ท้ังนี้ วิธีการ
เลือกกันเองและจ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาคตา่งกันท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดตามมาตรา ๓๓   
 ในการสรรหาผู้สมคัรรบัเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสรร
หาผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังความคดิเห็นของหัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และ
สมาชิกมาประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย  
 ถ้าคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองไม่ให้ความเห็น
ชอบบุคคลใดท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เสนอ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ด าเนินการสรรหาบุคคลแทนบุคคลนั้น หาก
คณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับเลอืกตั้งยืนยันเสนอช่ือ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 สมาชิกควรมสี่วนร่วมในการกลั่นกรองเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง 
 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 เลือกผู้แทน ส.ส. จากสาขาพรรคให้เป็นที่สิ้นสดุ และไมเ่ปิดช่องให้
กรรมการบริหารพรรคเสนอช่ือเพิ่มเติม 

 โดยหลักพรรคการเมืองจะมีตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดมากกว่าหัวหน้า
สาขาพรรคการเมือง ซึ่งอาจท าให้ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดมีอ านาจ
มากกว่าสาขาพรรคการเมืองในการเลือก
กันเองเป็นกรรมการสรรหาผูส้มัครรับ
เลือกตั้งได ้

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ก าหนดกลไกการสมัครผู้สมัครต้องยึดโยงกับประชาชน โดยผา่นการ
ประชุมสมาชิกพรรค 

 ลกัษณะท านองเดียวกัน โดยอยู่ในรูป
ของคณะกรรมการสรรหาฯ โดนมี
องค์ประกอบจากทุกภาคส่วนในพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชกิพรรค 

นายถวิล  ไพรสณฑ์ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย ์

 ๑. ควรบญัญัติอีกมาตราหนึ่งว่า ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือผู้แทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดเสนอช่ือผูป้ระสงคล์งสมคัรรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
สรรหาผูส้มัครรับเลือกตั้งก็ได ้
 ๒. เมื่อคณะกรรมการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งได้รับรายชื่อผูส้มัครรับ
เลือกตั้งแล้ว ถ้าผู้สมคัรรบัเลือกตั้งขอลงสมัครในพ้ืนท่ีสาขาพรรคใด หรือใน
จังหวัดที่มีตัวแทนประจ าพรรคการเมืองจังหวัดใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งส่งรายช่ือผูส้มัครนั้น ๆ ไปใหส้าขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดนั้นๆ แล้วแต่กรณีพิจารณาก่อน และส่งผลการพิจารณา
ไปให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในก าหนดเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 

 การเลือกตัวแทนพรรคเพื่อส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งและการเสนอช่ือ
นายกรัฐมนตรี ต้องท าโดยที่ประชมุใหญ่ของพรรค 

 ให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมอืง โดย
เพียงก าหนดไว้ในข้อบังคับของพรรค
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บุคคลเดิม และคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองไม่
เห็นชอบด้วย ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองและ
คณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับเลอืกตั้งประชุมร่วมกัน 
เมื่อท่ีประชุมร่วมกันดังกลา่วมีมตเิป็นประการใดให้
ด าเนินการไปตามมตินั้น การลงมติดังกล่าวให้กระท าโดย
วิธีลงคะแนนลับ 
 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พิจารณาจากสมาชิก
ผู้ซึ่งยื่นความจ านงด้วยตนเองและผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ  
 การส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้ง
ที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มผีู้ใดได้รับ
เลือกตั้ง หรือกรณผีู้สมคัรตายก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ 

ประธานชมรมประชา
อาสา 

การเมือง จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เกีย่วกับเรื่องดังกล่าวไว้ 

 มาตรา ๕๐  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือ
รับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาตามมาตรา ๔๙ เป็น
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเพื่อประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๕๑  การก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่
ใช้ในการประกาศโฆษณาให้ค านึงถึงความเห็นของสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบาย
นั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้
 (๑) วงเงินท่ีต้องใช้ และที่มาของเงินท่ีจะใช้ในการ
ด าเนินการ 
 (๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย  
 (๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการด าเนินนโยบาย 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องจดัท าการวิเคราะหผ์ลกระทบ ความ
คุ้มค่า และความเสี่ยงของนโยบาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนท่ีจะประกาศโฆษณานโยบายนั้น เห็นควรให้หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่วินิจฉัยกรณีที่พรรคการเมืองมไิด้ด าเนินการ
ตามมาตรานี ้
 ๒. การก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองควรมีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและเป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาต ิ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 

 ๑. สมาชิกพรรคการเมือง สามารถท านโยบายสาธารณะของท้องถิ่นนั้น ๆ 
ได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีพรรคการเมืองไมไ่ดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๒. ควรมมีาตรการในการก ากับนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมือง 
เมื่อไดร้ับการเลือกตั้งแล้ว  เช่น ถ้าท าตามนโยบายไมได้ ควรมมีาตรการให้ยุบ
พรรค   

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. หากนโยบายที่พรรคเสนอต่อประชาชนเกิดความเสยีหาย พรรค
การเมืองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. พรรคการเมืองต้องมีการควบคมุนโยบายสาธารณะของพรรคและให้
ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายบวร ยสินทร  
ประธานเครือข่าย
ราษฎรอาสาปกป้อง
สถาบัน 

 สมควรตัดมาตรา ๕๐ ออกเพราะการก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ านาจหน้าท่ีในการสอบทานนโยบายของพรรคการเมือง มิชอบดว้ยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕  แต่หากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าสมควร
มีไว้ ก็ควรก าหนดให้เป็นเฉพาะนโยบายที่อาจกระทบต่อระบบการเงนิการคลัง
ของประเทศ และให้พรรคการเมืองมีหน้าที่เพียงส่งข้อมูลให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อใช้เผยแพร่โดยไมม่ีอ านาจในการระงับยับยั้งหรือแก้ไขรายละเอียด
ในนโยบายนั้น 

 เป็นไปตามหลักการในการส่งเสริมให้
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
ส าคัญในอนาคต และเป็นไปตาม มาตรา 
๒๕๘ การปฏิรูปประเทศ ท่ีก าหนดให้ต้องมี
กลไกในการก าหนดความรับผิดชอบของ
พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มไิด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความ
คุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบดา้น 

นายสรอรรถ  
กลิ่นประทมุ 
 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรเข้ามาควบคุมนโยบายหาเสยีงของพรรค
การเมือง เพราะนโยบายจะดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
ประชาธิปไตย โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เมื่อพรรคเป็นของประชาชน (ทั้งนี้ 
ตามความในมาตรา ๒๒๔ (๕) แห่งร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. …. ก าหนดให้ กกต. มี
อ านาจเพียงดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
เท่านั้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. หรือหน่วยงานใดก็ตาม ไม่น่าที่จะเข้ามาก้าว
ล่วงตัดสินนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
เพราะหากไมเ่หมาะสมหรือเกดิความเสยีหาย พรรคการเมืองนั้นก็ตอ้ง 
 

 เป็นไปตามหลักการในการส่งเสริมให้
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
ส าคัญในอนาคต และเป็นไปตาม มาตรา 
๒๕๘ การปฏิรูปประเทศ ท่ีก าหนดให้ต้องมี
กลไกในการก าหนดความรับผิดชอบของ
พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มไิด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความ
คุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบดา้น 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

รับผิดชอบด้วยตนเองอยู่แล้ว แต่เห็นด้วยกับการประกาศต่อสาธารณะชนเพื่อ
เป็นสัญญาประชาคม 

ด.ร. ธีระ   
เจียรบญุหยก 

 ๑. ตรวจสอบนโยบายพรรคทุกพรรค ถ้าไดเ้ป็นรัฐบาลแล้วจะมีนโยบาย
หรือโครงการท าลายความมั่นคงของประเทศหรือไม ่

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายกฤษณ์สมัพันธ์  
เมนะสูต 
 

 ๑. ให้เพิ่มเติมในบรรทัดที่สองของมาตรา ๕๐ ที่ว่าด้วยการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง พ.ศ. …. หลังค าว่า “ให้ค านึงถึงความเหน็ของที่
ประชุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖” เพิ่มเตมิ ค าว่า “ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช….”และก่อนประกาศนโยบายดังกล่าวพรรคการเมือง
ต้องจัดท าการ….” 
 ๒. เสนอให้เพิม่เตมิ “ข้อมูลการวเิคราะห์นโยบายต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ…..”  เพิ่มเตมิ (๑) วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ของนโยบายและเป้าหมาย (ถ้ามี) (๒) ที่มาของงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินนโยบายและวงเงินงบประมาณ (ถ้ามี) (๒) - (๓) แก้เป็น (๓) - (๔) 
ข้อความตามเดิม (๕) ผลกระทบและความเสีย่งในการด าเนินนโยบายต่อ
ประชาชนและส่วนรวม  

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

หมวด ๔ 
การเงินและการบัญชขีองพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมืองมี
หน้าท่ีบริหารการเงิน ทรัพยส์ิน และประโยชน์อื่นใดของ
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจดัให้มี
การท าบัญชีตามมาตรา ๕๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด ต้องจดัให้มีบัญชีรับและจ่ายเงิน
ของสาขาพรรคการเมืองหรือท่ีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดไดร้ับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี และจดัท าบัญชี
รายชื่อพร้อมท่ีอยู่ของสมาชิกที่มีภมูิล าเนาในเขตจังหวัด

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสาขาพรรคการเมอืงหรือในเขตจังหวัดที่
ตนเป็นตัวแทน แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา ๕๓  บัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วย 
 (๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดห้รือรายรับและแสดง
ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย 
 (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบรจิาค 
 (๓) บัญชีแยกประเภท 
 (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ 
 การลงรายการบญัชีตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีและต้องจัดท าภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๕๔  พรรคการเมืองต้องปดิบัญชีครั้งแรก
ภายในวันสิ้นปีปฏิทินท่ีไดร้ับการจดทะเบียนจดัตั้ง และ
ครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
 การปิดบัญชี ให้จัดท างบการเงินซึง่อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายได้
และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
 งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง ท้ังต้องแสดงที่มาของ
รายได้ตามมาตรา ๕๗ และค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบญัชี 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. กกต. เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีเข้าไปสู่พรรคการเมือง  คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในการสอบบัญชีควรให้
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตใหต้รวจบัญชีจาก
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผูต้รวจบญัชีจะ
เหมาะสมมากกว่า 
 
 

 มาตรา ๕๕  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อท่ี

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 

 ๑. พรรคควรมีการวางแผนการใช้เงิน และแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ 
เช่น ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพ่ือให้เกดิความโปร่งใส มีการแสดงบญัชีทรัพย์สินให้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 



49 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือน
เมษายนของทุกปี 
 งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ
แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้องร่วมกับ
เหรัญญิกพรรคการเมือง และส่งให้แก่นายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
อนุมัติพร้อมท้ังบัญชีตามมาตรา ๕๓  
 เมื่อไดร้ับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว ให้นาย
ทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประชาชนท่ัวไปทราบด้วย ท้ังเรื่องที่มาของเงินและการน าเงินไปใช้อะไรบ้าง  
สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. เงินบ ารุงที่ได้รับนั้น ควรมีการบริหารอย่างโปร่งใส มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรปูประเทศ 

 ให้พรรคการเมืองจัดสรรงบประมาณของพรรคการเมืองเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้บรหิารพรรคการเมืองและให้เสนอเปน็รายงาน
การเงินของพรรคให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

 มาตรา ๕๖  รายได้และทรัพยส์ินที่พรรคการเมือง
ได้รับตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ได้รับ
ยกเว้นไมต่้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 พรรคการเมืองต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับนิติบุคคลทุกประการเพื่อไม่ให้เกิด
ช่องทางเลี่ยงภาษีและน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โกงการเลือกตั้งได้ 

 รายได้และทรัพยส์ินของพรรคการเมือง
ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มกีาร
เลือกตั้งซึ่งไม่อาจตรวจสอบที่มาของรายได้
และทรัพยส์ินได้ จึงมีการบญัญตัิให้รายได้
และทรัพยส์ินท่ีพรรคการเมืองไดร้บั ให้ได้รับ
ยกเว้นไมต่้องเสียภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 

หมวด ๕ 
รายได้ของพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๕๗  พรรคการเมืองอาจมรีายได้ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงินทุนประเดมิตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
 (๒) เงนิค่าธรรมเนียมและคา่บ ารุงพรรคการเมือง
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 (๓) เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการของ
พรรคการเมือง 
 (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชนอ์ื่นใดท่ีได้จากการจัด
กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมอืง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 (๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชนอ์ื่นใดท่ีได้จากการรับ
บริจาค 
 (๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
 (๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงนิ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของพรรคการเมือง 
 การไดม้าซึ่งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมี
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้นั้นเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการตาม (๓) และการจดั
กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมอืงตาม (๔) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 รายได้ของพรรคการเมืองจะน าไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากการด าเนินงานของพรรคการเมืองมไิด ้
 มาตรา ๕๘  การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดม
ทุนของพรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปดิเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่าง
ชัดเจน 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจ านวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้มี
หนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบด้วย ท้ังนี้ ภายในสามสบิ
วันนับแต่วันท่ีกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง 
 ประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคสอง ให้ระบุชื่อ
บุคคลผูส้นับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมี
มูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๕๙  ทุกเดือน ให้พรรคการเมืองประกาศ
รายชื่อผู้บรจิาคเงิน ทรัพยส์ิน หรอืประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าตามที่คณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าหา้
พันบาท ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้แจ้งนายทะเบียน
ทราบตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนดด้วย 
 การประเมินมลูค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. การสนับสนุนพรรคการเมือง  ควรมีกลไกการเปิดเผย เช่น การบริจาค
เงินให้พรรคการเมือง แม้คนจะออกจากพรรคแตเ่งินยังอยู่ท่ีพรรค 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

นายสณัฑวุฒิ   
มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชา
อาสา 

 ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงินให้ประชาชนทราบเปน็การ
ทั่วไปทุก ๓ เดือนโดยประกาศผา่นหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใดก็ได้ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๖๐  บุคคลใดจะบริจาคเงนิ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่พรรคการเมอืงมีมูลค่าเกินสิบลา้น
บาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมไิด้ และในกรณีที่บุคคลนั้น
เป็นนิติบุคคล การบรจิาคเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรค
เกินปีละหา้ล้านบาท ต้องแจ้งให้ท่ีประชุมใหญผู่้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 
 พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมมีูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้  

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. การบริจาคเงินต้องมีการจ ากัดจ านวนเพื่อไม่ให้เกดิความเลื่อมล้ าของ
ประชาชน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. สมาชิกสามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมืองได้ มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 

 ห้ามนิติบุคคล หรือบุคคล บรจิาคให้พรรคการเมืองเกินรายละ ๕ ลา้นบาท 
เพื่อมิให้มีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

 มาตรา ๖๑  หัวหน้าพรรคการเมอืง กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดไดร้ับ
บริจาคเงิน ทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับ และให้พรรค
การเมืองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาค
เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงการด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
สมาชิก หรือผูส้มัครรับเลือกตั้งด้วย 
 มาตรา ๖๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑ 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแลว้จนกว่าจะพ้นระยะ 
เวลาหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดไดร้ับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่น
บาทต่อวัน โดยผูบ้ริจาคประสงค์จะบริจาคใหเ้พื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมคัร
รับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการ
เลือกตั้ง ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันท่ีได้รบับริจาคตามวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 ถ้าสิ่งของที่ได้รับบรจิาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจน าส่ง
พรรคการเมืองไดห้รือเป็นของสดเสียได้ ให้ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึกมูลค่า
ของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมคัรผู้นั้น 
 ในกรณีที่ผูส้มัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสยัว่าเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีตนได้รับเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือ
เพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึง่หรือเป็นสิ่งของตาม

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

วรรคสองหรือไม่ ใหส้่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย ซึ่ง
คณะกรรมการต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีได้รบัเรื่อง 
 มาตรา ๖๓  ผู้เสียภาษเีงินได้ซึ่งมใิช่นิติบุคคลมสีิทธิ
แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดาประจ าปี ให้รัฐน าเงินท่ีตนได้เสียภาษีไว้ไป
อุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่งปลีะ
ห้าร้อยบาทได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 ให้กรมสรรพากรจัดท ารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับ
การระบตุามวรรคหนึ่งพร้อมจ านวนเงินที่แต่ละพรรค
การเมืองจะไดร้ับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดส่งให้นายทะเบยีนและโอนเงินดังกล่าว
ให้กองทุนเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอดุหนุน
ตามมาตรานี้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการและกรมสรรพากรจะได้ตกลง
กัน 

สมัมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ระบบการเสียภาษีอากร ในการอุดหนุนให้แก่พรรค สามารถเลือกได้
มากกว่า ๑ พรรค และมากกว่า ๑๐๐ บาท ตามที่ระบบก าหนดได้หรือไม ่

 เป็นเงินของรัฐแต่ก าหนดใหเ้จ้าของเงินท่ี
เสียเป็นภาษีบรจิาคให้แก่พรรคใดพรรคหนึ่ง
เท่านั้น 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. สนับสนุนในกรณีการเสียภาษีรายได้ เป็น ๕๐๐ บาทต่อป ี มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

 มาตรา ๖๔  ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมสีิทธิน า
จ านวนเงินท่ีบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่าย
เพื่อการบริจาคตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากรได้ตาม
จ านวนที่บริจาคแตไ่มเ่กินหนึ่งหมืน่บาท ส าหรับบุคคล
ธรรมดา และไมเ่กินห้าหมื่นบาท ส าหรับนติิบุคคล 
 วิธีการขอหักค่าลดหย่อนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 
 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

 เรื่องการหักค่าลดหย่อนภาษีน้ัน ควรก าหนดจ านวนหรือมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน โดยต้องค านึงถึงรายได้ของประเทศท่ีจะไดร้ับจากภาษดี้วย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 เพื่อประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อน ให้ถือว่าการ
สนับสนุนเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 
๕๘ เป็นเงินบริจาคตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๖๕  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิก
พรรคการเมืองเปิดบญัชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้า
พรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบญัชีของบัญชีเงินฝากและ
จ านวนเงินท่ีเปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเปิดบญัชีดังกล่าว 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 
 

 ๑. ขอให้ยกเลิกการเปดิบัญชีธนาคารของพรรคการเมือง  หลักการตามกฎหมายปจัจุบัน 

 มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้พรรคการเมอืงและผู้ด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรูว้่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา่มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะ
หรือต าแหน่งหน้าท่ีเรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้น
เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๗ โดยมิได้กระท าหรือมี
ส่วนกระท าการอันเป็นการต้องห้ามนั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๖๘  ห้ามมิให้พรรคการเมอืงหรือสมาชิกรับ
บริจาคเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก 
 (๑) บุคคลผู้ไมม่ีสญัชาติไทย 
 (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบ
ธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 (๓) นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในราชอาณาจักรโดยมี
บุคคลผูไ้มม่ีสญัชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละสีส่ิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณา
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นท่ี
ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่
เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นท่ีถือโดยผู้ไม่มสีัญชาตไิทย 
 (๔) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ไดร้ับทุนหรือได้รับเงิน
อุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงคด์ าเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลผูไ้ม่มสีัญชาติไทยหรือซึ่งมี
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไมม่ีสญัชาติไทย 
 (๕) บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิุคคลที่ไดร้ับบรจิาค
เพื่อด าเนินกิจการของพรรคการเมอืงหรือเพื่อด าเนิน
กิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
 (๖) บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิุคคลที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกันกับ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณสีมาชิกรับ
บริจาคเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเมือง 
 มาตรา ๖๙  บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม
มาตรา ๖๘ จะบริจาคเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองหรือเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมือง
มิได ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๗๐  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง
หรือเข้าร่วมกจิกรรมตามมาตรา ๕๘ 
 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญต่ามวรรคหนึ่งให้หมายถึง
กิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนมากท่ีสดุ
ในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้รายอื่น ๆ หรือมี
จ านวนถงึหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับวัด หรือนิติบุคคลอื่น
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา และองค์กรทางศาสนาไม่
ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย โดยคณะกรรมการ
จะก าหนดให้ใช้บังคับกับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะหรือนิติบุคคลที่มิได้มีวตัถุประสงค์
เพื่อหาก าไรมาแบ่งปันกันด้วยกไ็ด ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๗๑  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรการ
และวิธีการที่จ าเป็นให้พรรคการเมอืงปฏิบัติเพื่อให้การรับ
บริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ และให้มหีน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบริจาคแก่พรรคการเมือง รวมทั้งให้มี
อ านาจออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่งานประธานรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏบิัติให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการ 

หมวด ๖ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๗๒  ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองในส านักงานกองทุนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรค
การเมือง การให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ร่วมกัน และสมาชิกมสี่วนร่วมในการด าเนินการอย่าง
แท้จริงและการด าเนินการอื่นใดท่ีมีกฎหมายก าหนด 
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
งบประมาณที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๗ 
 (๒) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
 (๓) เงินท่ีได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓ 
 (๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๕) เงินและดอกเบี้ยที่เรยีกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผดิใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนือ่งจากการเลือกตั้งไม่
เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม  
 (๖) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีพรรค

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. ให้ กกต. จัดฝึกอบรมกรรมการบริหารพรรคเป็นประจ าทุกปี เช่น 
อบรม ๓ เดือน โดยให้กรรมการออกค่าใช้จ่ายเอง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

การเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี ้
 (๗) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ตกเป็นของ
กองทุนตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๑๑๖ 
 (๘) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีมีผู้มอบให้ 
แต่กองทุนจะรับมอบเงิน ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลตามมาตรา ๖๘ มิได ้
 (๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงนิ ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์อ่ืนใดของกองทุน 
 เงินตาม (๓) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษี
เงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๓ 
 เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็น
วัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๗๓  ทรัพย์สินของกองทุนเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินไม่อยู่ในความรับผดิแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะ
ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มไิด ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๗๔  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจใน
การควบคุมดูแลการด าเนินการและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
นี ้
 ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง การ
บริหาร และควบคมุดูแลกองทุน ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนขึ้นคณะหนึง่เพื่อท าหน้าท่ีแทน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

กรรมการ กรรมการการเลือกตั้งซึง่คณะกรรมการ
มอบหมายหนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน 
ผู้แทนส านักงบประมาณหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
สองคนเป็นกรรมการ และให้นายทะเบียนเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 วาระการด ารงต าแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมอีงค์ประกอบไม่ครบ
ตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุใด ใหค้ณะกรรมการกองทุน
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู ่
 มาตรา ๗๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการก าหนดวงเงินท่ีจะจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองส าหรับปีงบประมาณ
ถัดไป ประกอบด้วย 
 (๑) เงินท่ีได้รับจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓  
 (๒) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
๗๒ (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไมเ่กินร้อยละเจด็สิบ 
 (๓) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบ 
 (๔) เงินท่ีได้รับจากการเรียกคืนตามมาตรา ๗๒ (๕) ที่
ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้าน้ันไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
 (๕) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบใหต้ามมาตรา ๗๒ (๘) 
ถ้าผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ว่าใหแ้ก่พรรคการเมืองหรือ

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เพื่อการอื่น ให้น ามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้ ถ้าผูม้อบให้มิได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ ให้
น ามาจัดสรรไมเ่กินร้อยละเจ็ดสิบ 
 (๖) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบ 
 มาตรา ๗๖  เงินกองทุนดังต่อไปนี้ ให้น ามาจัดสรร
เพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุนและการด าเนินกิจการ
ของคณะกรรมการและส านักงานเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการช าระบัญชีตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรียกเก็บ 
 (๑) เงินท่ีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
๗๒ (๒) ไม่เกินร้อยละสามสิบ 
 (๒) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบ 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๖)  
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๗) 
 (๕) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบ 
 (๖) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบใหท้ี่ระบุให้แก่
คณะกรรมการหรือส านักงาน หรือไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินท่ีมีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวตัถุประสงค ์
 การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด แต่การ
น าไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
จะกระท ามิได ้

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 ควรยกเลิกถ้อยค าว่า “แต่การน าไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ จะกระท ามิได้” 
 

 มิได้หา้ม กกต. เดินทางไปต่างประเทศ 
แต่จะใช้เงินจากกองทุนมิได้ เพราะ
เงินกองทุนสมควรใช้ไปตามวัตถุประสงค์ 
หากต้องใช้จ่ายเงินให้ตั้งเป็นงบประมาณเพื่อ
เบิกจ่ายตามปกต ิ
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 เงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี ให้น าส่งคืนเข้า
กองทุน 
 มาตรา ๗๗  การจัดสรรเงินตามมาตรา ๗๕ ให้แก่
พรรคการเมือง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เงินจัดสรรตามมาตรา ๗๖ (๑) ให้จดัสรรให้พรรค
การเมืองตามที่ผู้เสียภาษีไดร้ะบไุว ้
 (๒) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้
จัดสรรให้ตามจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่พรรค
การเมืองได้รับ โดยแตล่ะพรรคการเมืองให้ไดร้ับตาม
อัตราส่วนระหว่างจ านวนเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่ทุก
พรรคการเมืองไดร้ับรวมกันในปีท่ีผ่านมาต่อจ านวนเงินค่า
บ ารุงท่ีพรรคการเมืองนั้น ๆ ได้รับมาในปีท่ีผ่านมา แตเ่งิน
ที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปทีี่ผ่านมา 
 (๓) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้
จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงท่ีพรรคการเมืองได้รับจากการ
เลือกตั้งท่ัวไปส าหรับปีถัดจากปีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไป โดย
แต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่าง
คะแนนเสยีงท่ีทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนน
เสียงท่ีพรรคการเมืองนั้นไดร้ับ ส าหรับปีอ่ืนให้จัดสรรให้
พรรคการเมืองตามสัดส่วนท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคไดร้ับ
การจัดสรรตามมาตรา ๖๓ ตามอตัราส่วนเงินบริจาค
ทั้งหมดต่อเงินท่ีพรรคการเมืองนั้นได้รับ 
 (๔) ในกรณีที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อันเป็นผล
จากการกระท าของสมาชิกของพรรคการเมืองใด เมื่อได้
วงเงินท่ีจะต้องได้รับจากการจดัสรรให้พรรคการเมืองนั้น

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ เข้มแข็ง
ปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย 

 พรรคการเมืองควรได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการด าเนินกิจการ
ทางการเมืองที่แท้จริง ตามค่าใช้จา่ยที่เป็นจริง สามารถเบิกจากรัฐได้ แต่ต้อง
ก าหนดว่า ไมค่วรเกินท่ีกฎหมายก าหนดเท่ากันทุกพรรค ถ้าพรรคใดแจ้งรายการ
เท็จให้ถูกลงโทษจ าคุก ๑๐ ปีขึ้นไป และต้องชดใช้ค่าเสยีหาย ดอกเบี้ยและ
ค่าปรับคืนต่อรัฐทั้งหมด 

 หลักการท านองเดยีวกัน แต่ได้ก าหนด
เงินท่ีได้รับจากกองทุน พรรคการเมืองต้อง
น าไปใช้จ่ายในกิจกรรมของพรรคการเมืองที่
ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๒๓  

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. เรื่องที่มาของเงินสนับสนุนพรรค พรรคใหญไ่ม่มีปญัหาเพราะมีคน
บริจาคมาก แต่พรรคเล็กขาดคนสนับสนุน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. รัฐควรสนับสนุนเงินทุนให้พรรคการเมืองเล็ก ๆ รัฐควรมีการช่วย
สนับสนุนเงินจากรัฐ ตรวจสอบกรรมการบริหารพรรค 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายสรอรรถ   
กลิ่นประทมุ 
 

 การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ในระยะเริ่มต้นไมค่วรก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอาศยัจ านวนสมาชิกพรรคหรือจ านวนสมาชิกผู้แทนท่ี
มี แต่ควรเปดิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในปีต่อไปหากว่า แตล่ะพรรคมีผลงานไม่
เป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยกไ็ปลดทอนเงนิสนับสนุน
ตามสดัส่วนในปีต่อ ๆ ไป 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายกฤษณ์สมัพันธ์  
เมนะสูต 

 

การจัดการบริหารพรรคการเมือง 
 การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในระยะเริ่มต้นไม่ควรก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอาศยัจ านวนสมาชิกพรรคหรือจ านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนฯ ท่ีมี (ซึ่งคะแนนเสียงแบบแบ่งเขต) แต่ควรเปดิโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
(อย่างไร)ในปีต่อไปหากว่าแต่ละพรรคมผีลงาน(ตัวช้ีวัดอะไร) ไม่เป็นที่ประจักษ์
ในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยหรือไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไขความเป็นพรรค
การเมืองก็ไปลดทอนเงินสนบัสนุนตามสดัส่วนในปีต่อ ๆ ไปท่ีประชุมควรวาง
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินก่อนแลว้จึงไปวางเกณฑ์การลดหรือเลิกการจัดสรร 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้หักจ านวนเงินท่ีคณะกรรมการ
ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรของ
พรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน ถ้าภายหลังมีค า
พิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นัน้ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิด
น้อยกว่าท่ีคณะกรรมการยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการ
กองทนุจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ถ้าเงินท่ีจัดสรรให้มไีม่
พอ ให้ด าเนินการหักจากเงินจัดสรรในปีต่อ ๆ ไปจนครบ  
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไลเ่บี้ยเอาจากสมาชิกที่
ต้องรับผิดตามค าพิพากษา 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ด าเนินการตามมาตรา 
๒๓ และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งเตือนแล้วยังมไิด้ปฏิบัติ
ตาม คณะกรรมการอาจลดจ านวนเงินท่ีจะจัดสรรให้พรรค
การเมืองนั้น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดก็ได ้
 เงินท่ีเหลือจากการจัดสรรให้ส่งคนืเข้ากองทุน 
 มาตรา ๗๘  เงินท่ีพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตาม
มาตรา ๗๗ ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ตามมาตรา ๒๓ การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มี
คุณภาพและคณุธรรมอันดีงาม การส่งเสริมความรู้ในทาง
การเมืองแก่สมาชิกและประชาชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการอื่นใดท่ีคณะกรรมการก าหนดและเมื่อใช้
ไปเพื่อการใดแล้ว ให้จัดท ารายงานให้คณะกรรมการทราบ

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรมหีน่วยงานกลาง นอกจาก กกต. อาจจะมี สตง. หรือ ปปช. 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินบริหารพรรค เพราะเงินบริจาคและเงินบ ารุงนั้นเป็น
ของประชาชน 
 ๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคเงินของประชาชนให้เข้าใจว่า
น าเงินไปใช้อะไร และสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง 

 กิจกรรมทางการเมืองตามร่างมาตรา ๗๘ 
เป็นเรื่องการให้ความรู้กับประชาชน และเป็น
การประชาสัมพันธ์พรรคการเมือง ดังนั้นแม้
ไม่ก าหนดเรื่องการเปิดเผยการท ากิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมืองตอ่สาธารณะ
ไว้พรรคการเมืองก็ต้องประกาศเพือ่
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมดังกล่าวตอ่สาธารณะ 
สิ่งที่ส าคัญจึงเป็นเรื่องว่าจะท าอยา่งไรให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทราบว่าพรรค
การเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนอย่างไร 

สัมมนาที่อุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. มีระบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินท่ีพรรคการเมืองได้รับการ
สนับสนุนจากเงินบริจาคจากภาษรีายได้ส่วนบุคคล ภงด. ๙๑ 
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(มาตรา) 
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ทุกสามเดือนนับแต่วันท่ีไดร้ับการจัดสรร ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด แตจ่ะ
น าไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๒ ไม่ได ้
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน พรรคการเมืองจะส่ง
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียนทราบก่อนกไ็ด้ 
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึง่ ให้แจ้งให้พรรค
การเมืองทราบ 
 คณะกรรมการจะก าหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินท่ี
ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่งแตล่ะดา้นตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดก็ได ้
 พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินท่ีได้รบัตามวรรคหนึ่งไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารพรรคการเมืองหรือเพื่อ
จ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอื่นท านอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการก าหนดมิได ้

 

 มาตรา ๗๙  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรค
การเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เปน็ไปตามที่ก าหนดใน
มาตรา ๗๘ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่าย
ในเรื่องนั้นของปีถัดไป และในการนี้ อาจลดการจัดสรร
เงินอุดหนุนตามมาตรา ๗๗ ในปีถัดไปด้วยก็ได ้
 ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา ๗๘ 
แล้วปรากฏวา่เป็นการรายงานด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมร่ายงานภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเรียก

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

เงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และให้งดการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัด ๆ 
ไป จนกว่าจะช าระคืนครบถ้วน 
 มาตรา ๘๐  ให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดร้ับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค โดยค านึงถึงจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแตล่ะพรรคการเมือง เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๒๓ หรือเพือ่แถลงผลงานของ
พรรคการเมือง อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งโดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย
ใด ๆ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ
รัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

หมวด ๗ 
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๘๑  เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้อง
น าไปใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลอืกตั้งของพรรค
การเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรค
การเมือง 
 พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
ไม่ว่าในรูปแบบใด ใหส้มาชิกและประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๘๒  ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรค
การเมือง หรือบุคคลใดให้เงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดแก่สมาชิกซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจ า
หรือเป็นครั้งคราว ถ้าการให้หรือรบัเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นไม่เป็นความผดิตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้พรรค
การเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แล้วแต่
กรณี แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด และให้ประกาศให้
ประชาชนทราบท่ัวไปด้วย  
 ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
ใดโดยไม่มมีูลอันจะอ้างไดต้ามกฎหมาย เว้นแตเ่งินท่ีได้มี
การแจ้งไว้ตามวรรคหน่ึง   

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๘๓  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ท่ีจะต้องตรวจสอบและควบคมุมิให้มีการ
น าเงินหรือทรัพยส์ินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการ
อื่นใดนอกจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. เสนอใหส้ามารถน าเงินจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองมาใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ และนอกจากนี้ยังเสนอให้สามารถน าเงินจากกองทุน 
อื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ด้วย 

 ได้มีการก าหนดให้น าเงินของกองทุนที่มี
กฎหมายก าหนดให้น าไปใช้จ่ายตามที่
กฎหมายอื่นน้ันก าหนดได้ด้วย เชน่ กฎหมาย
ประกอลรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในการก ากับควบคุมการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม 

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ  
เข้มแข็งปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ

 เมื่อมีการเลือกตั้งให้ทุกพรรคการเมืองเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง เช่น ท า
แผ่นพับโฆษณาหาเสียง ทั้งนโยบายและองค์ประกอบในการหาเสียงตามจ านวน
ที่ กกต. ก าหนดเท่ากันทุกพรรค โดยจ่ายค่าพมิพ์เอกสาร ส่งเอกสารผู้สมคัร 
ส.ส. ทั่วประเทศได้ทั้งหมดถ้าพรรคใดด าเนินการเบิกจ่ายเกินกว่าความเป็นจริง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ไทย และมีการทุจรติในการด าเนินการและน ามาเบิกค่าใช้จ่ายจากรัฐท าให้เกิดความ
เสียหาย ถ้าคณะกรรมการพรรคมสี่วนร่วมทั้งหมดก็ให้มีการยุบพรรค แต่ถ้าไม่
ทั้งหมดก็ให้ด าเนินการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งถูกลงโทษจ าคุก ๑๐ ปีขึ้นไปและ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายดอกเบี้ยและค่าปรับคืนต่อรัฐด้วย 

หมวด ๘ 
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๘๔  พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ 
 (๑) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๕ 
 (๒) ศาลรัฐธรรมนญูสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 
๘๖ 
 (๓) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด ๙ การ
ควบรวมพรรคการเมือง 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. การยุบพรรคควรยุบง่าย  การยุบพรรคการเมืองเป็นไปเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๘๕  พรรคการเมืองย่อมสิน้สภาพความเป็น
พรรคการเมืองเมื่อ  
 (๑) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือไม่
สามารถด าเนินการตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 (๒) ภายหลังจากท่ีไดร้ับการจดทะเบียนพรรค
การเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไมถ่ึงตามที่ก าหนดใน
มาตรา ๓๓ (๑) ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน 
 (๓) ภายหลังจากท่ีด าเนินการครบตามมาตรา ๓๓ (๒) 
มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลอืไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขา
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหน่ึงป ี
 (๔) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเปน็ระยะเวลาติดต่อกัน

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ถ้าพรรคไมส่่งผูส้มัครรับเลือกตัง้ ควรยุบพรรค  และถ้าไม่เกินครึ่งควร
ยุบพรรคเช่นเดียวกัน 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองตอ้งส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 เหตุสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๘๔ (๒) และ (๓) 
 เหตุอันท าให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพเนื่องจากมีจ านวนสาขาพรรค
การเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ ๑ สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๑ ปี ตามมาตรา 
๘๔ (๓) ประกอบมาตรา ๓๒ (๒) นั้นจะเห็นได้ว่าการที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ
เพราะเหตุดังกล่าวพรรคการเมืองจะต้องเหลือสาขาไม่ถึงภาคละ ๑ สาขาเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑ ปี ดังนั้นหากพรรคการเมืองใดประสบปัญหาดังกล่าว
ยังมีช่วงเวลาผ่อนปรนให้พรรคการเมืองนั้นสามารถด าเนินการตั้งสาขาพรรค
เมืองแทนให้ครบจ านวนภาคละ ๑ สาขาได้ แต่ในทางกลับกันเหตุอันท าให้พรรค

 ควรผ่อนปรนระยะเวลาให้อย่างน้อยเก้า
สิบวันเพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาในการหา
สมาชิกพรรคการเมืองและด าเนินการจดแจ้ง
ต่อนายทะเบียน 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หนึ่งปีโดยมไิด้มเีหตุอันจะอ้างไดต้ามกฎหมาย 
 (๕) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไปสองครั้งติดต่อกันหรือ
เป็นเวลาแปดปีตดิต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
กัน 
 (๖) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยลม้ละลาย 
 (๗) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ 
 เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมผีู้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง ให้
นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามี
กรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิน้สภาพตามวรรคหนึ่ง 
ให้เสนอคณะกรรมการพจิารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นวา่
มีกรณดีังกล่าวเกดิขึ้น ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้น
สภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
เช่นนี้ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้น
สภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ยืน่ค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 
 
 

การเมืองสิ้นสภาพเนื่องจากภายหลังจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิก
ไม่ถึงจ านวน ๕,๐๐๐ คน ภายใน ๑ ปี หรือไม่ถึงจ านวน ๑๐,๐๐๐ คนภายใน ๔ 
ปี ตามมาตรา ๘๔ (๒) ประกอบมาตรา ๓๒ (๑) จะเห็นได้ว่าเหตุอันท าให้พรรค
การเมืองสิ้นสภาพเนื่องจากมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด พรรคการเมืองนั้นจะสิ้นสภาพไปทันทีไม่เปิดโอกาสให้ผ่อน
ปรนให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสเชิญบุคคลอื่นเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติมให้
ครบตามจ านวนขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งอาจท าให้เกิดช่องว่างใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมืองจ้างให้บุคคลลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อให้พรรค
การเมืองสิ้นสภาพทันที 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๘๖  เมื่อคณะกรรมการมหีลักฐานอันควรเช่ือ
ได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนญูเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง
นั้น 
 (๑) กระท าการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขหรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญ 
 (๒) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 (๓) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา 
๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๘ 
 (๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคตามที่มีกฎหมายก าหนด 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไตส่วนแล้ว มีหลักฐาน
อันควรเช่ือได้ว่าพรรคการเมืองกระท าการตามวรรคหน่ึง 
ให้ศาลรัฐธรรมนญูสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้น 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. กฎหมายจัดการ สส. ท่ีโกหกประชาชน  ถ้าอภิปรายเท็จควรมีความผิด 
พรรคต้องรับผิดชอบด้วย และให้ยบุพรรคด้วย 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีสุราษฎร์ธาน ี
วันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ตั้งยากแตยุ่บง่ายด้วยอ านาจศาลสั่งและให้ตัดสิทธิกรรมการไม่ใหจ้ัดตั้ง
พรรคได้อีก 
 ๒. การตดัสิทธิผู้กระท าความผดิ ไม่ควรตดัสิทธิพรรค แต่ให้ตดัสิทธิเฉพาะ
กรรมการ เพราะการจดัตั้งพรรคนัน้ท าได้ยาก 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีเชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. มีการลงโทษพรรคการเมืองที่น าช่ือของประชาชนมาเป็นสมาชิกโดยไม่
แจ้งให้ประชาชนทราบก่อน มีการก าหนดบทลงโทษรุนแรง คือ ยุบพรรค
การเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

พรรคพลังชาตไิทย 
นายสุเทพ  
เข้มแข็งปรีชานนท ์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย) 

 ๑. พรรคการเมืองใดส่งตัวแทนสมาชิกลงรับการเลือกตั้งครั้งท่ี ๑ ถ้าไม่
สามารถไดร้ับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดยีว ให้ยุบ
พรรคนั้นโดยทันที 
 ๒. ถ้าพรรคใดส่งตัวแทนลงสมัครรบัเลือกตั้งเป็นครั้งท่ี ๒ ยังไดร้ับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาไม่ถึง ๗ คนขึ้นไปก็ให้ยุบพรรคโดยทันที 
 ๓. ถ้าพรรคใดส่งตัวแทนลงสมัครรบัเลือกตั้งเป็นครั้งท่ี ๓ ยังไดร้ับการ
เลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรมาน้อยกว่า ๑๐ คนให้ท าการยุบพรรคโดย
ทันท ี

 หลักการของการจดัตั้งพรรคการเมือง 
ได้แก่ การด าเนินกกิจกรรมทางการเมืองตาม
นโยบายของพรรคการเมือง และการส่ง
ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง แต่การส่งผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งแล้วไมไ่ด้รบัเลือก มไิดเ้ปน็เหตุผลใน
การที่จะยึบพรรคการเมืองนั้น เนือ่งจาก
ขึ้นอยู่กับความนิยมของประชาชนในนโยบาย
ของพรรคการเมืองนั้น 

นายสรอรรถ   
กลิ่นประทมุ 
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง 

 การทุจริตการเลือกตั้งของผู้สมคัรหรือผู้มตี าแหน่งในพรรคการเมืองควร
ลงโทษผู้กระท าความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับใหรุ้นแรงทั้งจ าคุกและตดัสทิธิในทาง
การเมือง แต่ไม่ควรยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุดังกลา่วนี้ และไม่ควรลงโทษ
บุคคลอื่นที่ไมไ่ดร้่วมกระท าผดิไม่ว่าในทางปกครองหรือทางอาญา 

 ได้ก าหนดแบ่งแยกความรับผดิระหว่าง
พรรคการเมืองกับตัวบุคคลในพรรคการเมือง
ไวแ้ล้ว 

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 ๑. การยุบพรรคจะกระท ามิได้ เวน้แต่พรรคการเมืองที่จะล้มล้างระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ท าลายความมั่นคงของชาต ิ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ๓. สรา้งความเสียหายในเชิงนโยบาย 
 ๔. การปลุกระดมให้เกดิความขดัแย้งในหมู่ประชาชน 
 ๕. การไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง 

 มาตรา ๘๗  เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรค
การเมืองใดกระท าการตามมาตรา ๘๖ ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมท้ังเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
 ในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา ๘๖ 
คณะกรรมการจะยื่นค าร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นาย
ทะเบียนเป็นผู้ยื่นค าร้องและด าเนนิคดีแทนก็ได้ และเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสดุ
ช่วยเหลือด าเนินการในช้ันการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได ้
 ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรค
การเมืองระงับการกระท าใดไว้เปน็การช่ัวคราวตามค าร้อง
ขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด 
แล้วแต่กรณี ก็ได ้

นายสรอรรถ   
กลิ่นประทมุ 
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง 

 การวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพรรคไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ไม่ควรให้อ านาจนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองแต่เพียงผูเ้ดียวใช้ดุลพินิจเหล่านั้น แต่ควรเปน็ดุลยพินิจ
ร่วมกันของ กกต. ตามมติเสียงส่วนใหญ่ พรรคการเมืองต้องตั้งได้ง่ายและต้อง
ยุบยาก 

 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พจิารณา
วินิจฉัยยุบพรรคการเมืองอยู่แล้ว 

 มาตรา ๘๘  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศค าสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใด
ใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ า 
หรือพ้องกับช่ือ ช่ือย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรค
การเมืองที่ถูกยุบนั้น 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ห้ามมิให้ผูซ้ึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจดทะเบยีนพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมสี่วน
ร่วมในการจดัตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก  ท้ังนี้ ภายใน
ก าหนดสิบปีนับแต่วันท่ีพรรคการเมืองนั้นถูกยุบ 
 มาตรา ๘๙  ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบญัชีและงบแสดงฐานะทาง
การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค
การเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีพรรคการเมืองสิ้น
สภาพหรือยุบ และใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช าระ
บัญชีให้เสรจ็สิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้งจาก
นายทะเบียน ถ้าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช าระ
บัญชีไม่เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลาได้
อีกไม่เกินหกเดือนโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรค
การเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอยู่จนกว่า
การช าระบญัชีจะแล้วเสร็จ แต่จะด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองในนามพรรคการเมืองที่สิน้สภาพหรือยุบมไิด ้
 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจใช้จ่ายเงิน
ของพรรคการเมืองหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของพรรค
การเมืองเพื่อน าเงินมาเป็นค่าใช้จา่ยในการช าระบญัชีได้ 
ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มเีงินหรือทรัพย์สินเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการช าระบญัชี ให้คณะกรรมการสั่ง
จ่ายเงินจากกองทุนตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ทราบ 

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 ๑. หากพรรคการเมืองถูกยุบ เงินของพรรคควรจะต้องตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาคของประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรานี้ก าหนดให้โอนทรัพย์สินของ
พรรคการเมืองที่เหลืออยูห่ลังจากการช าระ
บัญชีให้แก่องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบไุว้
ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับ
พรรคการเมืองไมไ่ดร้ะบไุว้ให้ทรัพย์สินท่ี
เหลือน้ันตกเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ในการช าระบัญชีเมื่อไดห้ักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยัง
มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ท่าใดให้โอนให้แก่องค์การสาธารณ
กุศลตามที่ระบไุว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าใน
ข้อบังคับพรรคการเมืองไมไ่ดร้ะบุไว้ให้ทรัพย์สินที่เหลือน้ัน
ตกเป็นของกองทุน 
 ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยการช าระบญัชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับแก่การช าระ
บัญชีของพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม 

หมวด ๙ 
การควบรวมพรรคการเมือง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๐  ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะ
มีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรมไิด ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๑  การควบรวมพรรคการเมืองให้กระท าได้
เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปน็พรรคการเมืองใหม ่

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๒  ในการควบรวมพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๙๑ ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ของแตล่ะพรรคการเมือง 
 เมื่อท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้
รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองจ านวนพรรคการเมืองละสิบคน 
ประชุมร่วมกัน เพื่อด าเนินการร่างข้อบังคับพรรค
การเมืองที่จะจดัตั้งขึ้นใหม่  
 เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคสองแลว้ ให้ด าเนินการจดั
ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุกพรรค

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 การควบรวมพรรคจะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกพรรคในการควบ
รวม 
 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

การเมืองที่จะรวมกัน เพือ่ประชุมตั้งพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๑๐ และด าเนินขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองตามมาตรา ๑๑ การเรียกประชุมตั้งพรรค
การเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะ
รวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและให้
ด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการจดัตั้งพรรค
การเมือง 
 มาตรา ๙๓  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๗ แลว้ ให้คณะกรรมการมี
ค าสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสดุลง 
โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองใหม่ท่ีจัดตั้งข้ึน และให้บรรดาทรัพย์สิน หนีส้ิน 
สิทธิและความรับผิดของพรรคการเมืองเดมิโอนไปเป็น
ของพรรคการเมืองใหมต่ั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
นายทะเบียนประกาศค าสั่งการสิ้นสุดและการควบรวม
พรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

สัมมนาท่ีอุบลราชธาน ี
วันพุธท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ความผิดของกรรมการบริหารพรรค เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. มีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป ท าให้พรรคการเมืองด ารงอยูไ่ด้ยาก และ
เป็นการตดัโอกาสของคนมีอุดมการณ์ทางการเมือง 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฯ เป็นโทษทางการเมืองไม่ควร
มีโทษทางอาญา เช่นการลงโทษประหารชีวิต 
 ๓. ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายแบบอะลุ่มอล่วย มากกว่าการเคร่งครัด 

 บทก าหนดโทษ ส าหรับพรรคการเมือง
หรือบุคคลในพรรคการเมืองที่กระท าการฝืน
หรือไม่ปกิบตัิตามกฎหมายที่ก าหนด ถ้า
พรรคการเมืองและบุคคลในพรรคการเมือง
ไม่ฝฝ่ืนหรือไม่ปฏิบัตติาม ก็ไม่ต้องรับผิด 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 ค าพิพากษาของศาลที่สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งที่มีก าหนดระยะเวลาบังคับควรก าหนดให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุดมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ก าหนดให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่มีก าหนดระยะเวลาบังคับ เช่น 
มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๙ ควรก าหนดให้
ชัดเจนว่า มาตรการลงโทษดังกล่าวเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึง
ที่สุด 

(มีทั้งหมด ๑๗ มาตรา) 

 ได้มีการปรับปรุงตามข้อสังเกตในเรื่องนี้
แล้ว 
 

 มาตรา ๙๔  ในกรณีที่พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลสั่งเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมี
ก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีท่ีศาลมีค าสั่งหรือ
ค าพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมคี าสั่ง
หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน   

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๕  ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือ
บุคคลใดว่ากระท าความผิดตามพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย
รู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืท้ังจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
 ถ้าผู้กระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นพรรคการเมือง 
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ตามวรรค
หนึ่ง และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนญูสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น 

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. เรื่องการยุบพรรค ไม่เห็นด้วยกบักรณีศาลรัฐธรรมนญูเป็นผู้พิจารณา
พิพากษา 
 ๒. ไมเ่ห็นด้วยกับการยุบพรรค แตค่วรลงโทษเป็นรายบุคคล และหาก
กรรมการบริหารพรรครูเ้ห็นด้วยกใ็ห้ลงโทษ แต่ไม่ควรถึงข้ันยุบพรรค 
 

 เนื่องจากพรรคการเมืองเกิดจากหลักการ
ตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ เรื่อง
เสรภีาพของบุคคลในการรวมตัวจดัตั้งพรรค
การเมือง เช่นนั้นการยุบพรรคการเมืองจึง
เป็นเรื่องการด าเนินการที่กระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคลตามรัฐธรรมนญู จึงสมควร
ให้ศาลรัฐธรรมนญูซึ่งเป็นองค์กรในการ
พิจารณราวินิจฉัยกรณีที่กระทบตอ่
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู เป็นผูพ้ิจารณา 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๙๖  ผู้ใดไม่มาให้ค าช้ีแจงหรือไมส่่งเอกสาร
หรือหลักฐานแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๗ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือน หรือปรบัไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๗  ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 
๑๓ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๘  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง กรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝา่ฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือวรรคสี่ และ
ไม่รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบรหิารพรรค
การเมืองทราบ หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 
๘๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหา้
หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดห้าป ี

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๙๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหก มาตรา 
๔๑ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่เจด็ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่
หมื่นบาทถึงสามล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๐  หัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก หรือเหรัญญิกผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๓ วรรค
สอง มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรค
สองหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๔๓ วรรค

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 

 ๑. ควรมีบทลงโทษหัวหน้าพรรคการเมืองกรณีที่ไมด่ าเนินการตามมติของ
พรรค 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ วรรคสองหรือ
วรรคสาม หรือมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้า
หมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลา
ที่ยังมิได้ปฏบิัติให้ถูกต้อง 

๒๕๕๙ 
 

 มาตรา ๑๐๑  นายทะเบียนสมาชกิพรรคการเมือง
จัดท าทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ผู้นั้นมีก าหนดหา้ป ี

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 ไม่มีบทบัญญัติลงโทษกรณีมีการควบคุม ครอบง า ก้าวก่าย แทรกแซง
ตัวบุคคล 
 บทก าหนดโทษของมาตรา ๑๐๕ เป็นบทก าหนดโทษที่มุ่งไปที่การห้าม
บุคคลมิให้กระท าต่อพรรคการเมืองโดยห้ามมิให้กระท าในลักษณะที่เป็นการ
ควบคุม ครอบง า ก้าวก่าย แทรกแซง หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมยังไม่ครอบคลุมไปถึง
กรณีที่กระท าการควบคุม ครอบง า ก้าวก่าย แทรกแซงไปที่ตัวบุคคล เช่น การ
ควบคุม ครอบง า ก้าวก่าย แทรกแซงการท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกพรรคการเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

 มาตรา ๑๐๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าป ี
 ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพื่อใหล้ง
หรือขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรอืท้ังจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๐๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๘๘ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรบั 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดโดยสมคบกันตัง้แต่สองคนขึ้นไป
ด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือด าเนินการ
ไม่ว่าด้วยวิธีใดใหเ้ข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมไิด้จด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นั้นมีก าหนดห้าป ี

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๖  ผู้ใดรู้ว่าตนไมม่ีคุณสมบัตหิรือมี
ลักษณะต้องห้ามส าหรับการเป็นหวัหน้าพรรคการเมือง 
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการ 
บริหารอื่นของพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด แต่
ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคณุสมบัติหรือมลีักษณะ
ต้องห้ามส าหรับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๗  พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 
๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท และปรับอีก
วันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๐๘  ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง ผูด้ ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือสมาชิกเพื่อกระท าการ
หรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 
๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสบิปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๐๙  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สบิปีถึงยี่สิบปี และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๑  หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดออกหนังสือ
รับรองผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๕๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืท้ังจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๒  พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติามค าสั่ง
ของคณะกรรมการมาตรา ๕๑ วรรคสอง  หรือมาตรา ๗๑ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และ
ปรับอีกวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบตัิ
ให้ถูกต้อง 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
 

 ๑. อัตราโทษท่ีก าหนดไวเ้ป็นอัตราโทษท่ีต่ า โดยเห็นว่าเป็นอัตราโทษที่ไม่
อาจท าให้พรรคการเมืองเกรงกลัวการถูกลงโทษได้ เพราะ พรรคการเมืองอาจ
มองว่านโยบายของพรรคทีไ่ดส้ื่อและส่งผ่านไปจนถึงสาธารณชนให้รบัทราบท่ัว
ประเทศแล้วนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อแลกกับการถูกลงโทษ 
 ๒. การลงโทษแก่พรรคการเมืองทีฝ่่าฝืนนั้น ผู้ที่จะถูกลงโทษหมายถงึใคร 
หรือผู้ใดบ้างที่จะต้องรับโทษ หรือเฉพาะแต่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร
พรรคทั้งคณะ ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน 
 

 อัตราโทษที่ก าหนดนั้น ได้พิจารณาถึง
องค์ประกอบการกระท าความผิด และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นด้วยแล้ว ซึ่งเหน็ว่าเป็น
อัตราที่เหมาะสม 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๕๒ มาตรา 
๕๔ มาตรา ๕๗ วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดระยะเวลาทีย่ังมิไดป้ฏิบัติใหถู้กต้อง 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๔  พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 
๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๖๐ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดห้าป ี
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระท าความผดิดังกล่าวเกดิจากการสั่งการหรือการ
กระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งของบุคคล 
ซึ่งสั่งการหรือรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล
นั้นด้วย 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๖  พรรคการเมืองใดรบับริจาคเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมลูค่าเกินที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๖๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
ก าหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ส่วนท่ีเกินมูลค่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๖๐ ตกเป็นของ
กองทุน 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๑๗  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรบัตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าป ี

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๑๙  สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ หรือผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล 
ถ้าการกระท าความผดิดังกล่าวเกดิจากการสั่งการหรือการ
กระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งของบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๐  พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา 
๗๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๑  พรรคการเมืองใดจดัท ารายงานตาม
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๒  พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 
๗๘ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของ
จ านวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระท า
ความผิดซ้ า ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้น 
 มาตรา ๑๒๓  หัวหน้าพรรคการเมือง 
กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรค
การเมืองผู้ใดน าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าเงินหรือ
ทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสอง
แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๔  พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 
๘๑ วรรคสอง หรือเปิดเผยข้อมลูค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหวัหน้าพรรคการเมืองมี
ก าหนดห้าปี และในกรณีที่กรรมการบริหารพรรค
การเมืองผู้ใดไดร้ับมอบหมายให้มหีน้าท่ีปฏิบัติการให้
เป็นไปตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง และละเลยไม่ด าเนินการ
ตามหน้าท่ี ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีก าหนดห้าปีด้วย 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งด ารงต าแหนง่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๒๖  สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๘๒ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๗  กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสาม
เดือน หรือปรับไมเ่กินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๒๘  ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระท า
ความผิด ถ้าการกระท าความผิดของพรรคการเมืองนั้น 
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของหัวหน้าพรรค
การเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของพรรคการเมืองนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้งสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้พรรค
การเมืองนั้นกระท าความผดิ ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัตไิว้ส าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย  

ไม่ประสงค์ออกนาม 
ฝ่ายเลขานุการ
ประธานกรธ. 
(เลขรับ ร.๐๑๖/๕๙ 
วันท่ี ๒๑ 
กันยายน ๕๙) 
 

 พรรคการเมืองควรเลือกคนดีเข้ามาสมัคร ถ้ามีผู้กระท าผิด หัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค ต้องรับผิดชอบ มีบทลงโทษ 

 กระบวนการที่ก าหนดไว้ในการคัดเลือก
ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนั้น เป็นหลักเกณฑื
พื้นฐานท่ีพรรคการเมืองจะได้ด าเนินการ
เลือกคนท่ีเหมาะสม 

 มาตรา ๑๒๙  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว หรือมี
โทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งปีด้วย โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งด้วยให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดดังกล่าวได ้
 เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและช าระค่าปรับ
ตามที่เปรยีบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือ
ว่าคดีเลิกกันตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อ
ยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ด าเนินคดตี่อไป 
 มาตรา ๑๓๐  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ ถ้าจ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่
ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแตย่ังจับตัวมา
ไม่ได้ ให้ศาลมีอ านาจพิจารณา สบืพยาน และอ่านค า
พิพากษาลับหลังจ าเลยได ้

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา 
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างรัฐธรรมนญู 
สภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติ 

 หลักการพิจารณาคดีของศาลในกรณีจ าเลยหลบหนีการด าเนินการตาม
มาตรา ๑๓๔ ควรยกร่างให้มีหลักการในลักษณะเดียวกันกับคดีทุจริต เช่น การ
ให้หยุดนับอายุความหากผู้กระท าผิดหลบหนี เป็นต้น 
 ๑. แม้มาตรา ๑๓๔ จะได้ก าหนดให้ ในกรณีที่จ าเลยอยู่ในอ านาจศาล
แล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม้ได้ ให้ศาลมี
อ านาจพิจารณา สืบพยาน ปละอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลยได้ก็ตาม แต่ควร
ก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดร้ายแรง เช่น กระท าการทุจริต
การเลือกตั้ง การซื้อสิทฺธิขายเสียง มิให้นับระยะเวลาที่จ าเลยหลบหนีรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของอายุความ คือ ให้อายุสะดุดหยุดลงในระหว่างที่หลบหนี 
 ๒. “มาตรา ๑๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ถ้าจ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออก
หมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ให้ศาลมีอ านาจพิจารณา สืบพยาน และอ่านค า
พิพากษาลับหลังจ าเลยได้ แตไ่มต่ดัสิทธิจ าเลยที่จะตั้งทนายความใหต้่อสู้คดี
แทน” ค าว่า “ต่อสู้คด”ี ย่อมหมายความรวมถึงการต่อสู้คดีตลอดในทุกช้ันศาล 
ดังนั้นในกรณีที่ตัวความไดล้งช่ือในใบแต่งตั้งทนายแต่งตั้งทนายแล้ว ทนายความ
นั้นย่อมมีอ านาจด าเนินคดีแทนตัวความได้ในทุกช้ันศาล มีอ านาจยื่นอุทธรณ์ ยื่น
ฎีกาแทนตัวความได้โดยจ าเลยไมจ่ าเป็นต้องมาศาลก็ได้เช่นนี้ บทบญัญัติ
ดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๙๘ วรรคสาม 

 เนื่องจากศาลพิจารณาพิพากษาคดีลับ
หลังจ าเลยได้ จึงไมต่้องมีเหตุที่ท าให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงในระหว่างหลบหนี ส่วน
ค าว่า.”ไม่ตดัสิทธิจ าเลยท่ีจะตั้งทนายความ
ต่อสู้คดีแทน” ไม่บัญญัตลิงไปก็ไดเ้พราะแม้
จะไมเ่ขียนไว้ในลักษณะนี้กไ็มต่ัดสทิธิอยู่แล้ว 

บทเฉพาะกาล ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
 มาตรา ๑๓๑  ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรค
การเมืองตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงอยู่ในวันก่อน

นายเบญจรงค์   
บุญผ่อง 

 ๑. ให้พรรคการเมืองที่อยู่ก่อนประกาศใช้นี้เป็นพรรคการเมืองต่อไปเว้นแต่
พรรคต้องการจะเลิกเป็นพรรคการเมืองให้ท าหนังสือพร้อมลายเซ็นสมาชิกพรรค
การเมือง ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ เป็น
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลา่วท่ี
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๑๓๒ โดยให้ถือ
ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส านักงานจัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒. ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคการเมืองที่
อยู่ก่อนการใช้พระราชบัญญัตินีส้ิน้สุดลง และให้ด าเนินการแกไ้ข อีกทั้งให้
ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ใหส้อดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี ้

สัมมนาท่ีรัฐสภา 
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ๑. การก าหนดให้พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ เลิก หรือ ถูกยุบก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี้มีผลใช้บังคับสิ้น
สภาพตามไปด้วยนั้น จะส่งผลให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมผีลบังคับ
ย้อนหลังหรือไม ่
 ๒. ควรเซ็ตซีโร่หรือรีเซต็พรรคการเมืองใหม่ท้ังหมด 

 มาตรานีไ้มไ่ด้ก าหนดให้พรรคการเมืองที่
สิ้นสภาพ เลิก หรือ ถูกยุบก่อนวันที่ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 
กลับมามสีภาพเป็นพรรคการเมือง จึงไม่ท า
ให้ร่างมาตรานี้มีผลบังคับย้อนหลัง 

สัมมนาท่ีชลบรุ ี
วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. ควรยุบพรรคการเมืองที่มีอยู่ใหห้มด แล้วจดัตั้งใหม่   มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

 มาตรา ๑๓๒  พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๑ ต้อง
ด าเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี ้
 (๑)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากท่ี
ปรากฏในทะเบยีนสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 
๑๓๑ ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 (๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และในวันท่ีพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้
บังคับยังมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน ต้องด าเนินการใหม้ี
สมาชิกให้ครบหา้ร้อยคนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ 
 (๓) จัดให้มีทุนประเดมิจ านวนหนึง่ล้านบาท และแจ้ง

สัมมนาท่ีชียงราย 
วันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ๑. พรรคการเมืองเก่าควรเปดิประชุมสมาชิก และทบทวนนโยบายพรรค
ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งหากสมาชิกไม่เห็นด้วย ก็มสีิทธิถอนตัวจากพรรคการเมือง
นั้นได ้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
 
 

สัมมนาท่ีสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

 ๑. ในบทเฉพาะกาลควรอนุญาตให้พรรคการเมืองมสีมาชิกใน ๒ ประเภท
ไปก่อน โดยใหส้มาชิกปัจจุบันท่ียังไม่ช าระเงินค่าบ ารุงพรรค คงสถานภาพความ
เป็นสมาชิกพรรคไวไ้ด้ แตจ่ะไม่มสีทิธิหรือถูกนับรวมกับสมาชิกพรรคที่ช าระค่า
บ ารุงพรรค โดยอาจขยายเวลาให้สมาชิกกลุ่มนีด้ าเนินการตามบทบญัญัติใหม่
ภายใน ๔ ปี แนวทางนี้จะสอดคลอ้งกับความเป็นจริงท่ีว่าในปีแรกท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพรรคการเมืองต่างๆ จะต้องใช้
เวลาในการเตรยีมการเลือกตั้งและจะไม่ท าให้เกิดปญัหาความสมัพันธ์กับสมาชิก
พรรคที่ไม่ทราบถึงบทบัญญตัิของกฎหมายใหม่และจะขาดสมาชิกภาพไป และ
เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองที่ตั้งขึน้ใหม่กับ
พรรคการเมืองเดมิหลักการการมสีมาชิก ๒ ประเภทดังกล่าวควรถกูน าไปใช้
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้นายทะเบียนทราบภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ ใน
กรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือทรพัย์สินอยู่แล้วจะกันเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีอยู่แยกไวเ้ป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมดว้ยหลักฐานการกันเงิน
ภายในระยะเวลาดังกลา่ว 
 (๔) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
ร้อยคนช าระคา่บ ารุงพรรคการเมอืงส าหรับปีท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน
เวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบพร้อมด้วยหลักฐานแสดงการช าระ
ค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรบัปีท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
พ้นระยะเวลาช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว 
สมาชิกที่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้าง
ค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรบัปีกอ่น ๆ อยู่เป็นจ านวน
เท่าไร ให้เป็นอันพับไป 
 (๕) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองช าระเงินค่าบ ารุง
พรรคการเมืองให้ไดจ้ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้
บังคับ และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปี
นับแต่วันที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปดีังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกที่มิได้ช าระคา่บ ารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง 
และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งใหน้ายทะเบียนทราบ 

ส าหรับพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหมด่้วย 
 ๒. กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ฯ นี้ไมส่ามารด าเนินการได้ทัน ควรให้มีบทเฉพาะกาลให้ท้ิงช่วงระยะเวลาไปสัก 
๒ ปี แล้วค่อยให้พรรคการเมืองด าเนินการตามร่างกฎหมาย 

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  ไม่ควรสร้างความไม่เป็นธรรมระหว่างพรรคการเมืองเดิมกับพรรค
การเมืองที่จะจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยการก าหนดเงินข้ันต่ าของทุนประเดมิผู้ริเริ่มก่อตั้ง
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน ท าให้เป็นอุปสรรคในการจดัตั้งพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ เพราะพิจารณาแล้วยากกว่าพรรคการเมืองที่จดทะเบียนไว้แลว้ อาจกีดกัน
ไม่สนับสนุนพรรคทางเลือกท่ีจดัตัง้ใหม่ 
 ส่วนเงินทุนใช้ในการด าเนินการของพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เห็นว่าการ
รวบรวมเงินจากการบรจิาคและการจัดกิจกรรมหลังจดทะเบียนจดัตั้งพรรคเสร็จ
เป็นรูปธรรมแล้วจะท าได้ง่ายกว่าการเก็บเพียงตอนริเริม่ตั้งพรรค  
 ควรพิจารณาให้พรรคเดมิต้องเรยีกเก็บทุนประเดิมพรรคตามมาตรา ๙ แต่
ไม่ควรให้ใช้ทุนที่ได้จากการบริจาคเดิมมาเป็นทุนประเดมิพรรค จึงจะเป็นธรรม
กับพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม ่

 ได้มีการปรับปรุงให้เกิดความยืดหยุ่น 
ส าหรับพรรคการเมืองที่จะจดัตั้งขึน้ใหม่ ใน
ระยะแรกตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

 

นายบวร  ยสินทร  
ประธานเครือข่าย
ราษฎรอาสาปกป้อง
สถาบัน 

 สมควรให้พรรคการเมืองเดิมต้องด าเนินการรวบรวมรายช่ือสมาชิกใหม่
หรือต้องให้สมาชิกเดิมยืนยันสถานการณ์เป็นสมาชิกให้ได้จ านวนไมน่้อยกว่าภาค
ละ ๕๐๐ คน และรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยยื่นหลกัฐานต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองและนายทะเบียนต้องตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง
ต่อไป 
 ในส่วนของบุคคลที่ไม่ปรากฏรายช่ือท่ียืนยันสถานการณ์เป็นสมาชิกของ
พรรคเดิมใด ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว หากไดส้มัครเขา้เป็นสมาชิก
ของพรรคที่ผู้เริม่จัดตั้งพรรคตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมืองฉบับใหม่นี้ให้ถือว่าบุคคลนั้นมไิด้เป็นสมาชิกของพรรคใดหรือหาก
เคยเป็นก็ถือว่าไม่สมัครใจท่ีจะเปน็สมาชิกของพรรคนั้นอีกต่อไปโดยไม่จ าต้องยื่น
หนังสือลาออกหรือแสดงความจ านงในรูปใดรูปหนึ่ง 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 
 (๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแกไ้ขข้อบังคับและ
จัดท าค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ และ
เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรญัญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบรหิารอื่นของพรรค
การเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัท่ีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ  การประชุมใหญ่ดังกลา่ว
นอกจากต้องด าเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
ที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่
น้อยกว่าสี่สาขา และมสีมาชิกของพรรคการเมืองที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดแตล่ะจังหวัด ๆ ละไม่น้อยกว่าสาม
คนส าหรับจังหวัดที่มสีมาชิกตั้งแตห่้าคนขึ้นไปเข้าร่วม
ประชุมและมสีิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับ
และเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย 
 (๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้พร้อมทั้งแจง้รายการตามมาตรา 
๓๓ และมาตรา ๓๕ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่
ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเปน็การจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แต่ให้แจ้งเป็น

นายวิชิติ  ดิษฐประสพ 
หัวหน้าพรรคชาติ
ประชาธิปไตยก้าวหน้า 

 เสนอให้มีการรีเซต็รายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมด เนื่องจากใน
อดีตมีการขอรายชื่อจากหน่วยงานราชการน ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองโดยที่สมาชิกบางคนไม่ทราบจะท าให้เกดิปัญหาในการเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองพรรคใหม่ตามร่างใหม่เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงซ้อน และ
การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะไม่ทันตามที่ก าหนดไว้ใน
ร่างฉบับใหม ่

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

 พรรคการเมืองที่จัดตั้งข้ึนใหม่อาจเสียเปรียบพรรคการเมืองที่มีอยู่เดมิ 
เพราะมจี านวนสาขาพรรคน้อยกวา่ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

นายนิกร  จ านง 
สมาชิกพรรคชาติไทย
พัฒนา 
 
 
 

 ๑. การด าเนินการตามมาตรา ๑๓๖ (๑) ในการตรวจสอบสถานะของ
สมาชิกพรรคทั้งหมดอาจมคีวามคลาดเคลื่อน ไม่ครอบคลุม ไม่สะท้อนความเป็น
จริง เช่น สมาชิกตาย ย้ายถิ่นท่ีอยู ่หรือสมาชิกท่ีไม่สามารถยืนยันตัวตนกับพรรค
ได้ ทั้งนี้เห็นว่าองค์ประชุมตามมาตรา ๓๘ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบ
คนนั้นมีความครอบคลมุ ท่ัวถึง และเน้นการมสี่วนร่วมผ่านหัวหน้าสาขาและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดอยู่แล้ว 
 ๒. การก าหนดองค์ประชุมตามมาตรา ๑๓๖ (๖) มีส่วนเสียมากกว่าส่วนดี 
ก่อให้เกิดภาระยุ่งยากมากกว่าท่ีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
เพื่อไม่ให้การประชุมใหญ่ครั้งแรกต้องเป็นโมฆะเนื่องจากไม่ครบองคป์ระชุม จึง
ขอให้ตัดข้อความ “การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องด าเนินการตาม
ข้อบังคับของพรรคการเมืองที่มีภมูิล าเนาอยู่ในจังหวัดแตล่ะจังหวัด ๆ ละไม่น้อย
กว่าสามคนส าหรบัจังหวัดที่มสีมาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิลงคะแนนเสียงในการแกไ้ขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคด้วย” หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้เกดิปัญหาดังกล่าว 

 คงไว้ตามหลักการแห่งร่าง และไดม้ีการ
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ โดยไม่
เกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

หนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย 
 ระยะเวลาที่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง พรรคการเมือง
อาจท าหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จ าเป็นกไ็ด้ แต่
เมื่อรวมแล้วต้องไมเ่กินสามปีนับแต่วันสิ้นก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือครบระยะเวลาทีไ่ด้รบัการขยายแล้วพรรค
การเมืองใดยังมไิด้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพไป  ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรค
การเมืองยังปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 
และ (๗) เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตั้งสาขาพรรค
การเมือง ไมค่รบถ้วน จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 
 การยื่นขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ท าเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนก่อนสิน้สุดระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติ และให้นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลา
ได้ แต่ในกรณีที่จะไม่อนุญาตให้เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ท่ีมีผลกระทบต่อ
พรรคการเมือง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการที่จะ
วินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ให้ยื่นค าร้องตอ่ศาลรัฐธรรมนญูเพื่อ
วินิจฉัยไดภ้ายในหกสิบวันนับแต่วนัได้รับทราบค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๓๓  ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดยัง
ด าเนินการตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

(๖) และ (๗) ไม่ครบถ้วน ห้ามมิใหจ้ัดสรรเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรค
การเมืองนั้น 
 มาตรา ๑๓๔  ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรเงินให้
พรรคการเมืองตามมาตรา ๗๗ (๓) ให้จัดสรรให้พรรค
การเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกที่มีขึ้น
ภายหลังจากวันที่พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้
ใช้บังคับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๓๕  ในการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
ส าหรับพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองภายหลังวันท่ีพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่มสีาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา ๓๓ 
และมาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสรรหาผูส้มัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ ของพรรคการเมืองดังกล่าว 
ประกอบด้วยกรรมการบรหิารพรรคการเมืองจ านวนสี่คน 
และตัวแทนสมาชิกจ านวนเจด็คนซึ่งอย่างน้อยต้องมี
ตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองมีในแต่ละภาคตามที่
คณะกรรมการก าหนดและในกรณทีี่มีตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดแล้ว ตัวแทนสมาชิกดังกล่าวต้อง
เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ในกรณีที่มี
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไม่ถึงเจด็คน ให้
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดทั้งหมดเป็นตัวแทน
สมาชิกด้วย 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๓๖  ในการเรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ส าหรับปีแรกที่พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้

นายศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการ

 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมอืง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

บังคับตามมาตรา ๑๓๒ (๔) พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ า
กว่าอัตราที่ก าหนดตามมาตรา ๑๕ (๑๕) กไ็ด้ แตต่้องไม่
น้อยกว่าห้าสิบบาท 
 ในการเรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคตามมาตรา ๑๓๒ (๔) 
พรรคการเมืองใดมไิด้มีข้อบังคับก าหนดให้เรยีกเก็บเงินค่า
บ ารุงพรรค หรือก าหนดให้เรียกเกบ็ในอัตราต่ ากว่าที่
ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมือง
นั้นก าหนดให้เรยีกเก็บในอัตราตามวรรคหนึ่ง 

เลือกตั้ง 
 
 

ควรก าหนดมาตรา ๑๓๖ วรรคหนึง่ (๗) เป็น “จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญตัินี้พร้อมทั้ง
แจ้งรายการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ไดม้ีการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แต่จัก
ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรา ๓๒ และให้แจ้งเป็นหนังสือยนืยันให้นาย
ทะเบียนทราบภายในระยะเวลาดงักล่าวด้วย”   

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา 
นิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

 เงื่อนไขการช าระค่าบ ารุงดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะแตส่มาชิกของพรรค
การเมืองที่จัดตั้งข้ึนใหมต่ามร่างกฎหมายนี้ หรือจะบังคับใช้กับสมาชิกของพรรค
การเมืองที่มีอยู่เดิมด้วยหรือไม่ อยา่งไร 

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัต ิ

 มาตรา ๑๓๗  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้ีสิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองในส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๓๘  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทนุเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิขึ้น
ใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้มผีลใช้บังคับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ร่างรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๓๙  ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และ
ก าหนดวิธีการหักค่าลดหย่อนตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้มผีลใช้บังคับ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๔๐  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินการทางปกครองหรือ
ด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดท่ีมีความรับผดิตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้ถือ
ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมผีลใช้บังคับอยู่ 
 การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ถ้าการกระท าน้ันยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ ให้พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ คณะกรรมการการเลือกตัง้ และศาล มีอ านาจ
ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมผีลใช้บังคับอยู ่

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๑๔๑  บรรดาผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ถือ
ว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบก าหนดตาม

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

ระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น 
 ผู้ใดถูกต้องห้ามมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับ และ
ยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ให้ถือว่าผู้นั้นถูกห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเนื่อง
ไปจนครบก าหนดตามระยะเวลาทีถู่กห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 มาตรา ๑๔๒  ให้คณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้มี
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่ง ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลา
ดังกล่าว มิให้นับรวมระยะเวลาที่มกีรรมการการเลือกตั้ง
ไม่ถึงห้าคนเข้าด้วย  
 ในระหว่างด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดา
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และค าสั่ง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียน ที่ออกตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มผีู้เสนอความเห็น   

 


