ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

หลักการ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
เหตุผล

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรค
การเมืองที่ต้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการกาหนดนโยบายและการส่งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้ง และกาหนดมาตรการให้สามารถดาเนินการโดย
อิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นาโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมีมาตรการกากับดูแลมิ
ให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีจึง
สมควรกาหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดาเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
กลุ่มงานประธานรัฐสภา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ….
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคการเมือง
“นายทะเบียนสมาชิก” หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับพรรคการเมือง
“บริจาค” หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่
พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรค
การเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใด
แก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคานวณเป็นเงินได้

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน การปฏิรปู พรรคการเมือง”
๒๕๕๙
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ตามที่คณะกรรมการกาหนดด้วย
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้
ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลดโดยไม่มี
ค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทาง
การค้า และการทาให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ระงับ
สิ้นไปด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนพรรค
การเมืองตามมาตรา ๖
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครด้วย
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นนายทะเบียนและมีหน้าที่และอานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
กากับและควบคุมของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าทีข่ องนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้นายทะเบียนมี

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
อานาจเรียกบุคคลที่เกีย่ วข้องมาให้คาชี้แจงหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้
มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มไิ ด้กาหนดไว้เป็นประการอื่น การใดที่
กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด
เป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้
ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถอื ว่าการประกาศหรือ
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือ
วิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียนมีอานาจ
กาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็น
การเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียนกาหนดโดย
ทาเป็นประกาศ ระเบียบ หรือคาสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้า
ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดาเนินการประกาศ
ตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

หรือนายทะเบียนต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
หมวด ๑
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. ให้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ยากขึ้น สมาชิกพรรคต้องมีคุณสมบัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การจัดตั้งพรรคการเมือง
วันอังคารที่ ๘
ครบถ้วน และให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ในหมวดนี้แล้ว
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองทาง Social Network ได้
๓. การจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนโดยตรงโดยมีรัฐบาลเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้จัดตั้งพรรคได้ง่ายขึ้น
สัมมนาที่ชียงราย
๑. ไม่ควรให้มีพรรคการเมือง แต่ให้มีสภาประชาชน หากประชาชนสนใจ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๕
อยากลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็สามารถลงเลือกตั้งได้โดยอิสระ ไม่ต้องสังกัดพรรค
ในหมวดนี้แล้ว
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (มีการเลือกตั้งประชาชนมาจากแต่ละภาคส่วน) เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มรี ายได้
แต่มีความสามารถ เข้าสู่วงการเมืองบ้าง เพื่อลดการผูกอานาจทางการเมือง
๒. ควรมีจานวนพรรคการเมืองไม่มาก (ประมาณ ๕ พรรค) และร่าง
วิสัยทัศน์ของพรรคมาก่อน และประกาศวิสยั ทัศน์ นโยบายพรรคการเมือง
เพื่อให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ส่วนพรรคที่มีอยู่เดิมต้องมีการพูดคุย
กันเรื่องวิสัยทัศน์และนโยบาย และประกาศให้ประชาชนทราบเช่นกัน
๓. การจัดตั้งพรรคการเมืองควรทาได้ยากขึ้นเพื่อลดปัญหาการมีพรรค
เยอะเกินไป/พรรคไม่เข้มแข็ง
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑. ข้อกาหนดในการจัดตั้งพรรคการเมืองควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้
๑. ข้อกาหนดในการจัดตั้งพรรคการเมือง
สหกรณ์แห่งประเทศ
๒. หลักการที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย มีความยืดหยุ่นแล้ว เพราะกรณียังไม่สามารถ
ไทย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... จะส่งผลดังนี้
ดาเนินการตามเงื่อนไขได้ ให้สามารถขอแจ้ง
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๑) เป็นการจากัดพรรคการเมืองขนาดเล็ก เนื่องจากปฏิบัตไิ ด้ยาก
การขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไว้
๒๕๕๙
จากัดสิทธิประชาชนผู้ยากไร้
ก่อนได้แล้วดาเนินการให้ครบถ้วนภายใน
๒) ทาให้การจัดตั้งพรรคการเมืองยาก และการยุบพรรคการเมืองทา ๑๘๐ วัน เพื่อมาจดทะเบียนต่อไป ซึ่งทาให้
ได้ง่าย
การจัดตั้งพรรคการเมืองมิได้ง่ายเกินไป
๓. ร่างกฎหมายนี้จะกลายเป็นผลักดันให้สมาชิกออกจากพรรคการเมือง เหมือนที่ผ่านมาและก็มิได้ยากเกินไปจนไม่
ขนาดเล็ก ย้ายไปเข้าร่วมพรรคการเมืองขนาดใหญ่
เป็นการสนับสนุนเสรีภาพในการรวมตัวเป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ

ความเห็นที่เสนอ
การจัดตั้งพรรคต้องไม่ยุ่งยากเกินไป ไม่ใช้เงินมาก

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองตามมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญ
๒. สาหรับเงื่อนไขการจัดตั้งพรรค
การเมือง ก็มิได้จากัดสิทธิของประชาชน
เพราะการจัดตั้งพรรคการเมืองเพือ่ ดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองย่อมจะต้องใช้ทุน ซึ่ง
หลักการพื้นฐาน ผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งพรรค
การเมืองจึงสมควรมีการระดมทุนเพื่อเป็น
หลักประก้นในการดาเนินกิจกรรมของพรรค
การเมืองในภายหน้าได้
๓. การยุบพรรคการเมืองเป็นไปโดย
สาเหตุปกติ เช่นิการดาเนนิกกิจกรรมของ
พรรคและวัตุประสงค์ของพรรคการเมืองขัด
ต่อรัฐธรรมนุญและกฎหมาย เป็นต้น
มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองใน
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. การกาหนดให้บุคคลที่มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์สามารถจัดตัง้
ความมุ่งหมายของคณะกรรมการในการ
แนวทางเดียวกัน และมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะ
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พรรคการเมืองได้นั้น ควรเปลี่ยนเป็นให้บุคคลที่มีอายุสิบแปดขึ้นไปแทน เพื่อให้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมจัดตั้งพรรค
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจ
๒๕๕๙
มีความสอดคล้องกับผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
การเมืองตามร่างมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ว่า
ร่วมกันดาเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองตาม
๒. การที่กาหนดให้พรรคการเมืองจัดตั้งได้ยากขึ้นนั้นพรรคการเมืองขนาด ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปีนั้น เนื่องจากบุคคล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้
เล็กไม่เห็นด้วย
ที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เป็นบุคคลทีบ่ รรลุ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มสี ัญชาติ
นิติภาวะตามกฎหมาย สามารถทานิติกรรม
ไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองประกับกับการเป็นผูร้ ่วม
น้อยกว่าห้าปี
จัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ต้องผูกพันตนต่อ
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี
การดาเนินกิจการการของพรรคการเมืองที่
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตนเป็นผูร้ ่วมจัดตั้ง และต้องรับโทษหาก
ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
ปรากฎข้อเท็จจริงในระหว่างจัดตัง้ พรรค
(๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญ
การเมืองว่ามีการกระทาที่เป็นความผิดต่อ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดารงตาแหน่งใดใน
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา ๑๑
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตาม
มาตรา ๑๘
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกัน
สัมมนาที่ชลบุรี
จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท วันจันทร์ที่ ๗
แต่ไม่เกินคนละสามแสนบาท
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

กฎหมาย คณะกรรมการจึงกาหนดให้บุคคล
ที่เป็นผู้ร่วมดาเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี ส่วนการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองนั้น บุคคลทีม่ ีอายุไม่ต่า
กว่าสิบแปดปีสามารถเป็นสมาชิกได้
เนื่องจากไม่มผี ลผูกพันที่ต้องกระทานิติกรรม
หรือร่วมรับผิดใด ๆ กับพรรคการเมืองที่ตน
เป็นสมาชิก
๑. ควรมีพรรคสองแบบ ๑. พรรคการเมือง (จังหวัดละ ๑ คน ) ๒. พรรค
๑. มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ บุคคล
จากกลุ่มอาชีพ (เลือกกันเอง)
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรค
๒. การจัดตั้งควรเกิดขึ้นจากคนหลายภาคส่วนเป็นลักษณะหุ้นส่วนในการ การเมือง ดังนั้น การที่แต่ละพรรคการเมือง
บริหารพรรค โครงสร้างคล้าย ๆ บริษัทต้องมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดย จะกาหนดว่าพรรคการเมืองของตนเป็นพรรค
ควรมีสาขาแต่ละจังหวัด
แบบใด ก็สามารถทาได้ แต่ในการขอจัดตั้ง
๓. เพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และรัฐให้การอุดหนุนการจัดตั้ง พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
พรรค
รัฐธรรมนูญนี้ จะต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
๔. ควรเตรียมผูส้ มัครและเงินค่าสมัครก่อนการจัดตั้งพรรคการเมือง
และเงื่อนไขพื้นฐานที่กาหนด
๕. ระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ควรยากแก่การจัดตั้ง
๒. เมื่อมีการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองที่
เพื่ออานวยให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ถูกต้องแล้ว รัฐจะให้การสนับสนุน ในการ
๖. การจัดตั้งพรรคการเมืองควรนาระบบสหกรณ์มาเป็นตัวอย่าง เช่น
ดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตามที่
องค์กรที่รวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวเพื่อเป็นพรรคการเมือง
กฎหมายกาหนดต่อไป
๗. ควรมีพรรคพิเศษ คือพรรคกลุม่ นักศึกษาในสัดส่วนหนึ่ง อยากให้เข้าไป
แสดงความคิดเห็นได้
๘. ข้อกาหนดในการจัดตั้งว่า ต้องมาจากกลุม่ หลากหลายอาชีพ โดยให้
กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มตัวแทนจะเกิดการแลกเปลี่ยนแต่ละกลุ่มอาชีพ
ช่วยกันคิดและการแก้ปัญหาปัญหาประเทศ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๙. กาหนดสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน ในจานวนอย่างน้อยละ สิบห้า คนใน
การจัดตั้ง
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. สัดส่วนตามจังหวัดมาจากทุกสาขาอาชีพ
วันอังคารที่ ๘
๒. ความหลากหลายของทุกวัย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุม่ ผูส้ ูงอายุ กลุ่ม
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ด้อยโอกาส
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. กาหนดให้หาสมาชิกพรรคการเมืองมีทุกจังหวัด ๑๐๐ คน ก่อนที่จะมี
วันพุธที่ ๑๖
การจัดตั้งพรรคการเมืองและมีสาขาพรรคการเมืองทุกจังหวัด
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. กาหนดให้มจี านวนสมาชิกพรรคการเมืองมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ก่อน
จัดตั้งพรรคการเมือง
๓. พรรคการเมืองควรจัดตั้งโดยอิสระ
๔. ผู้รเิ ริม่ จัดตั้งพรรคการเมือง จานวน ๑๕ คน ต้องมีความหลากหลาย
สาขาอาชีพ ไม่เป็นเครือญาติกัน และมีสมาชิกพรรคการเมือง ๕๐๐ คน (ภาคละ
๑๐๐คน)
๕. การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาจากผู้มสี ่วนร่วมอย่างแท้จริง

เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมืองที่จะไป
กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองของตนได้
เพื่อให้รับกับนโยบายของพรรคการเมืองนั้น
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

กรณีข้อ ๔ ความมุ่งหมายในการกาหนด
จานวนผู้รเิ ริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่งของร่างมาตรา ๙ ว่า
จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนนั้น
เนื่องจากการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีอดุ มการณ์ทาง
การเมืองเดียวกันมาเป็นผู้ผลักดันอุดมการณ์
ทางการเมืองร่วมกันในจานวนที่มาก
พอสมควรที่จะดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
ดังนั้น ความเห็นที่มผี ู้เสนอแนะว่าควร
กาหนดให้มีผรู้ ่วมจัดตั้งพรรคการเมืองจานวน
สิบห้าคนนั้น จึงเป็นจานวนทีไ่ ม่เหมาะสม
และไม่สามารถผลักดันอุดมการณ์ทาง
การเมืองให้ประสบความสาเร็จและเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. ขอให้กาหนดอายุผู้ร่วมกันจัดตัง้ พรรคการเมืองมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
จากที่กาหนดไว้มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง
๒. ขอให้ปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินทุนประเดิม โดยควรปรับลดจานวน
เงินทุนประเดิมของพรรคการเมืองจากคนละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท เป็น
จานวนเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท และไม่ให้เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมที่
กาหนดให้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคมีลักษณะ
เหมือนเป็นการส่งเสริมนายทุนเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง
๓. การกาหนดเรื่องเงินทุนประเดิมพรรคและการเก็บเงินค่าสมาชิกขัดกับ
รัฐธรรมนูญหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือไม่
นายศุภชัย สมเจริญ
การรวบรวมทุนประเดิมของพรรคการเมืองควรกาหนดให้ผู้ทไี่ ด้รับเลือก
ประธานกรรมการการ เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผูร้ วบรวมทุนประเดิมของพรรคการเมือง และ
เลือกตั้ง
ออกหลักฐานการชาระเงินทุนประเดิมให้ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
และควรมีบทบัญญัติห้ามมิให้บุคคลชาระทุนประเดิมแทนผูร้ ่วมจัดตัง้ พรรค
การเมือง หากฝ่าฝืนให้มีบทกาหนดโทษทั้งสองฝ่าย
นายสรอรรถ
๑. การเริ่มต้นก่อตั้งพรรคไม่ควรกาหนดให้ ใช้จานวนคนที่มากและการ
กลิ่นประทุม
เรียกระดมทุนจากผู้เริ่มก่อตั้งเป็นรายคนซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดให้กลายเป็นกลุ่มทุน
นายกสมาคมแห่ง
ภายในพรรคได้
สถาบันพัฒนา
๒. ไม่ควรกาหนดจานวนสมาชิกมากเกินไปในการจดทะเบียนการจัดตั้ง
การเมืองการเลือกตั้ง พรรคเพราะจะเป็นเงื่อนไขที่ทาให้ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการ

๑. การจัดตั้งพรรคการเมืองมี
ความสาคัญที่ต้องการผู้มีความสามารถใน
การดาเนินการและสามารถกระทนิติกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ จึงต้องกาหนดอายุไม่ต่ากว่า ๒๐
ปี
๒. การจ่ายเงินทุนประเดิมมีการปรับ
อัตราในการจัดเก็บเพื่อรวบรวมแล้ว และการ
กาหนดเรื่องทุนประเดิมนั้น เป็นการกาหนด
เงื่อนไขในการดาเนินการ ไม่เป็นการขัดต่อ
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. การกาหนดให้การก่อตั้งพรรค
การเมืองต้องมีผู้ก่อตั้งจานวน ๕๐๐ คน
เพื่อให้เห็นถึงจานวนผู้มีแนวความคิดและ
นโยบายทางการเมืองจานวนที่สมควรจะ
จัดตั้งและดาเนนการตามหลักเณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดต่อไปได้ รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในแต่ละ
พื้นที่
๒. การระดมทุน กาหนดให้ต้องเรียกเก็บ
จากผู้ก่อตั้งทุกคน ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
เพื่อให้ได้ตามจานวนที่กาหนด
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
นายไพบูลย์ นิติตะวัน

มาตรา ๑๐ ก่อนยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
สัมมนาที่ชลบุรี
การเมือง ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๙
วันจันทร์ที่ ๗
ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสอง พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ร้อยห้าสิบคนเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรค
การเมือง คาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ
(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค
การเมือง นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เห็นด้วยกับการให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบารุงพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ประจาปี จึงเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขการกาหนดเงินจากผูร้ ่วมก่อตัง้ พรรคห้า
ร้อยคนทุกคน แก้ไขเป็นไม่ต้องกาหนดให้ทุกคนต้องจ่าย ให้แล้วแต่ความสมัคร
ใจของประชาชนผู้ริเริม่ ก่อตั้งพรรค หรือหากจะกาหนดขั้นต่าเป็นคนละไม่น้อย
กว่าเงินค่าบารุงพรรคประจาปีของสมาชิกพรรค แต่รวมทุนประเดิมต้องไม่น้อย
กว่าห้าแสนบาท (ใกล้เคียงทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิ ไม่น้อยกว่าสองแสนบาทถึง
ห้าหมื่นบาทแล้วแต่กรณี) ไม่ควรกาหนดทุนประเดิมขั้นสูงเพราะจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ และให้ถอื ว่าเงินทุนประเดิมเป็นเงินค่าบารุงพรรค
ล่วงหน้า
โดยให้แก้ไขมาตรา ๙ วรรคสอง ดังนี้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของพรรคการเมือง ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค
การเมืองต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมของพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า
เงินค่าบารุงพรรคประจาปีของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ แต่ทั้งนี้รวมทุน
ประเดิมของพรรคการเมืองต้องมีจานวนเงินไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
และให้นาทุนประเดิมของพรรคการเมืองที่ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้
จ่ายมาเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบารุงพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคตามที่
กาหนดไว้ตามข้อบังคับ
๑. การร่วมกลุม่ ของประชาชนในการจัดตั้งต้องมีแผนการจัดตั้งพรรค
ผู้ก่อตั้งต้องประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดชื่อ
การเมือง ก่อนการจัดตั้งและเสนอ กกต.
ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคการเมือง คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง เป็นต้น ให้เรียบร้อย
ก่อน เพื่อนาไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่
แล้ว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ของพรรคการเมือง
(๓) ดาเนินการอื่นอันจาเป็นต่อการจัดตั้งพรรค
การเมืองตามที่คณะกรรมการกาหนด
ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ตาม (๑) ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และต้องไม่ซ้า
พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมาย
ของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจดทะเบียน
ตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูก
ยุบและยังไม่พ้นยีส่ ิบปีนับแต่วันทีพ่ รรคการเมืองนั้นถูกยุบ
หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้วตามมาตรา ๑๘
และต้องไม่ซ้า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่ง
หมายให้หมายถึงพระมหากษัตริยห์ รือพระราชวงศ์
การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีบนั ทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียง
ข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนซึ่งต้องทาโดยเปิดเผย และ
การมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทามิได้
ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองตามมาตรา ๑๗ ให้ถือว่าการประชุมตามวรรค
หนึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญครัง้ ที่หนึ่งของพรรค
การเมือง
มาตรา ๑๑ ในการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๑๐ (๒) เป็นผู้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

กาหนด และให้นายทะเบียนออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ยื่นคา
ขอไว้เป็นหลักฐาน
คาขอจดทะเบียน การยื่นคาขอจดทะเบียน และการ
ออกใบรับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๒ คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
นายเบญจรงค์ บุญ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ผ่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
(๓) ที่ตั้งสานักงานใหญ่พรรคการเมือง
(๔) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชนและลายมือชื่อ
ของหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
การเมือง
มาตรา ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อม
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
กับคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑
วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวประชาชน และลายมือชื่อ
ของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
(๒) หลักฐานการชาระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
(๓) ข้อบังคับ
(๔) บันทึกการประชุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งผู้
ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. การจดทะเบียนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด มีรายการดังต่อไปนี้
- ชื่อพรรค
- ภาพเครื่องหมาย
- ที่ตั้งสานักงานใหญ่พรรคการเมือง
- ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ ของผู้จัดตั้งพรรค
- ชื่ออาชีพ ที่อยู่ และลายมือชือ่ ของคณะกรรมการบริหารพรรค
- ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ ลายมือชื่อของสมาชิกพรรคในแต่ละภูมิภาค

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
(๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการ
แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๑๔ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ
(๔) ครอบงาหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตหิ น้าที่โดย
อิสระของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
(๓) คาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง
(๔) ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้อง
ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง และตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในพรรคการเมือง
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความ
เห็นชอบให้ดารงตาแหน่ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง และหน้าที่และอานาจของหัวหน้าพรรค
การเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก

ผู้เสนอความเห็น

นายเบญจรงค์
บุญผ่อง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองต้องมีนโยบายที่สามารถบ่งบอกถึงที่มา การระบุให้
ประชาชนสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ปรับปรุงและ
ข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในเรื่องเชือ้ ชาติ หรือ
ศาสนาระหว่างชนในชาติ ไม่เป็นภัยต่อสังคม

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. การเสียค่าบารุงพรรคการเมืองไม่ควรกาหนดอัตราขึ้นต่าไว้ให้ชาระใน
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน อัตราปีละ ๒๐๐ บาท
๒๕๕๙
๒. ไม่เห็นด้วยในการให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินบารุงในการเข้าเป็น
สมาชิกพรรค
๓. ให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนโดยแท้จริง โดยอยู่กับความเป็น
สมาชิกพรรคของประชาชน
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรณีข้อ ๑ และข้อ ๒ การกาหนดให้
สมาชิกเสียค่าบารุงพรรคการเมืองเป็น
หลักการสาคัญ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับ
พรรคการเมืองและรู้สึกเป็นเจ้าของพรรค
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิก และได้ปรับปรุง
อัตราขั้นต่าที่พรรคการเมืองจะกาหนดไว้แล้ว
กรณีข้อ ๓ มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. การจัดตั้งโดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเป็นหลัก ไม่ใช่
เรื่องผลประโยชน์จากนายทุน หรือกรณีในกลุ่มอาชีพนาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถจริง
๒. สมาชิกพรรคการเมืองสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการบริหารพรรคได้
๓. ค่าสมาชิกพรรค ควรเสียค่าเข้าเป็นสมาชิก และมีระยะเวลาการเป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรค
การเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง หน้าที่และ
อานาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการ
ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การ
รับเข้าเป็นสมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิก
(๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของ
สมาชิกต่อพรรคการเมือง และความรับผิดชอบของพรรค
การเมืองต่อสมาชิก
(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและสมาชิก
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้า
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือกบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘ ของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกาหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง
(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดารง
ตาแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องกาหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง
(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการ
จัดทาบัญชีของพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง และ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิก และเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิก เช่น ๑๐๐ บาทต่อปี
๔. ควรจะเป็นความสมัครใจในการอุดหนุนจากสมาชิก
๕. ให้มีการกาหนดสัดส่วน สมาชิกฯต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพัฒนา
สมาชิกฯมาแล้ว
๖. ให้เป็นสมาชิกฯ ได้วาระสี่ปี เป็นได้ไม่เกินสองวาระ
๗. การกาหนดสถานที่ของพรรคการเมือง ควรเป็นศูนย์รวมของพรรค
การเมือง
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. ควรมีระบบคัดเลือกสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นธรรม ระบุสดั ส่วน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๘
แต่ละอาชีพ ช่วงอายุ ให้ชัดเจน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. ไม่อยากให้เก็บค่าสมาชิกพรรค เพื่อให้คนมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
๓. เมื่อจานวนสมาชิกพรรคมากขึน้ อัตราค่าสมัครอาจจะลดลงได้ ถ้า
จานวนสมาชิกน้อยอาจจะเก็บมากขึ้น
๔. อยากให้เก็บค่าสมาชิก เพื่อนาเงินไปบริหารพรรคการเมือง และแสดง
ความเป็นเจ้าของพรรคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จะเก็บเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม
๕. สมาชิกพรรคควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ส.ส. ด้วย เพื่อสร้างการมีสว่ น
ร่วมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖. ต้องมีข้อกาหนดให้กรรมการบริหารพรรคอย่างน้อย ๕ ปี หากลาออก
จากพรรคเดิม ต้องมีการเว้นวรรคก่อนจะไปเป็นสมาชิกของพรรคใหม่ได้
๗. มีการวางระบบในการจัดลาดับการเป็นสมาชิกพรรค เช่น เป็นสมาชิกกี่
ปีจึงจะสมัครเป็น ส.ส.ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการคัดกรองผู้สมัครสมาชิกฯ ตัง้ แต่ระดับ
ท้องถิ่น
สัมมนาที่ชียงราย
๑. ควรจัดสัดส่วนความเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ ควรมีองค์ประกอบ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๕
สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรค มีการกาหนดสัดส่วนกรรมการบริหาร
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พรรค เพื่อความเป็นตัวแทนในทุกสาขาอาชีพ
๒. ค่าสมาชิกคนละ ๑ บาทหรือ ๒๐ บาท เพื่อการมีส่วนร่วม (บางท่าน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ซึ่งต้องกาหนดให้
เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก
(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท
(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม (๖) (๘) (๑๐)
(๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) และ (๑๖) ต้องให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง
การกาหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทาการอันเป็นการควบคุม ครอบงา
หรือชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมจะกระทามิได้
พรรคการเมืองอาจกาหนดให้เรียกเก็บค่าบารุงพรรค
การเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตราที่กาหนดใน
ข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
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ร่างรัฐธรรมนูญ

เสนอ คนละ ๒๐๐ บาทขึ้นไป ต่อปี แต่คนบางกลุ่มซึ่งมีรายได้น้อย อาจเห็นว่า
สูงเกินไป ควรปรับให้น้อยลงกว่านี้) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพรรค / เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม / การกากับ / รู้สึกเป็นเจ้าของ โดยให้เป็นการต่ออายุ
สมาชิกและบริจาคให้กับพรรค
๓. ค่าสมาชิก ๒๐๐ บาทไม่ควรมี เพื่อให้สมาชิกบางท่านที่ไม่มเี งินได้ แต่มี
ความสามารถ เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้
๔. สมาชิกควรมีส่วนเสนอชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งตามสัดส่วนของพื้นที่เป็น
ลาดับ
๕. ควรกาหนดช่วงเวลาในการเปลีย่ นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างน้อย
๓-๖ เดือน แต่ยังอยากสังกัดพรรคเดิม ก็สามารถกลับไปสมัครได้ทนั ที และการ
จะเปลีย่ นพรรคได้นั้น ควรสังกัดพรรคการเมืองนั้นมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนพรรคการเมืองที่บ่อยเกินไป
๖. มีคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกพรรคการเมือง หาก
กระทาผิดควรมีบทลงโทษ
๗. ถ้าพบว่าผูส้ มัครทาทุจริตในพรรค แม้ว่าไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้มี
กลไกขับออกจากพรรคนั้น
๘. ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม ค่อนข้างเป็นนามธรรม ควรกาหนดให้
ชัดเจน เช่น กรรมการพรรคห้ามขาดจากศีล ๕ ถือว่าไม่มีคุณธรรม หรือหากทา
ไม่ได้ก็ตดั ประเด็นนี้ออกไป เพราะวัดผลได้ยาก
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีความหลากหลาย เช่น สาขาอาชีพ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
๒. ควรมีกระบวนการทดสอบทัศนคติ เจตคติ เพื่อทดสอบสมาชิกพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การเมือง
๓. ต้องเป็นสมาชิกที่เกิดจากความสมัครใจ มีอุดมการณ์
๔. มีการตรวจสอบการเป็นสมาชิก (ในเวลาอันควร)
๕. ควรมีการเสียค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท ต่อปี เพื่อสะท้อน
ถึงการมีส่วนร่วม โดยพรรคการเมืองต้องรายงานผลการใช้เงิน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

๖. ไม่ควรเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เน้นการมีส่วนร่วมของอุดมการณ์
๗. มีการตรวจสอบพรรคการเมือง ควรมี ๓ ระดับ คือ ๑) ภายในพรรค
การเมือง ๒) การจัดการ ๓) จริยธรรม
๘. การตรวจสอบพรรค สมาชิกพรรคตรวจสอบกันเอง เช่น สมาชิกพรรค
ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ๕๐%
๙. การมีข้อบังคับ/ข้อกาหนดที่ชัดเจนในการกากับดูแล
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑. ควรยกเลิกการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและเป็นค่าบารุงพรรคการเมือง
สหกรณ์แห่งประเทศ ซึ่งเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐ บาท เพราะจะทาให้พรรค
ไทย
การเมืองขนาดเล็กปฏิบตั ิได้ยาก และจะทาให้ประชาชนไม่อยากเป็นสมาชิก
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พรรคการเมือง
๒๕๕๙
๒. ขอให้พรรคการเมืองกาหนดอัตราการจ่ายค่าบารุงสมาชิกพรรค
การเมืองเอง
๓. ควรมีหมวดจริยธรรมพรรคการเมืองในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
นายวิชติ ดิษฐประสพ
ไม่เห็นด้วยที่ให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินบารุงพรรคในการเข้าเป็นสมาชิก
หัวหน้าพรรคชาติ
พรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้า

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

การกาหนดให้สมาชิกเสียค่าบารุงพรรค
การเมืองเป็นหลักการสาคัญ เพื่อให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมกับพรรคการเมืองและรูส้ กึ เป็น
เจ้าของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
พรรคพลังชาติไทย
๑. ประชาชนทั่วประเทศที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ๆ ไม่ควร
การกาหนดให้สมาชิกเสียค่าบารุงพรรค
นายสุเทพ เข้มแข็ง
ต้องมาเสียเงินค่าสมัครบารุงพรรค ตามที่มีข่าวที่ สมาชิก สนช. เสนอออกมานั้น การเมืองเป็นหลักการสาคัญ เพื่อให้สมาชิกมี
ปรีชานนท์
ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคแต่ละพรรคไม่เห็นด้วยที่สมาชิกแต่ละพรรคต้องมา ส่วนร่วมกับพรรคการเมืองและรูส้ กึ เป็น
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ เสียเงินค่าสมัครบารุงพรรค
เจ้าของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก และ
ไทย)
๒. การที่จะให้สมาชิกพรรคนาเงินมาจ่ายค่าบารุงพรรคปีละ ๒๐๐ บาทนั้น การกาหนดเช่นนี้ก็ไม่เป็นการขัดขวางหรือ
จึงเป็นการขัดขวางและทาลายพรรคการเมืองเล็กๆและพรรคการเมืองใหม่ ๆ
ทาลายพรคการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นการ
ทั้งสิ้น ส่วนพรรคการเมืองใหญ่นั้นมีเงินสารองไว้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทจึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกตาม
หลักการในมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

นายเบญจรงค์
บุญผ่อง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สามารถที่นาเงินมาจ่ายแทนสมาชิกพรรคได้อยู่แล้ว โดยที่สมาชิกพรรคแต่ละคน
ปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยเพราะกลัวว่าตนเองจะมีความผิดเช่นกัน
๑. พรรคการเมืองต้องมีรายการดังนี้
- ชื่อและชื่อย่อพรรคการเมือง
- ภาพและเครื่องหมายพรรคการเมือง
- ที่ตั้งสานักงานใหญ่พรรคการเมือง
- การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การสิ้นสุด และการออกจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
- การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุม
- สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
- การรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก
- วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
- การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การจัดทาบัญชีพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง
- รายได้ของพรรคการเมือง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าบารุง
พรรคการเมืองต้องกาหนดโดยที่ประชุมสมาชิกพรรคการเมือง
- การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
- การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
- หลักเกณฑ์การรับผิดชอบของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการพรรคการเมือง ตัวแทนสมาชิกพรรคในแต่ละภูมภิ าคและ
กรรมการบริหารอื่นๆ ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
และไม่มลี ักษณะต้องห้าม
- การสมัครสมาชิกพรรคการเมืองไม่ควรมีการจัดเก็บค่าสมัครสมาชิก

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา
นายสรอรรถ
กลิ่นประทุม
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ

มาตรา ๑๖ หัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค
การเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่น
ของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี
และมีวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดในข้อบังคับแต่
ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี

ความเห็นที่เสนอ
๒. ให้สมาชิกพรรคการเมืองชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ประชุมใหญ่
กาหนด
- สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองใด ๆ
- สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
การสมัครสมาชิกพรรคการเมืองไม่ควรมีการจัดเก็บค่าสมาชิก

๑. ให้พรรคการเมืองกาหนดให้มีระบบควบคุมคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในพรรคการเมือง
๒. ให้พรรคการเมืองกาหนดเป็นข้อบังคับพรรค ให้สมาชิกที่ประสงค์ที่เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงแบบรายการเสียภาษีได้ย้อนหลัง ๓ ปี โดยประกาศให้
สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทราบล่วงหน้า ๑ ปี เพื่อคัดกรองผู้ที่พรรค
การเมืองจะส่งเป็นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคการเมืองควรมาจากสมาชิกพรรคการเมือง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

การกาหนดเก็บค่าบารุงพรรคการเมือง
(ค่าสมาชิก) เพื่อต้องการให้สมาชิกที่ได้เสีบ
ค่าสมาชิกรูส้ ึกความเป็นเจ้าของพรรคที่จะ
เข่ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค
การเมือง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

สัมมนาทีร่ ัฐสภา
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
กาหนดให้ถ้ามีการตัดสิทธิการเมือง ต้องมีผลต่อที่ปรึกษาของพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
การเมืองด้วย
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายศุภชัย สมเจริญ
ชือ่ ตาแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองควรกาหนดให้เป็นไปใน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ประธานกรรมการการ แนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรค
เลือกตั้ง
การเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองและเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคาขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองและให้
ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
หากนายทะเบียนเห็นว่าคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคาขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในเรื่องใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนรายงาน
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนแจ้งมติของ
คณะกรรมการให้ผยู้ ื่นคาขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรค
การเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕

ผู้เสนอความเห็น

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และ
รองโฆษกพรรคการเมือง จะทาให้การควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑. ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนอนุญาตให้จัดตั้งพรรค
การเมือง ให้สาธารณชนรับรู้ก่อนและพิจารณาคุณสมบัตผิ ู้ก่อตั้งพรรค

สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชน
วันพุธที่ ๑๖
ได้เลือกสมัครเป็นสมาชิกตามที่ตนเองสนใจ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. กกต. ควรควบคุมข้อบังคับพรรคการเมือง

การจัดตั้งพรรคการเมืองหนึ่ง ๆ ผูจ้ ัดตั้ง
ต้องไปชักชวนและเสนอนโยบาบในการที่จะ
ก่อตั้งพรรคการเมืองให้ประชาชนในภูมิภาค
ต่าง ๆ เข้าร่วมมาเป็นผู้จัดตั้งหรือสมาชิกอยู่
แล้ว
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมี
มติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นและให้แจ้งมติของ
คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ใน
การนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมือง
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือ
หัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านมติของ
คณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ จานวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน จะยื่น
คาขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนาย
ทะเบียนไว้ก่อน แล้วดาเนินการรวบรวมผู้จดั ตั้งพรรค
การเมืองให้ได้ครบจานวนตามมาตรา ๙ ก็ได้ แต่ต้องยื่น
คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับแจ้ง
ถ้ามิได้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้คาขอนั้นเป็นอันสิ้นผล
คาขอแจ้ง การยื่นคาขอแจ้ง และการรับแจ้ง ให้เป็นไป
ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. ควรตั้งพรรคการเมืองได้ง่าย แต่ยุบพรรคได้ยาก โดยผูร้ ิเริม่ ควรมีตั้งแต่
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๘
๑๕ คน และมีมาจากทั้ง ๔ ภาค สัดส่วนกระจายตามภาค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่ชียงราย
๑. สมาชิกผู้ก่อตั้งพรรค ควรมี ๒๐ คนขึ้นไป และกระจายตามสัดส่วนภาค
หลักการของร่างต้องการให้มีผรู้ ่วมกัน
วันอังคารที่ ๑๕
ละ ๕ คน
จัดตั้งพรรคการเมืองและมีสมาชิกในทุก
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ภูมิภาคอยู่แล้ว แต่กาหนดไว้ที่จานวน ๕๐๐
คน
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. การจดแจ้งต้องสะดวก และมีขนั้ ตอนที่ชัดเจน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ทั้งนี้ คาขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ ชื่อย่อ
ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่
แจ้งตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และ
ต้องไม่ซ้า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ และภาพ
เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งไว้
แล้วหรือของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้วหรือ
ที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา ๙ อยู่ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการ
เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่นายทะเบียนกาหนดหรือที่ขยาย
ให้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้คาขอนั้นเป็นอันสิ้นผล
หมวด ๒
การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
มาตรา ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้ง
พรรคการเมืองต้องไม่ดาเนินกิจการอันมีลักษณะเป็น
การแสวงหากาไรมาแบ่งปันกัน

ผู้เสนอความเห็น
นายเบญจรงค์
บุญผ่อง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

การจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้มสี ัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบ
ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะที่ต้องห้าม มีจานวนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ห้ามพรรคการเมืองซ่องสุมฝึกกาลังเพื่อต่อต้านรัฐประหารเด็ดขาด

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑ พรรคการเมืองต้องมีคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง มติของที่
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งต้องกระทาด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สุจริตเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และต้องให้
สมาชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกสมาชิกหรือ
บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ซือ่ สัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตาแหน่งอื่น หรือเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย และข้อบังคับ รวมตลอด
ทั้งระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้คดั ค้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคัดค้านนั้น

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙
นายเบญจรงค์
บุญผ่อง

๑. ควรเป็นระบบสถาบันพรรคการเมือง ไม่ควรเป็นแบบครอบครัว หรือ
คนที่เป็นเจ้าของกันเองบริหารพรรค
๒. หัวหน้าพรรคต้องมีความสุจริต
๑. สมาชิกต้องเป็นผู้โหวตตัวแทนในการสมัคร และมีองค์กรตรวจสอบ
ความตั้งใจสมัครเป็นสมาชิก

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. ควรมีกลไกเพื่อให้พรรคการเมืองมีการจัดทาแผนการดาเนินงานของ
พรรคที่ยึดโยงกับประชาชน

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. การลงโทษกรรมการบริหารพรรคการเมือง (กรณีไม่รเู้ ห็นกับการ
กระทาผิด) ขัดกับหลักนิติธรรมขัดกับรัฐธรรมนูญ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๑๘ คน ประกอบด้วย
หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
พรรคการเมืองเหรัญญิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรค
การเมือง ผู้อานวยการพรรคการเมือง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกมีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบ
ปี และไม่มลี ักษณะต้องห้าม
๒. ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทาการใด ๆ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมการทาการอันครอบงาหรือชี้นาโดยอิสระของพรรค
การเมือง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ในรายงานการประชุมหรือได้ทาหนังสือคัดค้านยื่นต่อ
ประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การประชุม
นั้นสิ้นสุดลง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรค
การเมืองในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้
หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้ทาการแทนก็ได้
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและ
กากับดูแลมิให้สมาชิกกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมตลอดทั้งระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกากับ
ดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
กระทาการในลักษณะที่อาจทาให้การเลือกตั้งหรือการ
เลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่ง
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเมื่อ

ผู้เสนอความเห็น

นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารพรรคต้องแจ้งต่อสมาชิกทุกรายให้ทราบว่าห้ามทา
ผิดกฎหมายการเลือกตั้งทุกกรณี และหากสมาชิกคนใดกระทาผิดกฎหมาย
เลือกตั้งจะต้องรับผิดชอบโดยยุบพรรคทั้งพรรคและตัดสิทธิผู้นั้นตลอดชีพ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ให้มีกฎหมายกาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง
ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และขณะดารงตาแหน่งห้ามบริจาค
ช่วยงานตามประเพณีต่าง ๆ ภายในเขตเลือกตั้งของตน แต่ไม่หา้ มบุคคล
ดังกล่าวไปร่วมงานประเพณี ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
มาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนาย
ทะเบียนว่าสมาชิกกระทาการอันอาจมีลักษณะเป็นการฝ่า
ฝืนวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกยุติการกระทานั้น
โดยพลัน และกาหนดมาตรการหรือวิธีการที่จาเป็นเพื่อมิ
ให้สมาชิกผู้ใดกระทาการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มี
มติ
ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มีคาสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจาก
ตาแหน่งทั้งคณะ คาสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดารงตาแหน่งใดใน
พรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคสีม่ ีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งของ
คณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าว
ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวรรคสี่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
นั้น เว้นแต่จะเป็นการดาเนินการตามสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิกตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และห้ามมิให้มสี ่วน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ร่วมในการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือตาแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๒๓ ในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปี
พรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) เสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนา
ประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
อย่างมีเหตุผลโดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชาชนประกอบกัน
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนิน
กิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐและการดาเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมี
เหตุผล
(๔) สร้างเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต
ที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

ผู้เสนอความเห็น

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. สมาชิกพรรคการเมือง ควรเข้าไปช่วยเหลืองานของรัฐได้ ตามบทบาท
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒. สมาชิกพรรคการเมือง ต้องเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสมาชิก เพื่อให้
สมาชิกมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย
๓. ต้องมีตัวชี้วัดการทางานของสมาชิกพรรคการเมือง เช่น การทางาน
ให้แก่ชาวบ้าน และมีการกาหนดเกณฑ์พิจารณาหากไม่บรรลุตามตัวชี้วัด
๔. บรรจุหลักสูตรให้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง
๕. ควรกาหนดให้สาขาพรรคการเมือง ทากิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ ๑
ครั้ง
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. พรรคการเมืองต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและนโยบายของ
๑. เป็นเรื่องในทางปฏิบัติที่พรรค
วันอังคารที่ ๘
พรรคให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาในการตัดสินใจ
การเมืองย่อมต้องกระทาเพื่อหาสมาชิก
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. ให้ศูนย์แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สมาชิกพรรค
๒. หน่วยงานของรัฐจะประชาสัมพันธ์
๓. รัฐสภาและ กกต. ช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก
หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วการปกครองระบอบ
พรรค
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
๔. มีกฎหมายบังคับให้ กกต. บังคับ ให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมให้
ประมุขย่อมเป็นเรื่องที่กระทาได้อยู่แล้ว
ความรู้แก่ประชาชนและสมาชิกพรรคมากขึ้น หากไม่จดั กิจกรรม กกต. สามารถ
๓. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ออกคาสั่งให้ยุบเลิกพรรคได้
ประชาชนของพรรคการเมืองมีกาหนดไว้ใน
๕. กกต. ทาตัวชี้วัดในการประเมินสมาชิกพรรค
ร่าง พรป. นี้ และ กกต.สามารถกาหนดให้
๖. ลดบทบาทของสมาชิกพรรคเรือ่ งการดูแลประชาชนเพื่อลดการใช้
ดาเนินการได้เช่นกัน
จ่ายเงินของพรรค
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ประชาชนต้องได้รับรู้การทางานของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
การเมือง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทาแผนหรือ
โครงการที่จะดาเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่ง
ให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี และ
ให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๒๔ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุ
ไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๕)

ผู้เสนอความเห็น
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายนิกร จานง
สมาชิกพรรคชาติไทย
พัฒนา

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๒. กกต. ต้องเพิ่มบทบาทในการประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองและ
กิจกรรมของพรรค
ให้ พ รรคการเมื อ งท าหน้ า ที่ ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้กับสมาชิกพรรคและประชาชน
อย่างสม่าเสมอ

๑. อยากให้ข้าราชการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ และถ้ามีศักยภาพพอ
ก็สามารถเป็นกรรมการบบริหารพรรคได้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. อนุญาตให้พระสงฆ์หรือนักบวชทุกศาสนาสามารถเป็นสมาชิกพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การเมืองได้ และนาไปสู่การเป็น ส.ส.
๒. ข้าราชการสามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
๑. กาหนดให้ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ ๑ พรรค เท่านัน้
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
๒. ไม่ควรกาหนดเพดานอายุในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
๓. นักบวช นักพรต เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
การห้ามบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือการกาหนดไม่ให้
การที่บุคคลใดถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกพรรค
รับเลือกตั้ง ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นกระทาการ
การเมืองนั้น จะถือเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ ใดเกีย่ วกับการให้การเลือกตั้งไม่สจุ ริตหรือ
ทบทวนบทบัญญัติที่ว่าด้วยการห้ามบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เที่ยงธรรม ซึ่งหลักการของ รัฐธรรมนูญนี้
จะต้องกาหดนมาตรการมิให้คนที่เคยกระทา
ผิดลักษณะดังกล่าวมิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวอีก
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
นายเบญจรงค์
บุญผ่อง

มาตรา ๒๕ ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และจัดทาทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและ
ต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ สานักงานใหญ่ของ
พรรคการเมือง รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของ
สมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมาชิกให้นายทะเบียนทราบตามรายการ หลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผูไ้ ม่มสี ัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง
๒. ห้ามมิให้ผไู้ ม่มสี ัญชาติไทยโดยการเกิดเข้าเป็นสมาชิกหรือดารง
ตาแหน่งใด
๑. ควรมีระบบตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบชื่อตนเองได้ และการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง
๑. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นสมาชิก
พรรคฯ เพื่อป้องกันการนาชื่อไปสมัครโดยประชาชนไม่ทราบ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่ชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ควรมีการรับรองการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้ที่ต้องการสมัคร
วันพุธที่ ๑๖
เป็นสมาชิกฯ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. ควรมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมี
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกพรรคการเมืองสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ของสมาชิกพรรคเมืองที่ตนเองสังกัดได้ง่าย
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑. ขอให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือใน
สหกรณ์แห่งประเทศ การอานวยความสะดวก เช่น การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองผ่านขั้นตอน
ไทย
การทาบัตรประชาชนซึ่งมีการออนไลน์ทั่วประเทศ
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙
นายศุภชัย สมเจริญ
เพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือผู้ที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประธานกรรมการการ มอบหมายสามารถตรวจสอบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมือง
เลือกตั้ง
จัดเก็บไว้ ณ ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองได้ จึงเห็นควรเพิม่ เติม
ข้อความต่อจากประโยค และให้สมาชิกตรวจดูได้โดยสะดวก “และพร้อมที่จะ
ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได้”

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

เป็นกรณีที่ กกต. สามารถกาหนดให้
พรรคการเมืองต้องดาเนนการตามที่ประสงค์
ดังกล่าวได้อยู่แล้ว
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบความ
ซ้าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง
ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบุคคลใดเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคการเมือง ให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
ทราบและลบชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิก แล้วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กาหนด

มาตรา ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามที่
กาหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๒๔ เว้นแต่เป็นกรณีมลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๖
(๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม
แต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิใน

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. นาระบบอีโทเก้นมาใช้โดยเชื่อมฐานข้อมูลของสมาชิกพรรค ระหว่าง
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน สานักงานพรรคและสานักงาน กกต.
๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
๑. มีระบบและกลไกตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่ชียงราย
๑. ควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ได้ โดยถือความเป็นสังกัด
วันอังคารที่ ๑๕
พรรคการเมืองจากการสมัครสมาชิกพรรคล่าสุดเป็นหลัก ส่วนพรรคอื่นที่สมัคร
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนหน้านี้ถือเป็นโมฆะ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

จะทาให้บุคคลนั้นมีรายชื่อซ้อนอยูห่ ลาย
พรรคการเมือง หากพรรคการเมืองมิได้มีการ
คัดชื่ออกจากทะเบียนสมาชิก การตรวจสอบ
ความเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดก็จะ
ทาได้ยาก
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ควรมีการระบุสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้ในบัตร
บัตรประจาตัวประชาชนเป็นเอกสาร
วันพุธที่ ๑๖
ประชาชน แต่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในบัตรได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ราชการซึ่งจะระบุข้อมูลสาคัญของบุคคลคน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นั้น เพื่อประโยชน์ในการแสดงตัว ตามที่
กฎหมายกาหนด แต่การเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ประสงค์
จะเข้าร่วมกลุ่มกับผู้อื่นที่มีนโยบายทาง
การเมืองเช่นเดียวกัน
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. ไม่มีการกาหนดบ8ทลงโทษในกรณีที่สมาชิกไม่จ่ายค่าบารุงพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน การเมือง
๒๕๕๙
๑. สมาชิกพรรคการเมืองควรมีอายุการเป็นสมาชิกพรรค ๒ ปี และต่อ
อายุสมาชิกพรรคการเมือง
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ฐานะสมาชิกมิได้
(๓) ไม่ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปี
ติดต่อกัน
การลาออกตาม (๑) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลา
ออกต่อนายทะเบียนสมาชิกหรือนายทะเบียน ในกรณีที่
ยื่นต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งให้นายทะเบียน
สมาชิกทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่ข้อบังคับกาหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิก
ภาพตามมติของพรรคการเมือง หากสมาชิกผู้นั้นดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับต้อง
กาหนดให้มติของพรรคการเมืองดังกล่าวมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
สังกัดพรรคการเมืองนั้น

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. การเป็นสมาชิกพรรค ต้องมีการกาหนดเงื่อนไขว่าต้องมีอายุการเป็น
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๘
สมาชิกกี่ปีจึงจะเปลี่ยนพรรคได้เพือ่ แก้ไขปัญหาการซื้อตัวสมาชิก
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่เชียงราย
๑. การต่ออายุสมาชิกควรเชื่อมโยงกับการสังกัดพรรค หากไม่ต่ออายุ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๕
เท่ากับการเป็นสมาชิกพรรคเป็นอันสิ้นสุดลง และสามารถไปสมัครพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การเมืองอืน่ ได้
๒. ให้มีการต่ออายุสมาชิกพรรคการเมืองควรต่อทุก ๕ ปี เพื่อลดความ
ยุ่งยากในการจัดลงทะเบียน
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. กรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองต้องการลาออก ให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
พรรค โดยไม่ต้องรอการตอบจากพรรค และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑. สมาชิกที่ไม่ได้ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองภายในกาหนดไม่ควร
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
สหกรณ์แห่งประเทศ กาหนดให้พ้นจากความเป็นสมาชิกโดยทันที เนื่องจากสมาชิกบางคนอาจไม่
ไทย
สะดวกในการชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒. ขอให้กาหนดว่าหากไม่ชาระค่าบารุงก็ไม่มสี ิทธิลงสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส.
๒๕๕๙
หรือสิทธิอื่น ๆ หรือจะไม่มีสิทธิตา่ ง ๆ ทางการเมืองเท่านั้น
นายศุภชัย สมเจริญ
เพื่อให้การชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมืองของสมาชิก
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ประธานกรรมการการ เป็นไปตามความจริง จึงควรมีบทต้องห้ามและบทกาหนดโทษ กรณีการชาระ
เลือกตั้ง
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมืองแทนสมาชิก ทั้งในขั้นตอนแรกเข้าและ
ขั้นตอนภายหลังการเป็นสมาชิกแล้ว รวมถึงกรณีการปลอมแปลงเอกสาร
เกี่ยวกับการรับสมัครเป็นสมาชิก โดยสมควรกาหนดเป็นเหตุให้ยุบพรรค
การเมือง
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
ในกรณีที่สมาชิกพรรคมีความประสงค์จะลาออกจากพรรคเดิมเพื่อไป
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ โดยให้
พรรคใหม่นั้นไม่ต้องยื่นใบลาออกจากพรรคเดิมก่อน แต่ให้สมาชิกพรรคผู้นั้นยื่น บุคคลนั้นแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ความประสงค์กับพรรคใหม่ แล้วให้พรรคใหม่นาส่งใบสมัครแจ้งไปที่ กกต. ใน
ฐานะนายทะเบียนสมาชิกของพรรคใหม่ โดยให้มีผลการเป็นสมาชิกพรรคใหม่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือ
สัมมนาที่ชลบุรี
กระทาการใดอันทาให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทาการ วันจันทร์ที่ ๗
อันเป็นการควบคุม ครอบงา หรือชี้นา กิจกรรมของพรรค พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกของ สัมมนาที่เชียงราย
พรรคขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
วันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ความเห็นที่เสนอ
ตั้งแต่วันที่ กกต. ลงรับจดแจ้ง เหมือนกับการจดแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
หรือการเปลี่ยนแปลงย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทุกกรณีไม่ต้องแจ้งกับที่เดิม แต่
แจ้งกับที่ใหม่ที่ต้องการย้ายไป
หากสมาชิกทาผิดกฎหมายและต้องคดีให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สิ้นสุดลงทันที

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. ทาอย่างไรไม่ให้พรรคการเมืองรับเงินจากกลุม่ ทุน และการจัดตั้งควรมี
การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และทรัพย์สินก่อนและหลังจัดตั้ง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. เรื่องคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ปราศจากการครอบงา และควร
กาหนดใน พรบ. เลือกตั้งด้วย

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

การกระทาในลักษณะที่เป็นการควบคุมครอบงา ก้าวก่าย แทรกแซง หรือ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมตาม
มาตรา ๒๘ คาว่า “มีส่ วนร่วมในการด าเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมื อง”มี ค วามหมายอย่ างไร ครอบคลุม ถึ งกรณี ใดหรือ กิจ กรรมลั ก ษณะ
ใดบ้าง เช่น พรรคการเมืองจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น
ของประชาชนผู้สนใจ หากในการสัม มนาดังกล่ าวมีบุ คคลที่ ไม่ได้เป็น สมาชิ ก
พรรคเข้าร่วมการสัมมนาและแสดงความคิดเห็นด้วยกรณีเช่นนี้จะถือว่าพรรค
การเมืองนั้ นยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองอันเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นต้องถูก
ยุบตามมาตรา ๘๔ (๓) และบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ ดังกล่าวต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ ไม่เกินสามล้าน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับและถ้าผู้นั้นยังไม่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วยหรือไม่ ดังนั้น ควรกาหนดให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรค
การเมือง กระทาการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงา หรือ
ชี้นา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทาให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกของพรรคการเมืองขาดความอิสระ
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอ
ให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ทั้งนี้
เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง

ผู้เสนอความเห็น

สัมมนาที่ชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙
พรรคพลังชาติไทย
นายสุเทพ
เข้มแข็งปรีชานนท์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย)

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ความหมายหรือขอบเขตของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองให้เกิดความ
ชัดเจน มิฉะนั้น จะเกิดปัญหาในการตีความและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
๑. ประเด็นการครอบงาจากบุคคลภายนอก ควรชัดเจนว่ามีประเด็น
อะไรบ้าง หากประชาชนเสนอนโยบายจะถือว่าเป็นการครอบงาหรือไม่

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. ควรสร้างแรงจูงใจ ถ้าสมาชิกพรรคการเมืองมีบตั รสมาชิกพรรค
สามารถนาไปใช้เป็นส่วนลดต่าง ๆ ได้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. รัฐควรกาหนดประโยชน์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง (แต่ยังไม่ชัดเจนในรายละเอียด)

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. ขอให้มีมาตรการในการตรวจสอบมิให้พรรคการเมืองที่ฉ้อฉลจ่ายเงินค่า
บารุงพรรคแทนสมาชิกพรรคการเมืองด้วย

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. มีตัวแทนไปชักชวนได้ไปหลอกลวงชาวบ้านว่าทางพรรคจะจ่ายเงินค่า
สมาชิกพรรคหัวล่ะ ๒๐๐ บาทจึงทาให้ประชาชนกรอกใบสมัครให้กับตัวแทนที่
ไปหาสมาชิกจานวนมากและได้มาทวงเงิน กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงชี้แจงไปว่า
พรรคไม่มีนโยบายแจกเงินให้กับสมาชิกพรรคเลย ทาให้เกิดความไม่พอใจ ขอคืน
ใบสมัคร สานาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียนให้
ท่านประธาน กรธ. ทราบ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจาก
ผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ นายเบญจรงค์
ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือถ้อยคาใน บุญผ่อง
ประการที่น่าจะทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรค
การเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรค
การเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า
“พรรคการเมือง”
มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ สัมมนาทีร่ ัฐสภา
จดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
(๑) ดาเนินการให้มีจานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพัน
๒๕๕๙
คน และต้องเพิ่มจานวนสมาชิกให้มีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันทีน่ ายทะเบียนรับจด
ทะเบียน
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชี วันอังคารที่ ๘
รายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกาหนดอย่างน้อย พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้อง
มีสมาชิกที่มภี ูมิลาเนาอยู่ในเขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบของ
สาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป

ความเห็นที่เสนอ
๒. ข้าพเจ้าไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในจังหวัดนครปฐมมาเป็นสมาชิกพรรคได้ จึงทาให้ข้าพเจ้าต้องเสนอค่าใช้จ่าย
เป็นค่าน้ามันรถให้กับตัวแทนไปบอกและชักชวนให้เป็นสมาชิกพรรค
การกาหนดเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคชาระค่าบารุง บุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิก
พรรคอาจไม่ได้เป็นผู้ชาระค่าบารุงด้วยตนเองแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ชาระค่าบารุง
แทน

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือถ้อยคาในประการที่น่าจะทาให้ประชาชนเข้าใจว่า
เป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อทีมีอักษรไทย ประกอบว่าพรรคการเมืองหรืออักษร
ต่างประเทศ ซึ่งแปลว่าพรรคการเมือง ใช้ในเอกสารอื่นๆ หรือในข้อมูลทางการ
สื่อสารใด ๆ โดยมิเป็นพรรคการเมือง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองที่กาหนดให้พรรคหาสมาชิกให้ครบ
หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
๕,๐๐๐ คน ก่อนจึงจะสามารถทาได้นั้น ควรลดจานวนลงเหลือ ๑,๐๐๐ คน รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
เพราะการที่ จ ะหาสมาชิ ก ให้ ค รบจ านวน ๑,๐๐๐ คน ตามระยะเวลาที่ จานวน ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กกต.
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดนั้นเป็นไปได้ยาก
กาหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได้
๑. ตั้งง่าย ยุบยาก และ ๑ ปี ต้องมีสมาชิก ๒,๐๐๐ คน ทาประชาชนให้
ร่าง พรป. นี้ กาหนดให้ยืดหยุ่นขึ้น โดย
เป็นสมาชิกพรรคโดยแท้จริง
ต้องมีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามที่
๒. เปลีย่ นจากภาคละ ๑ สาขา เป็นอย่างน้อยให้มีจังหวัดและ ๑ สาขา
กกต. กาหนด แล้ว จังหวัดใดมีสมาชิกเกิน
ภายใน ๑ ปี
สองร้ยคนสามารถตั้งผู้แทนพรรคการเมือง
๓. สมาชิกพรรคควรเฉลีย่ ให้มีจากทุกภาค
ประจาจังหวัดได้ เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วมของ
สมาชิกในทุกพื้นที่ได้
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว ให้
หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขานั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ต้องมี
รายการตามที่นายทะเบียนกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง และชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจาตัวประชาชนของคณะกรรมการสาขาพรรค
การเมืองซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรค
การเมืองตามจานวนที่กาหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรค
การเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายทะเบียนกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปด้วย

ผู้เสนอความเห็น
สัมมนาที่ชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. สมาชิก ๕,๐๐๐ คน ควรมีตัวแทนจากทุกจังหวัด และเป็นตัวแทน/
สมาชิก ที่มาจากฐานหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอ จังหวัด
๒. การเป็นสมาชิกภาคละ ๕๐๐ มากเกินไป ควรกาหนดช่วงเป็น ๓๐๐–
๕๐๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็ก
๓. ควรกาหนดช่วงสมาชิกเป็นช่วงเวลา ๖ เดือน มีสมาชิก ๓,๐๐๐
ระยะเวลา ๑ ปี มีสมาชิก ๕,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของพรรค
การเมือง
๔. ควรตัดประเด็นเรื่องสมาชิกพรรคการเมืองออกไป (จานวน ๕,๐๐๐
คน) เพราะเขียนไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง
๕. จานวนสมาชิกในการจัดตั้งพรรคจานวน ๕,๐๐๐ คน อาจจะมาก
เกินไป ควรเปิดกว้างมากกว่านี้ ให้ ๕๐๐ คนก็สามารถจัดตั้งพรรคได้เพื่อป้องกัน
การล๊อคสเปค
๖. ไม่ควรกาหนดสมาชิกเป็นสัดส่วนรายภาคและรายสาขา
๗. การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ควรเป็นขั้นตอนทีไ่ ม่เร่งรีบ (ไม่ควร
เร่งรีบ ให้ ๕,๐๐๐ คน ใน ๑ ปี) เริ่มจากประกาศนโยบายพรรค หาสมาชิก
(๕,๐๐๐ คน อาจมากเกินไปในช่วงแรก) จากนั้นให้มีการตั้งสาขาพรรค และมี
การประชุมพรรค ทั้งนี้ พรรคการเมืองต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพือ่ ให้คนที่
พร้อมร่วมมือ มีส่วนร่วมทางการเมืองเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนั้นจริงๆ
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. สมาชิกพรรคการเมืองไม่ต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ คน
วันพุธที่ ๑๖
๒. สมาชิกพรรคการเมืองทุกภาคไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ คน หรือสมาชิกพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การเมืองภูมภิ าคละ ๕,๐๐๐ คน
๓. การจัดตั้งพรรคได้ง่าย ภายในปีแรกต้องมีทุกภาค และภายใน ๕ ปี
ต้องมีให้ครบทุกจังหวัด

หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
จานวน ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กกต.
กาหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยเมื่อเป็นพรรคการเมืองสมควร
ที่จะต้องมีการหาสมาชิกเพิม่ เพื่อเป็นฐานใน
การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
กรณีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ตาม
ร่างฯนี้ มีกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลที่จะผ่อน
ปรนบางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้สามารถ
ดาเนนการจัดตั้งพรรคเพื่อส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้

หลักการเดิมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบัน ทั้ง
จานวน ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กกต.
กาหนด ซึ่งพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยเมื่อเป็นพรรคการเมืองสมควร
ที่จะต้องมีการหาสมาชิกเพิม่ เพื่อเป็นฐานใน
การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
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ผู้เสนอความเห็น
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

การกาหนดให้ทุกสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกจ่ายค่าบารุงพรรคไม่
หลักการตามกฎหมายปัจจุบัน
น้อยกว่า ๕๐๐ คน เป็นจานวนที่สงู เกินไปและเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในเขต
เลือกตั้งในพื้นที่ที่พรรคการเมืองนัน้ ไม่มสี มาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งพรรค
การเมืองขนาดใหญ่มีสาขาพรรคในแต่ละภาคจานวนมาก ท้ายที่สุดการกาหนด
เช่นนี้จะเป็นการบีบให้เหลือเพียงภาคละหนึ่งสาขาเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มสี าขาพรรคจานวนมาก
พรรคพลังชาติไทย
พรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นกฎหมายบังคับให้มีสมาชิกจานวน ๕,๐๐๐
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
นายสุเทพ
คนนั้นภายใน ๑ ปีนั้นเหมาะสมแล้วและให้พรรคการเมืองทุกพรรคเปิดสาขา
เข้มแข็งปรีชานนท์
สมาชิก ๔ ภาคนั้นแต่ล่ะสาขาภาคนั้นมีสมาชิกสมัครไม่ต่ากว่า ๕๐ คนขึ้นไปถึง
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ จะเปิดสาขาแต่ละภาคได้นั้นเหมาะสมแล้วแต่ไม่ควรบังคับให้สาขาพรรคแต่ละ
ไทย)
ภาคจะต้องให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคจานวน ๕๐ คนนั้นจะต้องเป็นคนในจังหวัด
ที่ไปเปิดสาขาในจังหวัดนั้นเท่านั้น แต่ควรจะให้คนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคนั้นๆ
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและเปิดสาขาได้เพราะ
๑. ภาคใต้เป็นภาคที่ยุ่งยากที่สุดกับพรรคเล็ก ๆ เพราะคนภาคใต้ส่วนใหญ่
จะนิยมชมชอบพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นและถ้าบุคคลใดจะมาเป็นสมาชิ กที่
ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะออกมาต่อว่าบุคคลที่สมัครพรรคอื่นและร่วมเปิด
สาขาทาให้คนที่มาสมัครเป็นสมาชิกนั้นหวาดกลัวจึงไม่กล้าเข้ามาเป็นสมาชิกจึง
ทาให้ไม่สามารถเปิดสาขา
๒. ถ้าไม่ออกกฎระเบียบเข้มงวดบังคับว่าเมื่อเปิดสาขาภาคที่จังหวัดใดเช่น
เปิดสาขาที่ชุมพร ซึ่งถือว่าเปิดสาขาภาคใต้ก็ให้คนจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดมา
เป็นสมาชิกและร่วมเปิดสาขาได้
คณะกรรมาธิการ
ควรมีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของพรรคการเมืองทางด้าน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การเมือง สภานิติ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณจานวนสมาชิก กล่าวคือ เมื่อระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
บัญญัติแห่งชาติ
นายทะเบียนพรรคการเมืองจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว จานวนสมาชิกพรรค
การเมืองควรมีการขยายจานวนหรือมีอัตราทีเ่ พิ่มมากขึ้นกว่าเดิม มิใช่ยังคงมี
จานวนคงที่ไม่เท่ากันกับจานวน ณ วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น
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ร่างรัฐธรรมนูญ

ใหม่ ซึง่ เห็นว่าสูตรการคิดคานวณหรือวิธีการเพิ่มจานวนสมาชิกนั้นมีอยู่
หลากหลายให้เลือกใช้ เช่น ในลักษณะอัตราก้าวหน้า หรือในลักษณะการ
กาหนดที่ชัดเจนตายตัว หรือในลักษณะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ทัง้ นี้ อาจจะ
กาหนดเพดานสูงสุดไว้ด้วยก็ได้
นอกจากนี้ การจัดตั้งพรรคการเมืองตามร่างกฎหมายใหม่นั้นมี
กระบวนการและขั้นตอนเข้มงวดมากขึ้น จึงมีลักษณะของการจัดตัง้ ที่ยากขึ้น
กว่าเดิม
นายเบญจรงค์
๑. การจัดตั้งพรรคการเมืองให้คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองดาเนินการ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
บุญผ่อง
ออกหนังสือเชิญชวนคนอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดให้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกและได้จานวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามภาคที่นายทะเบียนกาหนด
ภาคละไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน เมื่อรวมกับจานวนผูเ้ ริม่ จัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว
ไม่น้อยกว่าสี่พันคนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒. สมาชิกจานวนสี่พันคนดังกล่าวในวรรคสองอย่างน้อยต้องมีสมาชิกอยู่
ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าภาคละห้าจังหวัดตามบัญชีราบชื่อภาคและจังหวัดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดและมีจานวนสมาชิกจังหวัดละไม่น้อยกว่าห้า
สิบคน
คณะกรรมาธิการ
มาตรา ๓๒ (๒) ภายใน1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรค
แก้ไขตามความเห็นที่เสนอ
สามัญพิจารณาศึกษา การเมืองต้องจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและ
เสนอแนะ และ
จังหวัด ที่ คณะกรรมการก าหนดอย่ างน้ อยภาคละหนึ่ งสาขา โดยสาขาพรรค
รวบรวมความเห็นเพื่อ การเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ประกอบการพิจารณา สาขานั้นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
กรณีดังกล่าวนี้ กาหนดไว้เฉพาะเกณฑ์ขั้นต่าให้สาขาพรรคต้องมีสมาชิกที่
สภานิตบิ ัญญัติ
มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิด ชอบของสาขานั้นไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนเท่านั้น
แห่งชาติ
ไม่ ได้ ก าหนดห้ ามหรือ บั งคั บ อย่ างชั ดเจนว่ าสาขาพรรคการเมื อ งดั งกล่ าวจะ
สามารถมีสมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นได้ด้วย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

มาตรา ๓๔ กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็น
สมาชิกและมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง
การได้มา การดารงตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่ง วิธีการบริหาร และหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีหน้าที่
ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย
มาตรา ๓๕ ในจังหวัดที่มิได้เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่
หรือสาขาพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่ง
มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรค
การเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัดเพื่อดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัด
นั้นและให้นาความในมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับแก่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายทะเบียนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

หรื อ ไม่ หากสาขาพรรคดั ง กล่ า วมี ส มาชิ ก ที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ น อกเขตพื้ น ที่
รับ ผิ ด ชอบของสาขามากกว่ า จ านวนคนในพื้ น ที่ อ าจท าให้ เกิ ด การครอบงา
แทรกแซง ก้าวก่ายการดาเนินการกิจกรรมทางการเมืองของสาขาพรรคการเมือง
นั้นได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการเป็นตัวแทนของสาขาพรรคการเมืองเพื่อเป็นกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับการเลือกตั้งของพรรคตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. วาระของกรรมการบริหารพรรค ควรมีวาระ ๒ ปี ดารงตาแหน่งติดกัน
วันพุธที่ ๑๖
ได้ไม่เกิน ๒ วาระ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๙

๑. การมีระบบตัวแทนสมาชิกในจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะทาให้พรรค
การเมืองที่ไม่สนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองนาระบบนี้มาใช้
เป็นหลักแทนที่จะมีการจัดตั้งสาขาโดยจะคงสาขาพรรคไว้เพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าและตัวแทนของจังหวัดจะมาจากการแต่งตั้งทาให้อยู่ใน
การควบคุมของคณะกรรมการบริหารในส่วนกลางได้ง่ายกว่า

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

การกาหนนดให้จังหวัดสามารถมีตวั แทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด เพื่อให้พรรค
การเมืองสามารถมีคนดูแลการดาเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัด
นั้น หากไม่มสี าขาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ อยู่
เพื่อเป้นการผ่อนปรนและทาให้การบริหาร
กิจการของพรรคการเมืองทาได้สะดวกขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๖ สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรค
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
การเมืองประจาจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นนอกราชอาณาจักรมิได้
มาตรา ๓๗ พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุม
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. กาหนดให้มีการประชุมพรรค อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร่วมกับสมาชิก
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
วันพุธที่ ๑๖
พรรค ในเรื่องการกาหนดนโยบายของพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง เช่น ข้อกาหนดให้สมาชิก
พรรคการเมืองต้องเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคฯมีการตรวจสอบจานวนสมาชิก
พรรคการเมืองทุก ๕ ปี มีการส่งรายงานการประชุมไปยัง กกต.
นายเบญจรงค์
พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่ปีละ ๑ ครั้ง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
บุญผ่อง
มาตรา ๓๘ การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทา สัมมนาที่ชลบุรี
๑. การกาหนดนโยบายควรให้สมาชิกพรรคการเมือง มีส่วนร่วมเข้าไป
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
โดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
วันจันทร์ที่ ๗
กาหนดนโยบายได้ด้วย ไม่ได้มาจากกรรมการบริหารพรรคเพียงอย่างเดียว
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาประกาศอุดมการณ์ทาง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และพรรคการเมืองควรกาหนดให้สมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีการประชุมอย่าง
การเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบายของพรรค
สม่าเสมอด้วย
การเมือง
นายศุภชัย สมเจริญ
ควรกาหนดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองสาหรับดาเนินกิจการ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ประธานกรรมการการ ที่มีความสาคัญ เช่น การให้ความคิดเห็นในการส่งผูส้ มัครของพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิก
เลือกตั้ง
การให้ความเห็นเพื่อกาหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมือง ฯลฯ โดยควร
พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหาร
กาหนดองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองต้องประกอบด้วย
อื่นของพรรคการเมือง
กรรมการสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับ
มีจานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
เลือกตั้งของพรรคการเมือง
ร่วมอย่างกว้างขวางในการกาหนดนโยบายแลการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะ
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดาเนิน
สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยในสาขาพรรคการเมือง
กิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดาเนินการไปในรอบปีที่
นายเบญจรงค์
๑. เมื่อนายทะเบียนได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว ให้
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ผ่านมา
บุญผ่อง
ดาเนินการประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ โดยกระทาการที่ประชุมใหญ่ของ
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค
พรรคการเมือง
การเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(๗) กิจการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
- การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย หรือข้อบังคับ
กิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรค
การเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไป สัมมนาทีร่ ัฐสภา
ตามที่กาหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
๒๕๕๙
จานวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด ผู้แทนของ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

- การเลือกหัวหน้าพรรค
- การเลือกและถอดถอนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
- การดาเนินการลงมติรับรองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองของพรรค
- การถอดถอนหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
- การดาเนินการลงมติรับรองการลงชื่อผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีในนามพรรคการเมือง โดยใช้ระบบ (Primary Vote)
- รายงานการดาเนินกิจการของพรรคที่ได้ดาเนินการไปในรอบปีที่ผ่าน
มา
- แผนการดาเนินการสาหรับปีต่อไป โดยการหารายได้การหาสมาชิก
พรรคการเมือง และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทางการเมือง
- การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจาปีของพรรค
การเมือง
- การอื่นตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒. ภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันทีน่ ายทะเบียนรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรค
การเมือง พรรคการเมืองต้องดาเนินการให้มีสมาชิกตั้งแต่ ๖,๐๐๐ คน ขึ้นไป ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีอยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกาหนดและมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อย
ภาคละ ๒ สาขา
๓. พรรคการเมืองต้องเสนอการใช้งบประมาณของพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
พรรค โดยที่สมาชิกพรรคทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนีไ้ ด้
๑. องค์ประชุมของสมาชิกพรรคทีก่ าหนดไว้ ๒๐๐ คนเยอะเกินไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกของพรรคการเมือง ในการบริหาร
พรรคการเมืองให้ได้มากที่สดุ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสาขา สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมประชุม มีสิทธิในการ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดไม่
วันพุธที่ ๑๖
ตัดสินใจของพรรคการเมือง
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. การประชุมพรรคการเมืองต้องแจ้งไปยัง กกต. จังหวัดให้ทราบด้วย
และสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ มีจานวนรวมกันทั้งหมด
เพือ่ ให้ กกต. จังหวัด แจ้งประชาชนและสมาชิกพรรคให้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน
มาตรา ๔๐ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทาโดย ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
เปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๓) และ
(๔) ให้ลงคะแนนลับ
มาตรา ๔๑ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของ
พรรคการเมืองหรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่า มีสิทธิเข้าชื่อกันยื่นคาร้องขอให้
จัดการประชุมใหญ่วสิ ามัญของพรรคการเมืองนั้นได้ ใน
กรณีเช่นนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั คาร้องขอ
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองไม่จัดการประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าชื่อกันร้อง
ขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญอาจยื่นคาร้องต่อนาย
ทะเบียนเพื่อให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคสอง ให้นายทะเบียน
รายงานคณะกรรมการโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการ
เห็นว่าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้
หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่ง และแต่งตั้งให้
ผู้เข้าชื่อร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญคนหนึ่งมี
อานาจเรียกประชุมใหญ่นั้นแทนหัวหน้าพรรคการเมือง
ห้ามมิให้ผซู้ ึ่งพ้นจากตาแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง
ตามวรรคสาม ดารงตาแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคสาม และให้นาความใน
มาตรา ๒๒ วรรคห้าและวรรคหก มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม
คาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสามให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ในกรณีสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่งคนใด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน เห็นว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
อื่น ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมือง
ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย
อื่น ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทารายงาน
การดาเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่
ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่อ
อนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่คณะกรรมการ
กาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. กกต. ควรให้องค์กรอื่นรวมถึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การเปิดเผยรายงานการดาเนินกิจการ
วันอังคารที่ ๘
ตรวจสอบพรรคการเมือง
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตามที่บัญญัติในร่างมาตรานี้ คณะกรรมการ
สัมมนาที่ชียงราย
๑. สมาชิกควรมีสทิ ธิตรวจสอบพรรคการเมืองว่าดาเนินงานตามนโยบายที่ ได้บัญญัติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองต้อง
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
วันอังคารที่ ๑๕
ร่วมกันกาหนดแต่เดิมหรือไม่ ภาคประชาชนและประชาสังคมได้เข้ามามีส่วน
ด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่ครอบคลุมมากกว่า
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมตรวจสอบด้วย
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งสาหรับปีนั้น
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดาเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
อนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปด้วย
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง
ในพรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อ
กระทาการหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการบ่อน
ทาลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดารง
ตาแหน่งในพรรคการเมืองกระทาการหรือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ใดกระทาการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระทาการอันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดจากผู้ใด เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง หรือ
สัญญาว่าจะให้ได้รบั แต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือตาแหน่งใดใน

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๒. ก.ก.ต. ควรติดตาม กากับการดาเนินงานของพรรคการเมืองตลอด
ระยะเวลา ไม่ใช่มีการเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงของการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประชาธิปไตย
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ให้องค์กรภาคประชาชน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรม
วันพุธที่ ๑๖
การดาเนินการของพรรคการเมือง
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. ต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานของพรรคในแต่ละปีให้สมาชิก
พรรคทราบผ่านการประชุมสมาชิกพรรค

นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา

ห้ามกระทาการใดอันทาให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนผู้บริจาค
ทรัพย์สินให้แก่พรรค

ความเห็นที่มผี ู้เสนอแนะ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
การบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด
เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือตาแหน่งใดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ
หมวด ๓
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๔๗ พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้รับฟังความคิดเห็นจากสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ด.ร. ธีระ เจียรบุญ
หยก

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตติ ่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
๒. เห็นด้วยกับที่ให้มีการกาหนดตัวผู้รับสมัครเลือกตั้ง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. คนในพื้นที่ควรมีโอกาสเลือก ส.ส.

การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ประชาชนใน
การลงคะแนนเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีภูมลิ าเนาได้อยู่แล้ว
ตรวจสอบพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคว่ามีพรรค
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
การเมืองใดยังมีคดีในศาลแพ่งหรือศาลอาญา ก็ไม่ให้พรรคดังกล่าวส่งผู้สมัคร
ที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
ส.ส หรือ ส.ท หรือไม่อนุญาตให้สมาชิกพรรคนั้นทุกคนมีตาแหน่งทางการเมือง และการส่งผูส้ มัครรับรับเลือกตั้ง การกาหนด
ต่อไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นคดีหรือมีคาสั่งปกครองให้พรรคการเมืองนั้นหยุด
เงื่อนไขเพื่อมิให้พรรคการเมืองดาเนน
กิจกรรมชั่วคราวจนกว่าจะพ้นคดี
กิจกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนนกิจกรรมเหล่านั้น
คาว่า “ส่งผู้สมัคร” ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่มีการกาหนดจานวน
เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง ร่างฯ
ผู้สมัครให้ชัดเจนว่าต้องส่งจานวนมากน้อยเพียงใด
กาหนดไว้ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๔๘ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้คานึงถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิงด้วย
คณะกรรมการจะกาหนดอัตราส่วนขั้นต่าของผู้สมัคร
ซึ่งเป็นชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับ
เลือกตั้งก็ได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัคร
ตามอัตราส่วนดังกล่าวได้ ให้แจ้งเหตุผลให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง
การกาหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
หารือกับพรรคการเมืองด้วย

สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. สัดส่วนของตัวแทน ส.ส. มาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อจะได้คนที่มี
ความรู้ตามสาขานั้น ๆ มาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
การคานึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการส่งผู้สมัคร
รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๗ กาหนดให้การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
คานึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วยเป็นเรื่องที่ทาได้ยากในทาง
ปฏิบัติอีกทั้ง ตามร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติยังได้กาหนดให้การเลือก
ปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลในเรื่องอื่น ๆ นอกจากความแตกต่างชายและหญิง
จะกระทาไม่ได้ เช่น ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล เป็นต้น (ร่าง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ) หากต้องการให้คานึงถึงเรื่องความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิงก็ควรคานึงถึงความแตกต่างในเรื่องอื่นๆ ตามทีก่ ล่าวไป
ด้วยหรือมิฉะนั้น ก็ควรตัดเรื่องคานึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
ออกเสียน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
๑. เขตเลือกตั้งบางเขตซึ่งเดิมทีไม่มีผู้สมัครหญิง อาจเป็นเพราะไม่สนใจใน
เรื่องการเป็นตัวแทนจึงไม่ลงสมัคร แต่กฎหมายกาหนดว่าโดยคานึงถึงสัดส่วน
ของชายและหญิง จึงจาเป็นที่เขตเลือกตั้งนั้น ต้องมีผสู้ มัครหญิงทั้งที่ไม่ได้สมัคร
ใจ
๒. การให้คานึงถึงสัดส่วนของชายและหญิงในขณะที่บางพื้นที่หญิงหรือ
ชายไม่มีความพร้อมเหมาะสมเพียงพอ อาจเป็นการตัดโอกาสเพศอืน่ ที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมมากกว่า
ให้พรรคการเมืองใช้หลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยภายในพรรคเพื่อ
คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต
เลือกตั้งและในส่วนภูมิภาคด้วยความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ร่างมาตรานี้ไม่ได้กาหนดสัดส่วนของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่เป็นบทบัญญัติที่
กาหนดหลักการในเรื่องให้พรรคการเมือง
คานึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิงโดยพรรคการเมืองจะคัดเลือกสมาชิก
เพือ่ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุที่เป็น
ผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมิได้

การคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ร่าง
มาตรา ๔๙ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักการรองรับไว้แล้ว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

44
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
มาตรา ๔๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป การส่งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองในการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย
บุคคลและจานวนตามที่กาหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดซึ่งเลือกกันเองจนครบจานวน ทั้งนี้ วิธีการ
เลือกกันเองและจานวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการ
กาหนดตามมาตรา ๓๓
ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสรร
หาผู้สมัครรับเลือกตั้งรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด และ
สมาชิกมาประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย
ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ให้ความเห็น
ชอบบุคคลใดที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เสนอ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ดาเนินการสรรหาบุคคลแทนบุคคลนั้น หาก
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งยืนยันเสนอชื่อ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

สัมมนาที่ชลบุรี
สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
เลือกผู้แทน ส.ส. จากสาขาพรรคให้เป็นที่สิ้นสุด และไม่เปิดช่องให้
วันอังคารที่ ๘
กรรมการบริหารพรรคเสนอชื่อเพิ่มเติม
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. กาหนดกลไกการสมัครผู้สมัครต้องยึดโยงกับประชาชน โดยผ่านการ
วันพุธที่ ๑๖
ประชุมสมาชิกพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
โดยหลักพรรคการเมืองจะมีตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดมากกว่าหัวหน้า
สาขาพรรคการเมือง ซึ่งอาจทาให้ตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดมีอานาจ
มากกว่าสาขาพรรคการเมืองในการเลือก
กันเองเป็นกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งได้
ลักษณะทานองเดียวกัน โดยอยู่ในรูป
ของคณะกรรมการสรรหาฯ โดนมี
องค์ประกอบจากทุกภาคส่วนในพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

นายถวิล ไพรสณฑ์
๑. ควรบัญญัติอีกมาตราหนึ่งว่า ให้หัวหน้าสาขาพรรคหรือผู้แทนพรรค
อดีตสมาชิกสภาผู้แทน การเมืองประจาจังหวัดเสนอชื่อผูป้ ระสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
ราษฎร พรรค
สรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งก็ได้
ประชาธิปัตย์
๒. เมือ่ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งได้รับรายชื่อผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งแล้ว ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งขอลงสมัครในพื้นที่สาขาพรรคใด หรือใน
จังหวัดที่มีตัวแทนประจาพรรคการเมืองจังหวัดใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งรายชื่อผูส้ มัครนั้น ๆ ไปให้สาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดนั้นๆ แล้วแต่กรณีพิจารณาก่อน และส่งผลการพิจารณา
ไปให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในกาหนดเวลาที่
คณะกรรมการสรรหากาหนด
นายสัณฑวุฒิ
การเลือกตัวแทนพรรคเพื่อส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งและการเสนอชื่อ
ให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง โดย
มหิทราทิศ
นายกรัฐมนตรี ต้องทาโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค
เพียงกาหนดไว้ในข้อบังคับของพรรค
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

บุคคลเดิม และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่
เห็นชอบด้วย ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและ
คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งประชุมร่วมกัน
เมื่อที่ประชุมร่วมกันดังกล่าวมีมติเป็นประการใดให้
ดาเนินการไปตามมตินั้น การลงมติดังกล่าวให้กระทาโดย
วิธีลงคะแนนลับ
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พิจารณาจากสมาชิก
ผู้ซึ่งยื่นความจานงด้วยตนเองและผู้ซึ่งสมาชิกเสนอ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้ง
ที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มผี ู้ใดได้รับ
เลือกตั้ง หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามข้อบังคับ
มาตรา ๕๐ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือ
รับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาตามมาตรา ๔๙ เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๑ การกาหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่
ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คานึงถึงความเห็นของสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบาย
นั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการ
ดาเนินการ
(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดาเนินนโยบาย
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินนโยบาย

ประธานชมรมประชา
อาสา

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
การเมือง จะต้องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวไว้

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. กาหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดทาการวิเคราะห์ผลกระทบ ความ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน คุ้มค่า และความเสี่ยงของนโยบาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒๕๕๙
ก่อนที่จะประกาศโฆษณานโยบายนั้น เห็นควรให้หน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งทาหน้าที่วินิจฉัยกรณีที่พรรคการเมืองมิได้ดาเนินการ
ตามมาตรานี้
๒. การกาหนดนโยบายของพรรคการเมืองควรมีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและเป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาที่ชลบุรี
๑. สมาชิกพรรคการเมือง สามารถทานโยบายสาธารณะของท้องถิ่นนั้น ๆ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันจันทร์ที่ ๗
ได้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. ควรมีมาตรการในการกากับนโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมือง
เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้ว เช่น ถ้าทาตามนโยบายไมได้ ควรมีมาตรการให้ยุบ
พรรค
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. หากนโยบายที่พรรคเสนอต่อประชาชนเกิดความเสียหาย พรรค
วันอังคารที่ ๘
การเมืองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. พรรคการเมืองต้องมีการควบคุมนโยบายสาธารณะของพรรคและให้
วันพุธที่ ๑๖
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายบวร ยสินทร
สมควรตัดมาตรา ๕๐ ออกเพราะการกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานเครือข่าย
มีอานาจหน้าที่ในการสอบทานนโยบายของพรรคการเมือง มิชอบด้วยบทบัญญัติ
ราษฎรอาสาปกป้อง ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ แต่หากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าสมควร
สถาบัน
มีไว้ ก็ควรกาหนดให้เป็นเฉพาะนโยบายที่อาจกระทบต่อระบบการเงินการคลัง
ของประเทศ และให้พรรคการเมืองมีหน้าที่เพียงส่งข้อมูลให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อใช้เผยแพร่โดยไม่มีอานาจในการระงับยับยั้งหรือแก้ไขรายละเอียด
ในนโยบายนั้น
นายสรอรรถ
กลิ่นประทุม

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

เป็นไปตามหลักการในการส่งเสริมให้
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
สาคัญในอนาคต และเป็นไปตาม มาตรา
๒๕๘ การปฏิรูปประเทศ ที่กาหนดให้ต้องมี
กลไกในการกาหนดความรับผิดชอบของ
พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มไิ ด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความ
คุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรเข้ามาควบคุมนโยบายหาเสียงของพรรค
เป็นไปตามหลักการในการส่งเสริมให้
การเมือง เพราะนโยบายจะดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
ประชาธิปไตย โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เมื่อพรรคเป็นของประชาชน (ทั้งนี้
สาคัญในอนาคต และเป็นไปตาม มาตรา
ตามความในมาตรา ๒๒๔ (๕) แห่งร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. กาหนดให้ กกต. มี ๒๕๘ การปฏิรูปประเทศ ที่กาหนดให้ต้องมี
อานาจเพียงดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
กลไกในการกาหนดความรับผิดชอบของ
เท่านั้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กกต. หรือหน่วยงานใดก็ตาม ไม่น่าที่จะเข้ามาก้าว พรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา
ล่วงตัดสินนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นโยบายที่มไิ ด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความ
เพราะหากไม่เหมาะสมหรือเกิดความเสียหาย พรรคการเมืองนั้นก็ตอ้ ง
คุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ด.ร. ธีระ
เจียรบุญหยก
นายกฤษณ์สมั พันธ์
เมนะสูต

หมวด ๔
การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หน้าที่บริหารการเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของ
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มี
การทาบัญชีตามมาตรา ๕๓ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัด ต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงิน
ของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดได้รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี และจัดทาบัญชี
รายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภมู ิลาเนาในเขตจังหวัด

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

รับผิดชอบด้วยตนเองอยู่แล้ว แต่เห็นด้วยกับการประกาศต่อสาธารณะชนเพื่อ
เป็นสัญญาประชาคม
๑. ตรวจสอบนโยบายพรรคทุกพรรค ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะมีนโยบาย
หรือโครงการทาลายความมั่นคงของประเทศหรือไม่
๑. ให้เพิ่มเติมในบรรทัดที่สองของมาตรา ๕๐ ที่ว่าด้วยการกาหนด
นโยบายของพรรคการเมือง พ.ศ. …. หลังคาว่า “ให้คานึงถึงความเห็นของที่
ประชุม ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖” เพิ่มเติม คาว่า “ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช….”และก่อนประกาศนโยบายดังกล่าวพรรคการเมือง
ต้องจัดทาการ….”
๒. เสนอให้เพิม่ เติม “ข้อมูลการวิเคราะห์นโยบายต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ…..” เพิ่มเติม (๑) วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ของนโยบายและเป้าหมาย (ถ้ามี) (๒) ที่มาของงบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินนโยบายและวงเงินงบประมาณ (ถ้ามี) (๒) - (๓) แก้เป็น (๓) - (๔)
ข้อความตามเดิม (๕) ผลกระทบและความเสีย่ งในการดาเนินนโยบายต่อ
ประชาชนและส่วนรวม

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดที่
ตนเป็นตัวแทน แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๓ บัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดง
ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ
การลงรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีและต้องจัดทาภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๔ พรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรก
ภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และ
ครั้งต่อไปเป็นประจาทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน
การปิดบัญชี ให้จัดทางบการเงินซึง่ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรายได้
และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์
หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง ทั้งต้องแสดงที่มาของ
รายได้ตามมาตรา ๕๗ และค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
ของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง และรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผสู้ อบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
มาตรา ๕๕ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สัมมนาที่ชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕

๑. กกต. เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าไปสู่พรรคการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอในการสอบบัญชีควรให้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจบัญชีจาก
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผูต้ รวจบัญชีจะ
เหมาะสมมากกว่า

๑. พรรคควรมีการวางแผนการใช้เงิน และแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
เช่น ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือน
เมษายนของทุกปี
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ
แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้องร่วมกับ
เหรัญญิกพรรคการเมือง และส่งให้แก่นายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
อนุมัติพร้อมทั้งบัญชีตามมาตรา ๕๓
เมื่อได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว ให้นาย
ทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๕๖ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมือง
ได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ

ประชาชนทั่วไปทราบด้วย ทั้งเรื่องที่มาของเงินและการนาเงินไปใช้อะไรบ้าง
๑. เงินบารุงที่ได้รับนั้น ควรมีการบริหารอย่างโปร่งใส

นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา

พรรคการเมืองต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับนิติบุคคลทุกประการเพื่อไม่ให้เกิด
รายได้และทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ช่องทางเลี่ยงภาษีและนาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โกงการเลือกตั้งได้
ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มกี าร
เลือกตั้งซึ่งไม่อาจตรวจสอบที่มาของรายได้
และทรัพย์สินได้ จึงมีการบัญญัติให้รายได้
และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รบั ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร

หมวด ๕
รายได้ของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๗ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงพรรคการเมือง
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๓) เงินที่ได้จากการจาหน่ายสินค้าหรือบริการของ
พรรคการเมือง
(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัด
กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ให้พรรคการเมืองจัดสรรงบประมาณของพรรคการเมืองเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารพรรคการเมืองและให้เสนอเป็นรายงาน
การเงินของพรรคให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับ
บริจาค
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง
การได้มาซึ่งรายได้ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมี
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการได้มาซึ่งรายได้นั้นเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
การจาหน่ายสินค้าหรือบริการตาม (๓) และการจัด
กิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม (๔) ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
รายได้ของพรรคการเมืองจะนาไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากการดาเนินงานของพรรคการเมืองมิได้
มาตรา ๕๘ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดม
ทุนของพรรคการเมืองต้องกระทาโดยเปิดเผยและแสดง
วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่าง
ชัดเจน
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจานวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้มี
หนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง
ประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคสอง ให้ระบุชื่อ
บุคคลผูส้ นับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มี
มูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๕๙ ทุกเดือน ให้พรรคการเมืองประกาศ
รายชื่อผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มี
มูลค่าตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้า
พันบาท ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการบริจาค และให้แจ้งนายทะเบียน
ทราบตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนดด้วย
การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๐ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินสิบล้าน
บาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมไิ ด้ และในกรณีที่บุคคลนั้น
เป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรค
เกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ทปี่ ระชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้
มาตรา ๖๑ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหาร
พรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด หรือสมาชิกผู้ใดได้รับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ และให้พรรค
การเมืองออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายสัณฑวุฒิ
มหิทราทิศ
ประธานชมรมประชา
อาสา

๑. การสนับสนุนพรรคการเมือง ควรมีกลไกการเปิดเผย เช่น การบริจาค
เงินให้พรรคการเมือง แม้คนจะออกจากพรรคแต่เงินยังอยู่ที่พรรค

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงินให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปทุก ๓ เดือนโดยประกาศผ่านหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นใดก็ได้

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. การบริจาคเงินต้องมีการจากัดจานวนเพื่อไม่ให้เกิดความเลื่อมล้าของ
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ประชาชน
๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
๑. สมาชิกสามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมืองได้
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เครือข่ายประชาชน
ห้ามนิติบุคคล หรือบุคคล บริจาคให้พรรคการเมืองเกินรายละ ๕ ล้านบาท
ปกป้องประเทศ
เพื่อมิให้มีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาค
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงการดาเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมือง
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
สมาชิก หรือผูส้ มัครรับเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนกว่าจะพ้นระยะ
เวลาหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ผูส้ มัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหมื่น
บาทต่อวัน โดยผูบ้ ริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้นั้นหรือของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการ
เลือกตั้ง ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รบั บริจาคตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่งไม่อาจนาส่ง
พรรคการเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้ ให้ผสู้ มัครรับ
เลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึกมูลค่า
ของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครผู้นั้น
ในกรณีที่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือ
เพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึง่ หรือเป็นสิ่งของตาม

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
วรรคสองหรือไม่ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย ซึ่ง
คณะกรรมการต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รบั เรื่อง
มาตรา ๖๓ ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิ
แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาประจาปี ให้รัฐนาเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไป
อุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่งปีละ
ห้าร้อยบาทได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ให้กรมสรรพากรจัดทารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับ
การระบุตามวรรคหนึ่งพร้อมจานวนเงินที่แต่ละพรรค
การเมืองจะได้รับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดส่งให้นายทะเบียนและโอนเงินดังกล่าว
ให้กองทุนเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุน
ตามมาตรานี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการและกรมสรรพากรจะได้ตกลง
กัน
มาตรา ๖๔ ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินา
จานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่าย
เพื่อการบริจาคตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากรได้ตาม
จานวนที่บริจาคแต่ไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท สาหรับบุคคล
ธรรมดา และไม่เกินห้าหมื่นบาท สาหรับนิติบุคคล
วิธีการขอหักค่าลดหย่อนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สัมมนาที่ชลบุรี
๑. ระบบการเสียภาษีอากร ในการอุดหนุนให้แก่พรรค สามารถเลือกได้
วันจันทร์ที่ ๗
มากกว่า ๑ พรรค และมากกว่า ๑๐๐ บาท ตามที่ระบบกาหนดได้หรือไม่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. สนับสนุนในกรณีการเสียภาษีรายได้ เป็น ๕๐๐ บาทต่อปี
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่องการหักค่าลดหย่อนภาษีนั้น ควรกาหนดจานวนหรือมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน โดยต้องคานึงถึงรายได้ของประเทศที่จะได้รับจากภาษีด้วย

เป็นเงินของรัฐแต่กาหนดให้เจ้าของเงินที่
เสียเป็นภาษีบริจาคให้แก่พรรคใดพรรคหนึ่ง
เท่านั้น
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

เพื่อประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อน ให้ถือว่าการ
สนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา
๕๘ เป็นเงินบริจาคตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิก สัมมนาทีร่ ัฐสภา
พรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
เจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น และให้หัวหน้า ๒๕๕๙
พรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและ
จานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดารง
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ตาแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรูว้ ่าได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะ
ไม่มผี ้เู สนอความเห็น
หรือตาแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ไม่รวมถึงการที่ข้าราชการการเมืองผู้นั้น
เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๗ โดยมิได้กระทาหรือมี
ส่วนกระทาการอันเป็นการต้องห้ามนั้น
มาตรา ๖๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับ
ไม่มผี ้เู สนอความเห็น
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
(๑) บุคคลผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอก
ราชอาณาจักร

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. ขอให้ยกเลิกการเปิดบัญชีธนาคารของพรรคการเมือง

หลักการตามกฎหมายปัจจุบัน
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมี
บุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละสีส่ ิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณา
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่
ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่
เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มสี ัญชาติไทย
(๔) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงิน
อุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์ดาเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลผูไ้ ม่มสี ัญชาติไทยหรือซึ่งมี
ผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(๕) บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ ุคคลที่ได้รับบริจาค
เพื่อดาเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดาเนิน
กิจการในทางการเมืองจากบุคคล องค์การ หรือนิติบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ ุคคลที่มีลักษณะ
ทานองเดียวกันกับ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับ
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเมือง
มาตรา ๖๙ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม
มาตรา ๖๘ จะบริจาคเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อดาเนินกิจการของ
พรรคการเมืองหรือเพื่อดาเนินกิจกรรมในทางการเมือง
มิได้

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง
หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา ๕๘
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง
กิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจานวนมากที่สดุ
ในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้ รายอื่น ๆ หรือมี
จานวนถึงหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือหุ้นทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับวัด หรือนิติบุคคลอื่น
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา และองค์กรทางศาสนาไม่
ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย โดยคณะกรรมการ
จะกาหนดให้ใช้บังคับกับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือนิติบุคคลที่มิได้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อหากาไรมาแบ่งปันกันด้วยก็ได้
มาตรา ๗๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดมาตรการ
และวิธีการที่จาเป็นให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้การรับ
บริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ และให้มหี น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบริจาคแก่พรรคการเมือง รวมทั้งให้มี
อานาจออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการ
หมวด ๖
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๒ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. ให้ กกต. จัดฝึกอบรมกรรมการบริหารพรรคเป็นประจาทุกปี เช่น
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การเมืองในสานักงานกองทุนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ วันอังคารที่ ๘
อบรม ๓ เดือน โดยให้กรรมการออกค่าใช้จ่ายเอง
เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การเมือง การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง
ร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่าง
แท้จริงและการดาเนินการอื่นใดทีม่ ีกฎหมายกาหนด
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
งบประมาณที่โอนมาตามมาตรา ๑๓๗
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๕) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนือ่ งจากการเลือกตั้งไม่
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๖) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรค
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
การเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๗) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของ
กองทุนตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๑๑๖
(๘) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้
แต่กองทุนจะรับมอบเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลตามมาตรา ๖๘ มิได้
(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุน
เงินตาม (๓) ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษี
เงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบตามมาตรา ๖๓
เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็น
วัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๓ ทรัพย์สินของกองทุนเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะ
ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มไิ ด้
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจใน
การควบคุมดูแลการดาเนินการและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้
ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง การ
บริหาร และควบคุมดูแลกองทุน ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนขึ้นคณะหนึง่ เพื่อทาหน้าที่แทน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
กรรมการ กรรมการการเลือกตั้งซึง่ คณะกรรมการ
มอบหมายหนึ่งคน ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
ผู้แทนสานักงบประมาณหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
สองคนเป็นกรรมการ และให้นายทะเบียนเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบ
ตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการกองทุน
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๗๕ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการกาหนดวงเงินที่จะจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองสาหรับปีงบประมาณ
ถัดไป ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๓
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๗๒ (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(๓) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบ
(๔) เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนตามมาตรา ๗๒ (๕) ที่
ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้านั้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(๕) เงินหรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้มอบให้ตามมาตรา ๗๒ (๘)
ถ้าผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ว่าให้แก่พรรคการเมืองหรือ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อการอื่น ให้นามาจัดสรรตามที่ผู้มอบให้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้ ถ้าผูม้ อบให้มิได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ ให้
นามาจัดสรรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
(๖) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบ
มาตรา ๗๖ เงินกองทุนดังต่อไปนี้ ให้นามาจัดสรร
นายศุภชัย สมเจริญ
ควรยกเลิกถ้อยคาว่า “แต่การนาไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่า
มิได้หา้ ม กกต. เดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุนและการดาเนินกิจการ ประธานกรรมการการ ในกรณีใด ๆ จะกระทามิได้”
แต่จะใช้เงินจากกองทุนมิได้ เพราะ
ของคณะกรรมการและสานักงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ เลือกตัง้
เงินกองทุนสมควรใช้ไปตามวัตถุประสงค์
กิจการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
หากต้องใช้จ่ายเงินให้ตั้งเป็นงบประมาณเพื่อ
ในการชาระบัญชีตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เบิกจ่ายตามปกติ
เรียกเก็บ
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๗๒ (๒) ไม่เกินร้อยละสามสิบ
(๒) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๗๒ (๔) ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบ
(๓) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๖)
(๔) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒ (๗)
(๕) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา ๗๒ (๙) ไม่เกิน
ร้อยละยี่สิบ
(๖) เงินหรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่
คณะกรรมการหรือสานักงาน หรือไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด แต่การ
นาไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ
จะกระทามิได้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

61
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี ให้นาส่งคืนเข้า
กองทุน
มาตรา ๗๗ การจัดสรรเงินตามมาตรา ๗๕ ให้แก่
พรรคการเมือง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินจัดสรรตามมาตรา ๗๖ (๑) ให้จดั สรรให้พรรค
การเมืองตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้
(๒) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้
จัดสรรให้ตามจานวนเงินค่าบารุงพรรคการเมืองที่พรรค
การเมืองได้รับ โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตาม
อัตราส่วนระหว่างจานวนเงินค่าบารุงพรรคการเมืองที่ทุก
พรรคการเมืองได้รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจานวนเงินค่า
บารุงที่พรรคการเมืองนั้น ๆ ได้รับมาในปีที่ผ่านมา แต่เงิน
ที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบารุงพรรคการเมืองที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา
(๓) ร้อยละห้าสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก (๑) ให้
จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการ
เลือกตั้งทั่วไปสาหรับปีถัดจากปีทมี่ ีการเลือกตั้งทั่วไป โดย
แต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่าง
คะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนน
เสียงที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ สาหรับปีอื่นให้จัดสรรให้
พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับ
การจัดสรรตามมาตรา ๖๓ ตามอัตราส่วนเงินบริจาค
ทั้งหมดต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ
(๔) ในกรณีที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อันเป็นผล
จากการกระทาของสมาชิกของพรรคการเมืองใด เมื่อได้
วงเงินที่จะต้องได้รับจากการจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้น

ผู้เสนอความเห็น

พรรคพลังชาติไทย
นายสุเทพ เข้มแข็ง
ปรีชานนท์
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
ไทย
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายสรอรรถ
กลิ่นประทุม

นายกฤษณ์สมั พันธ์
เมนะสูต

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองควรได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการดาเนินกิจการ
หลักการทานองเดียวกัน แต่ได้กาหนด
ทางการเมืองที่แท้จริง ตามค่าใช้จา่ ยที่เป็นจริง สามารถเบิกจากรัฐได้ แต่ต้อง
เงินที่ได้รับจากกองทุน พรรคการเมืองต้อง
กาหนดว่า ไม่ควรเกินที่กฎหมายกาหนดเท่ากันทุกพรรค ถ้าพรรคใดแจ้งรายการ นาไปใช้จ่ายในกิจกรรมของพรรคการเมืองที่
เท็จให้ถูกลงโทษจาคุก ๑๐ ปีขึ้นไป และต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ยและ
กาหนดขึ้นตามมาตรา ๒๓
ค่าปรับคืนต่อรัฐทั้งหมด
๑. เรื่องที่มาของเงินสนับสนุนพรรค พรรคใหญ่ไม่มีปญ
ั หาเพราะมีคน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
บริจาคมาก แต่พรรคเล็กขาดคนสนับสนุน
๑. รัฐควรสนับสนุนเงินทุนให้พรรคการเมืองเล็ก ๆ รัฐควรมีการช่วย
สนับสนุนเงินจากรัฐ ตรวจสอบกรรมการบริหารพรรค

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ในระยะเริ่มต้นไม่ควรกาหนด
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอาศัยจานวนสมาชิกพรรคหรือจานวนสมาชิกผู้แทนที่
มี แต่ควรเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในปีต่อไปหากว่า แต่ละพรรคมีผลงานไม่
เป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยก็ไปลดทอนเงินสนับสนุน
ตามสัดส่วนในปีต่อ ๆ ไป
การจัดการบริหารพรรคการเมือง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในระยะเริ่มต้นไม่ควรกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรโดยอาศัยจานวนสมาชิกพรรคหรือจานวนสมาชิกสภา
ผู้แทนฯ ที่มี (ซึ่งคะแนนเสียงแบบแบ่งเขต) แต่ควรเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
(อย่างไร)ในปีต่อไปหากว่าแต่ละพรรคมีผลงาน(ตัวชี้วัดอะไร) ไม่เป็นที่ประจักษ์
ในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขความเป็นพรรค
การเมืองก็ไปลดทอนเงินสนับสนุนตามสัดส่วนในปีต่อ ๆ ไปที่ประชุมควรวาง
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินก่อนแล้วจึงไปวางเกณฑ์การลดหรือเลิกการจัดสรร
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

62
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้หักจานวนเงินที่คณะกรรมการ
ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรของ
พรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน ถ้าภายหลังมีคา
พิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นนั้ ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิด
น้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการ
กองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ถ้าเงินที่จัดสรรให้มไี ม่
พอ ให้ดาเนินการหักจากเงินจัดสรรในปีต่อ ๆ ไปจนครบ
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกที่
ต้องรับผิดตามคาพิพากษา
ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดาเนินการตามมาตรา
๒๓ และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งเตือนแล้วยังมิได้ปฏิบัติ
ตาม คณะกรรมการอาจลดจานวนเงินที่จะจัดสรรให้พรรค
การเมืองนั้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้
เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุน
มาตรา ๗๘ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตาม
มาตรา ๗๗ ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
การจัดทากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง สาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ตามมาตรา ๒๓ การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิกให้มี
คุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม การส่งเสริมความรู้ในทาง
การเมืองแก่สมาชิกและประชาชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการอื่นใดที่คณะกรรมการกาหนดและเมื่อใช้
ไปเพื่อการใดแล้ว ให้จัดทารายงานให้คณะกรรมการทราบ

ผู้เสนอความเห็น

สัมมนาที่ชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. ควรมีหน่วยงานกลาง นอกจาก กกต. อาจจะมี สตง. หรือ ปปช.
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินบริหารพรรค เพราะเงินบริจาคและเงินบารุงนั้นเป็น
ของประชาชน
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคเงินของประชาชนให้เข้าใจว่า
นาเงินไปใช้อะไร และสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง
สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. มีระบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่พรรคการเมืองได้รับการ
วันพุธที่ ๑๖
สนับสนุนจากเงินบริจาคจากภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภงด. ๙๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กิจกรรมทางการเมืองตามร่างมาตรา ๗๘
เป็นเรื่องการให้ความรู้กับประชาชน และเป็น
การประชาสัมพันธ์พรรคการเมือง ดังนั้นแม้
ไม่กาหนดเรื่องการเปิดเผยการทากิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมืองต่อสาธารณะ
ไว้พรรคการเมืองก็ต้องประกาศเพือ่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ
สิ่งที่สาคัญจึงเป็นเรื่องว่าจะทาอย่างไรให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทราบว่าพรรค
การเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนอย่างไร
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ทุกสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด แต่จะ
นาไปใช้จ่ายตามมาตรา ๘๒ ไม่ได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน พรรคการเมืองจะส่ง
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียนทราบก่อนก็ได้
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึง่ ให้แจ้งให้พรรค
การเมืองทราบ
คณะกรรมการจะกาหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่
ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่งแต่ละด้านตามสัดส่วนที่
กาหนดก็ได้
พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ได้รบั ตามวรรคหนึ่งไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมืองหรือเพื่อ
จ้างบุคลากรของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายอื่นทานอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการกาหนดมิได้
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรค
การเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามที่กาหนดใน
มาตรา ๗๘ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่าย
ในเรื่องนั้นของปีถัดไป และในการนี้ อาจลดการจัดสรร
เงินอุดหนุนตามมาตรา ๗๗ ในปีถัดไปด้วยก็ได้
ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา ๗๘
แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงานด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่รายงานภายในเวลาที่กาหนด
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเรียก

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
เงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และให้งดการจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัด ๆ
ไป จนกว่าจะชาระคืนครบถ้วน
มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค โดยคานึงถึงจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อ
ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ หรือเพือ่ แถลงผลงานของ
พรรคการเมือง อย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ
รัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๗
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๑ เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้อง
นาไปใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรค
การเมือง
พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
ไม่ว่าในรูปแบบใด ให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้บริหารพรรค ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
การเมือง หรือบุคคลใดให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดแก่สมาชิกซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะให้เป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราว ถ้าการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้พรรค
การเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น แล้วแต่
กรณี แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการให้เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด และให้ประกาศให้
ประชาชนทราบทั่วไปด้วย
ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
ใดโดยไม่มมี ูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เงินที่ได้มี
การแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๓ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. เสนอให้สามารถนาเงินจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองมาใช้
พรรคการเมือง ที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้มีการ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ และนอกจากนี้ยังเสนอให้สามารถนาเงินจากกองทุน
นาเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการ ๒๕๕๙
อื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ด้วย
อื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ได้มีการกาหนดให้นาเงินของกองทุนที่มี
กฎหมายกาหนดให้นาไปใช้จ่ายตามที่
กฎหมายอื่นนั้นกาหนดได้ด้วย เช่น กฎหมาย
ประกอลรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในการกากับควบคุมการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
พรรคพลังชาติไทย
เมื่อมีการเลือกตั้งให้ทุกพรรคการเมืองเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง เช่น ทา
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
นายสุเทพ
แผ่นพับโฆษณาหาเสียง ทั้งนโยบายและองค์ประกอบในการหาเสียงตามจานวน
เข้มแข็งปรีชานนท์
ที่ กกต. กาหนดเท่ากันทุกพรรค โดยจ่ายค่าพิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารผู้สมัคร
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ ส.ส. ทั่วประเทศได้ทั้งหมดถ้าพรรคใดดาเนินการเบิกจ่ายเกินกว่าความเป็นจริง
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
ไทย

หมวด ๘
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๔ พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ
สัมมนาที่อุบลราชธานี
(๑) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๕ วันพุธที่ ๑๖
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

และมีการทุจริตในการดาเนินการและนามาเบิกค่าใช้จ่ายจากรัฐทาให้เกิดความ
เสียหาย ถ้าคณะกรรมการพรรคมีส่วนร่วมทั้งหมดก็ให้มีการยุบพรรค แต่ถ้าไม่
ทั้งหมดก็ให้ดาเนินการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งถูกลงโทษจาคุก ๑๐ ปีขึ้นไปและ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายดอกเบี้ยและค่าปรับคืนต่อรัฐด้วย
๑. การยุบพรรคควรยุบง่าย

การยุบพรรคการเมืองเป็นไปเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๘๖
(๓) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด ๙ การ
ควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๘๕ พรรคการเมืองย่อมสิน้ สภาพความเป็น
พรรคการเมืองเมื่อ
(๑) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือไม่
สามารถดาเนินการตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือ (๒) ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรค
การเมืองมีจานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กาหนดใน
มาตรา ๓๓ (๑) ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน
(๓) ภายหลังจากที่ดาเนินการครบตามมาตรา ๓๓ (๒)
มีจานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขา
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๔) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการ
ดาเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน

สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาที่อุบลราชธานี
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๑. ถ้าพรรคไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ควรยุบพรรค และถ้าไม่เกินครึ่งควร
ยุบพรรคเช่นเดียวกัน
๑. กาหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

เหตุสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๘๔ (๒) และ (๓)
ควรผ่อนปรนระยะเวลาให้อย่างน้อยเก้า
เหตุ อั น ท าให้ พ รรคการเมื อ งสิ้ น สภาพเนื่ อ งจากมี จ านวนสาขาพรรค สิบวันเพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาในการหา
การเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ ๑ สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๑ ปี ตามมาตรา สมาชิกพรรคการเมืองและดาเนินการจดแจ้ง
๘๔ (๓) ประกอบมาตรา ๓๒ (๒) นั้นจะเห็นได้ว่าการที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ต่อนายทะเบียน
เพราะเหตุดังกล่าวพรรคการเมืองจะต้องเหลือสาขาไม่ถึงภาคละ ๑ สาขาเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑ ปี ดังนั้นหากพรรคการเมืองใดประสบปัญหาดังกล่าว
ยังมีช่วงเวลาผ่อนปรนให้พรรคการเมืองนั้นสามารถดาเนินการตั้งสาขาพรรค
เมืองแทนให้ครบจานวนภาคละ ๑ สาขาได้ แต่ในทางกลับกันเหตุอันทาให้พรรค
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
หนึ่งปีโดยมิได้มเี หตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
(๕) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกันหรือ
เป็นเวลาแปดปีตดิ ต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
กัน
(๖) มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(๗) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง ให้
นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามี
กรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิน้ สภาพตามวรรคหนึ่ง
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้น
สภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณี
เช่นนี้ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้น
สภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับการประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคสอง ให้ยนื่ คาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

การเมืองสิ้นสภาพเนื่องจากภายหลังจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจานวนสมาชิก
ไม่ถึงจานวน ๕,๐๐๐ คน ภายใน ๑ ปี หรือไม่ถึงจานวน ๑๐,๐๐๐ คนภายใน ๔
ปี ตามมาตรา ๘๔ (๒) ประกอบมาตรา ๓๒ (๑) จะเห็นได้ว่าเหตุอันทาให้พรรค
การเมื อ งสิ้ น สภาพเนื่ อ งจากมี จ านวนสมาชิ ก เหลื อ ไม่ ถึ งเกณฑ์ ขั้ น ต่ าตามที่
กฎหมายกาหนด พรรคการเมืองนั้นจะสิ้นสภาพไปทันทีไม่เปิดโอกาสให้ผ่อน
ปรนให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสเชิญบุคคลอื่นเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติมให้
ครบตามจานวนขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งอาจทาให้เกิดช่องว่างใช้เป็ น
เครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งจ้ า งให้ บุ ค คลลาออกจากสมาชิ ก พรรคเพื่ อ ให้ พ รรค
การเมืองสิ้นสภาพทันที
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
มาตรา ๘๖ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง
นั้น
(๑) กระทาการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) กระทาการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๓) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา
๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๘
(๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคตามที่มีกฎหมายกาหนด
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทาการตามวรรคหนึ่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้น

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สัมมนาที่ชลบุรี
๑. กฎหมายจัดการ สส. ที่โกหกประชาชน ถ้าอภิปรายเท็จควรมีความผิด
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันจันทร์ที่ ๗
พรรคต้องรับผิดชอบด้วย และให้ยบุ พรรคด้วย
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ุราษฎร์ธานี
๑. ตั้งยากแต่ยุบง่ายด้วยอานาจศาลสั่งและให้ตัดสิทธิกรรมการไม่ให้จัดตั้ง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๘
พรรคได้อีก
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. การตัดสิทธิผู้กระทาความผิด ไม่ควรตัดสิทธิพรรค แต่ให้ตดั สิทธิเฉพาะ
กรรมการ เพราะการจัดตั้งพรรคนัน้ ทาได้ยาก
สัมมนาที่เชียงราย
๑. มีการลงโทษพรรคการเมืองที่นาชื่อของประชาชนมาเป็นสมาชิกโดยไม่
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๕
แจ้งให้ประชาชนทราบก่อน มีการกาหนดบทลงโทษรุนแรง คือ ยุบพรรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การเมือง
พรรคพลังชาติไทย
๑. พรรคการเมืองใดส่งตัวแทนสมาชิกลงรับการเลือกตั้งครั้งที่ ๑ ถ้าไม่
หลักการของการจัดตั้งพรรคการเมือง
นายสุเทพ
สามารถได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดียว ให้ยุบ
ได้แก่ การดาเนินกกิจกรรมทางการเมืองตาม
เข้มแข็งปรีชานนท์
พรรคนั้นโดยทันที
นโยบายของพรรคการเมือง และการส่ง
(หัวหน้าพรรคพลังชาติ
๒. ถ้าพรรคใดส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่ ๒ ยังได้รับการ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่การส่งผู้สมัครรับ
ไทย)
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาไม่ถึง ๗ คนขึ้นไปก็ให้ยุบพรรคโดยทันที
เลือกตั้งแล้วไม่ได้รบั เลือก มิได้เป็นเหตุผลใน
๓. ถ้าพรรคใดส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่ ๓ ยังได้รับการ
การที่จะยึบพรรคการเมืองนั้น เนือ่ งจาก
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาน้อยกว่า ๑๐ คนให้ทาการยุบพรรคโดย
ขึ้นอยู่กับความนิยมของประชาชนในนโยบาย
ทันที
ของพรรคการเมืองนั้น
นายสรอรรถ
การทุจริตการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้มตี าแหน่งในพรรคการเมืองควร
ได้กาหนดแบ่งแยกความรับผิดระหว่าง
กลิ่นประทุม
ลงโทษผู้กระทาความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับให้รุนแรงทั้งจาคุกและตัดสิทธิในทาง
พรรคการเมืองกับตัวบุคคลในพรรคการเมือง
นายกสมาคมแห่ง
การเมือง แต่ไม่ควรยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุดังกล่าวนี้ และไม่ควรลงโทษ
ไว้แล้ว
สถาบันพัฒนา
บุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมกระทาผิดไม่ว่าในทางปกครองหรือทางอาญา
การเมืองการเลือกตั้ง
นายเบญจรงค์
๑. การยุบพรรคจะกระทามิได้ เว้นแต่พรรคการเมืองที่จะล้มล้างระบอบ
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
บุญผ่อง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ทาลายความมั่นคงของชาติ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

69
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

มาตรา ๘๗ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรค
การเมืองใดกระทาการตามมาตรา ๘๖ ให้นายทะเบียน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๘๖
คณะกรรมการจะยื่นคาร้องเอง หรือจะมอบหมายให้นาย
ทะเบียนเป็นผู้ยื่นคาร้องและดาเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดี นายทะเบียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุด
ช่วยเหลือดาเนินการในชั้นการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรค
การเมืองระงับการกระทาใดไว้เป็นการชั่วคราวตามคาร้อง
ขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด
แล้วแต่กรณี ก็ได้
มาตรา ๘๘ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรค
การเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคาสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใด
ใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้า
หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรค
การเมืองที่ถูกยุบนั้น

ผู้เสนอความเห็น

นายสรอรรถ
กลิ่นประทุม
นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนา
การเมืองการเลือกตั้ง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๓. สร้างความเสียหายในเชิงนโยบาย
๔. การปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน
๕. การไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง
การวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพรรคไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ไม่ควรให้อานาจนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองแต่เพียงผูเ้ ดียวใช้ดุลพินิจเหล่านั้น แต่ควรเป็นดุลยพินิจ
ร่วมกันของ กกต. ตามมติเสียงส่วนใหญ่ พรรคการเมืองต้องตั้งได้ง่ายและต้อง
ยุบยาก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พจิ ารณา
วินิจฉัยยุบพรรคการเมืองอยู่แล้ว

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ห้ามมิให้ผซู้ ึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้น
ใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายใน
กาหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ สัมมนาที่ชียงราย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ วันอังคารที่ ๑๕
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทาง พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค
การเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่พรรคการเมืองสิ้น
สภาพหรือยุบ และให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชาระ
บัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียน ถ้าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชาระ
บัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลาได้
อีกไม่เกินหกเดือนโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองตามวรรคหนึ่งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่า
การชาระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองในนามพรรคการเมืองที่สนิ้ สภาพหรือยุบมิได้
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจใช้จ่ายเงิน
ของพรรคการเมืองหรือจาหน่ายทรัพย์สินของพรรค
การเมืองเพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จา่ ยในการชาระบัญชีได้
ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มเี งินหรือทรัพย์สินเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี ให้คณะกรรมการสั่ง
จ่ายเงินจากกองทุนตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ทราบ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. หากพรรคการเมืองถูกยุบ เงินของพรรคควรจะต้องตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรานี้กาหนดให้โอนทรัพย์สินของ
เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาคของประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พรรคการเมืองที่เหลืออยูห่ ลังจากการชาระ
บัญชีให้แก่องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้
ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับ
พรรคการเมืองไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่
เหลือนั้นตกเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

ในการชาระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยัง
มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้โอนให้แก่องค์การสาธารณ
กุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ถ้าใน
ข้อบังคับพรรคการเมืองไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้น
ตกเป็นของกองทุน
ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัดมาใช้บังคับแก่การชาระ
บัญชีของพรรคการเมืองด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๙
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
การควบรวมพรรคการเมือง
มาตรา ๙๐ ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะ ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
มีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรมิได้
มาตรา ๙๑ การควบรวมพรรคการเมืองให้กระทาได้ ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่
มาตรา ๙๒ ในการควบรวมพรรคการเมืองตาม
นายเบญจรงค์
มาตรา ๙๑ ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกันขอความ
บุญผ่อง
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้
รวมกันแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจานวนพรรคการเมืองละสิบคน
ประชุมร่วมกัน เพื่อดาเนินการร่างข้อบังคับพรรค
การเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ดาเนินการจัด
ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกของทุกพรรค

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

การควบรวมพรรคจะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกพรรคในการควบ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

รวม
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
การเมืองที่จะรวมกัน เพือ่ ประชุมตั้งพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๑๐ และดาเนินขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองตามมาตรา ๑๑ การเรียกประชุมตั้งพรรค
การเมืองต้องแจ้งให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะ
รวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและให้
ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรค
การเมือง
มาตรา ๙๓ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๗ แล้ว ให้คณะกรรมการมี
คาสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง
โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น และให้บรรดาทรัพย์สิน หนีส้ ิน
สิทธิและความรับผิดของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็น
ของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันทีน่ ายทะเบียนรับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
นายทะเบียนประกาศคาสั่งการสิ้นสุดและการควบรวม
พรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

สัมมนาที่อุบลราชธานี
๑. ความผิดของกรรมการบริหารพรรค เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคล
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑. มีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป ทาให้พรรคการเมืองดารงอยูไ่ ด้ยาก และ
บทกาหนดโทษ สาหรับพรรคการเมือง
สหกรณ์แห่งประเทศ เป็นการตัดโอกาสของคนมีอุดมการณ์ทางการเมือง
หรือบุคคลในพรรคการเมืองที่กระทาการฝืน
ไทย
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ เป็นโทษทางการเมืองไม่ควร หรือไม่ปกิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนด ถ้า
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม มีโทษทางอาญา เช่นการลงโทษประหารชีวิต
พรรคการเมืองและบุคคลในพรรคการเมือง
๒๕๕๙
๓. ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายแบบอะลุ่มอล่วย มากกว่าการเคร่งครัด
ไม่ฝฝ่ ืนหรือไม่ปฏิบัตติ าม ก็ไม่ต้องรับผิด
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น
คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

คาพิพากษาของศาลที่สั่งเพิกถอนสิทธิสมั ครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
ได้มีการปรับปรุงตามข้อสังเกตในเรื่องนี้
เลือกตั้งที่มีกาหนดระยะเวลาบังคับควรกาหนดให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคา แล้ว
พิพากษาถึงที่สุดมาตรการลงโทษผู้กระทาความผิดที่กาหนดให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่มีกาหนดระยะเวลาบังคับ เช่น
มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๙ ควรกาหนดให้
ชัดเจนว่า มาตรการลงโทษดังกล่าวเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึง
ที่สุด
(มีทั้งหมด ๑๗ มาตรา)

มาตรา ๙๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมี
กาหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีที่ศาลมีคาสั่งหรือ
คาพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคาสั่ง
หรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๙๕ ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือ สัมมนาทีร่ ัฐสภา
๑. เรื่องการยุบพรรค ไม่เห็นด้วยกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณา
เนื่องจากพรรคการเมืองเกิดจากหลักการ
บุคคลใดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พิพากษา
ตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ เรื่อง
รัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย ๒๕๕๙
๒. ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค แต่ควรลงโทษเป็นรายบุคคล และหาก
เสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวจัดตั้งพรรค
รู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
กรรมการบริหารพรรครูเ้ ห็นด้วยก็ให้ลงโทษ แต่ไม่ควรถึงขั้นยุบพรรค
การเมือง เช่นนั้นการยุบพรรคการเมืองจึง
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
เป็นเรื่องการดาเนินการที่กระทบต่อสิทธิและ
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควร
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมือง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรในการ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรค
พิจารณราวินิจฉัยกรณีที่กระทบต่อ
หนึ่ง และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นผูพ้ ิจารณา
ยุบพรรคการเมืองนั้นและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๙๖ ผู้ใดไม่มาให้คาชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานแก่นายทะเบียนตามมาตรา ๗ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา
๑๓ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๙๘ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง กรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
หรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือวรรคสี่ และ
ไม่รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองทราบ หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา
๘๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
กาหนดห้าปี
มาตรา ๙๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหก มาตรา
๔๑ วรรคสี่ หรือมาตรา ๘๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่
หมื่นบาทถึงสามล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ หัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก หรือเหรัญญิกผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ วรรค
สอง มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรค
สองหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาตรา ๔๓ วรรค

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

สัมมนาทีส่ ันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม

๑. ควรมีบทลงโทษหัวหน้าพรรคการเมืองกรณีที่ไม่ดาเนินการตามมติของ

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

พรรค

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

75
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

หนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ วรรคสองหรือ
วรรคสาม หรือมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลา
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๑ นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
จัดทาทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาเพื่อให้ลง
หรือขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มีบทบัญญัติลงโทษกรณีมีการควบคุม ครอบงา ก้าวก่าย แทรกแซง
ตัวบุคคล
บทกาหนดโทษของมาตรา ๑๐๕ เป็นบทกาหนดโทษที่มุ่งไปที่การห้าม
บุคคลมิให้กระทาต่อพรรคการเมืองโดยห้ามมิให้กระทาในลักษณะที่เป็นการ
ควบคุม ครอบงา ก้าวก่าย แทรกแซง หรือมีส่ วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมยังไม่ครอบคลุมไปถึง
กรณีที่กระทาการควบคุม ครอบงา ก้าวก่าย แทรกแซงไปที่ตัวบุคคล เช่น การ
ควบคุม ครอบงา ก้าวก่าย แทรกแซงการทาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกพรรคการเมือง

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๘๘
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดโดยสมคบกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
ดาเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือดาเนินการ
ไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัตหิ รือมี
ลักษณะต้องห้ามสาหรับการเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก กรรมการ
บริหารอื่นของพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด แต่
ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดารงตาแหน่งดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดารงตาแหน่งตาม
วรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคณ
ุ สมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามสาหรับการดารงตาแหน่งดังกล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๗ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา
๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีก
วันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง ผูด้ ารง
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ตาแหน่งในพรรคการเมือง หรือสมาชิกเพื่อกระทาการ
หรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา
๔๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๐๙ ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษ
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
จาคุกตั้งแต่สบิ ปีถึงยี่สิบปี และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๑ หัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดออกหนังสือ ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
รับรองผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๕๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๒ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่ง
คณะกรรมาธิการ
ของคณะกรรมการมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๑ การเมือง สภา
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และ
นิติบัญญัติแห่งชาติ
ปรับอีกวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

๑. อัตราโทษที่กาหนดไว้เป็นอัตราโทษที่ต่า โดยเห็นว่าเป็นอัตราโทษที่ไม่
อาจทาให้พรรคการเมืองเกรงกลัวการถูกลงโทษได้ เพราะ พรรคการเมืองอาจ
มองว่านโยบายของพรรคทีไ่ ด้สื่อและส่งผ่านไปจนถึงสาธารณชนให้รบั ทราบทั่ว
ประเทศแล้วนั้นมีความคุ้มค่ามากกว่า เมื่อแลกกับการถูกลงโทษ
๒. การลงโทษแก่พรรคการเมืองทีฝ่ ่าฝืนนั้น ผู้ที่จะถูกลงโทษหมายถึงใคร
หรือผู้ใดบ้างที่จะต้องรับโทษ หรือเฉพาะแต่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร
พรรคทั้งคณะ ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน

อัตราโทษที่กาหนดนั้น ได้พิจารณาถึง
องค์ประกอบการกระทาความผิด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยแล้ว ซึ่งเห็นว่าเป็น
อัตราที่เหมาะสม
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๕๒ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๗ วรรคสองหรือวรรคสาม มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดระยะเวลาทีย่ ังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๔ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา
๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๖๐ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทาของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล
ซึ่งสั่งการหรือรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
นั้นด้วย
มาตรา ๑๑๖ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมลู ค่าเกินที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๖๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
กาหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส่วนที่เกินมูลค่าที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๖๐ ตกเป็นของ
กองทุน

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๑๗ ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ หรือผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทาของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๑๒๐ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา
๗๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๑ พรรคการเมืองใดจัดทารายงานตาม
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๑๒๒ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา
๗๘ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของ
จานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นการกระทา
ความผิดซ้า ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้น
มาตรา ๑๒๓ หัวหน้าพรรคการเมือง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรค
การเมืองผู้ใดนาหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนาเงินหรือ
ทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนาไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา
๘๑ วรรคสอง หรือเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองมี
กาหนดห้าปี และในกรณีที่กรรมการบริหารพรรค
การเมืองผู้ใดได้รับมอบหมายให้มหี น้าที่ปฏิบัติการให้
เป็นไปตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง และละเลยไม่ดาเนินการ
ตามหน้าที่ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกาหนดห้าปีด้วย
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๒๖ สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ วรรคสอง
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒๗ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทา
ความผิด ถ้าการกระทาความผิดของพรรคการเมืองนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของหัวหน้าพรรค
การเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของพรรคการเมืองนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งสั่งการหรือกระทาการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้พรรค
การเมืองนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัตไิ ว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๒๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว หรือมี
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งด้วยให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบความผิดดังกล่าวได้
เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชาระค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้ถือ
ว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
ไม่ประสงค์ออกนาม
ฝ่ายเลขานุการ
ประธานกรธ.
(เลขรับ ร.๐๑๖/๕๙
วันที่ ๒๑
กันยายน ๕๙)

พรรคการเมืองควรเลือกคนดีเข้ามาสมัคร ถ้ามีผู้กระทาผิด หัวหน้าพรรค
กระบวนการที่กาหนดไว้ในการคัดเลือก
กรรมการบริหารพรรค ต้องรับผิดชอบ มีบทลงโทษ
ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนั้น เป็นหลักเกณฑื
พื้นฐานที่พรรคการเมืองจะได้ดาเนินการ
เลือกคนที่เหมาะสม

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อ
ยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๑๓๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าจาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่
ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมา
ไม่ได้ ให้ศาลมีอานาจพิจารณา สืบพยาน และอ่านคา
พิพากษาลับหลังจาเลยได้

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และ
รวบรวมความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

หลักการพิจารณาคดีของศาลในกรณีจาเลยหลบหนีการดาเนินการตาม
มาตรา ๑๓๔ ควรยกร่างให้มีหลักการในลักษณะเดียวกันกับคดีทุจริต เช่น การ
ให้หยุดนับอายุความหากผู้กระทาผิดหลบหนี เป็นต้น
๑. แม้ม าตรา ๑๓๔ จะได้ก าหนดให้ ในกรณี ที่ จาเลยอยู่ในอานาจศาล
แล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม้ได้ ให้ศาลมี
อานาจพิจารณา สืบพยาน ปละอ่านคาพิพากษาลับหลังจาเลยได้ก็ตาม แต่ควร
กาหนดเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดร้ายแรง เช่น กระทาการทุจริต
การเลือกตั้ง การซื้อสิทฺธิขายเสียง มิให้นับระยะเวลาที่จาเลยหลบหนีรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของอายุความ คือ ให้อายุสะดุดหยุดลงในระหว่างที่หลบหนี
๒. “มาตรา ๑๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ถ้าจาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออก
หมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ให้ศาลมีอานาจพิจารณา สืบพยาน และอ่านคา
พิพากษาลับหลังจาเลยได้ แต่ไม่ตดั สิทธิจาเลยที่จะตั้งทนายความให้ต่อสู้คดี
แทน” คาว่า “ต่อสู้คดี” ย่อมหมายความรวมถึงการต่อสู้คดีตลอดในทุกชั้นศาล
ดังนั้นในกรณีที่ตัวความได้ลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายแต่งตั้งทนายแล้ว ทนายความ
นั้นย่อมมีอานาจดาเนินคดีแทนตัวความได้ในทุกชั้นศาล มีอานาจยื่นอุทธรณ์ ยื่น
ฎีกาแทนตัวความได้โดยจาเลยไม่จาเป็นต้องมาศาลก็ได้เช่นนี้ บทบัญญัติ
ดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๙๘ วรรคสาม

เนื่องจากศาลพิจารณาพิพากษาคดีลับ
หลังจาเลยได้ จึงไม่ต้องมีเหตุที่ทาให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงในระหว่างหลบหนี ส่วน
คาว่า.”ไม่ตดั สิทธิจาเลยที่จะตั้งทนายความ
ต่อสู้คดีแทน” ไม่บัญญัตลิ งไปก็ได้เพราะแม้
จะไม่เขียนไว้ในลักษณะนี้กไ็ ม่ตัดสิทธิอยู่แล้ว

บทเฉพาะกาล
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
มาตรา ๑๓๑ ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรค นายเบญจรงค์
การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย บุญผ่อง
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดารงอยู่ในวันก่อน

๑. ให้พรรคการเมืองที่อยู่ก่อนประกาศใช้นี้เป็นพรรคการเมืองต่อไปเว้นแต่
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
พรรคต้องการจะเลิกเป็นพรรคการเมืองให้ทาหนังสือพร้อมลายเซ็นสมาชิกพรรค
การเมือง ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็น
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหาร
สัมมนาทีร่ ัฐสภา
พรรคการเมืองเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๑๓๒ โดยให้ถือ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน
ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏใน
๒๕๕๙
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สานักงานจัดให้มีขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สัมมนาที่ชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มาตรา ๑๓๒ พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๓๑ ต้อง สัมมนาที่ชียงราย
ดาเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
วันอังคารที่ ๑๕
(๑) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา
สัมมนาทีส่ ันนิบาต
๑๓๑ ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ สหกรณ์แห่งประเทศ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ไทย
(๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๙
และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับยังมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน ต้องดาเนินการให้มี
สมาชิกให้ครบห้าร้อยคนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
(๓) จัดให้มีทุนประเดิมจานวนหนึง่ ล้านบาท และแจ้ง

ความเห็นที่เสนอ
๒. ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคการเมืองที่
อยู่ก่อนการใช้พระราชบัญญัตินสี้ นิ้ สุดลง และให้ดาเนินการแก้ไข อีกทั้งให้
ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินี้
๑. การกาหนดให้พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ เลิก หรือ ถูกยุบก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี้มีผลใช้บังคับสิ้น
สภาพตามไปด้วยนั้น จะส่งผลให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับ
ย้อนหลังหรือไม่
๒. ควรเซ็ตซีโร่หรือรีเซ็ตพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมด
๑. ควรยุบพรรคการเมืองที่มีอยู่ให้หมด แล้วจัดตั้งใหม่

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มาตรานีไ้ ม่ได้กาหนดให้พรรคการเมืองที่
สิ้นสภาพ เลิก หรือ ถูกยุบก่อนวันที่ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ
กลับมามีสภาพเป็นพรรคการเมือง จึงไม่ทา
ให้ร่างมาตรานี้มีผลบังคับย้อนหลัง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ

๑. พรรคการเมืองเก่าควรเปิดประชุมสมาชิก และทบทวนนโยบายพรรค
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งหากสมาชิกไม่เห็นด้วย ก็มสี ิทธิถอนตัวจากพรรคการเมือง
นั้นได้
๑. ในบทเฉพาะกาลควรอนุญาตให้พรรคการเมืองมีสมาชิกใน ๒ ประเภท
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ไปก่อน โดยให้สมาชิกปัจจุบันที่ยังไม่ชาระเงินค่าบารุงพรรค คงสถานภาพความ
เป็นสมาชิกพรรคไว้ได้ แต่จะไม่มสี ทิ ธิหรือถูกนับรวมกับสมาชิกพรรคที่ชาระค่า
บารุงพรรค โดยอาจขยายเวลาให้สมาชิกกลุ่มนีด้ าเนินการตามบทบัญญัติใหม่
ภายใน ๔ ปี แนวทางนี้จะสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่าในปีแรกที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพรรคการเมืองต่างๆ จะต้องใช้
เวลาในการเตรียมการเลือกตั้งและจะไม่ทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับสมาชิก
พรรคที่ไม่ทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายใหม่และจะขาดสมาชิกภาพไป และ
เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองที่ตั้งขึน้ ใหม่กับ
พรรคการเมืองเดิมหลักการการมีสมาชิก ๒ ประเภทดังกล่าวควรถูกนาไปใช้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ให้นายทะเบียนทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ใน
กรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงิน
หรือทรัพย์สินทีม่ ีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมด้วยหลักฐานการกันเงิน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว
(๔) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองจานวนไม่น้อยกว่าห้า
ร้อยคนชาระค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน
เวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบพร้อมด้วยหลักฐานแสดงการชาระ
ค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
พ้นระยะเวลาชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว
สมาชิกที่ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้าง
ค่าบารุงพรรคการเมืองสาหรับปีกอ่ น ๆ อยู่เป็นจานวน
เท่าไร ให้เป็นอันพับไป
(๕) จัดให้สมาชิกพรรคการเมืองชาระเงินค่าบารุง
พรรคการเมืองให้ได้จานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ และให้ได้จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปดี ังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกที่มิได้ชาระค่าบารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง
และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
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สาหรับพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ด้วย
๒. กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ฯ นี้ไม่สามารดาเนินการได้ทัน ควรให้มีบทเฉพาะกาลให้ทิ้งช่วงระยะเวลาไปสัก
๒ ปี แล้วค่อยให้พรรคการเมืองดาเนินการตามร่างกฎหมาย
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
ไม่ควรสร้างความไม่เป็นธรรมระหว่างพรรคการเมืองเดิมกับพรรค
ได้มีการปรับปรุงให้เกิดความยืดหยุ่น
การเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยการกาหนดเงินขั้นต่าของทุนประเดิมผู้ริเริ่มก่อตั้ง สาหรับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึน้ ใหม่ ใน
จานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน ทาให้เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ระยะแรกตามพระราชบัญญัติประกอบ
ใหม่ เพราะพิจารณาแล้วยากกว่าพรรคการเมืองที่จดทะเบียนไว้แล้ว อาจกีดกัน รัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ไม่สนับสนุนพรรคทางเลือกที่จดั ตัง้ ใหม่
ส่วนเงินทุนใช้ในการดาเนินการของพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เห็นว่าการ
รวบรวมเงินจากการบริจาคและการจัดกิจกรรมหลังจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเสร็จ
เป็นรูปธรรมแล้วจะทาได้ง่ายกว่าการเก็บเพียงตอนริเริม่ ตั้งพรรค
ควรพิจารณาให้พรรคเดิมต้องเรียกเก็บทุนประเดิมพรรคตามมาตรา ๙ แต่
ไม่ควรให้ใช้ทุนที่ได้จากการบริจาคเดิมมาเป็นทุนประเดิมพรรค จึงจะเป็นธรรม
กับพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่
นายบวร ยสินทร
สมควรให้พรรคการเมืองเดิมต้องดาเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกใหม่
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ประธานเครือข่าย
หรือต้องให้สมาชิกเดิมยืนยันสถานการณ์เป็นสมาชิกให้ได้จานวนไม่น้อยกว่าภาค
ราษฎรอาสาปกป้อง ละ ๕๐๐ คน และรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยยื่นหลักฐานต่อ
สถาบัน
นายทะเบียนพรรคการเมืองและนายทะเบียนต้องตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง
ต่อไป
ในส่วนของบุคคลที่ไม่ปรากฏรายชื่อที่ยืนยันสถานการณ์เป็นสมาชิกของ
พรรคเดิมใด ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว หากได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของพรรคที่ผู้เริม่ จัดตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองฉบับใหม่นี้ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นสมาชิกของพรรคใดหรือหาก
เคยเป็นก็ถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกของพรรคนั้นอีกต่อไปโดยไม่จาต้องยื่น
หนังสือลาออกหรือแสดงความจานงในรูปใดรูปหนึ่ง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
(๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและ
จัดทาคาประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่
บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ
เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นาย
ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
การเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การประชุมใหญ่ดังกล่าว
นอกจากต้องดาเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมือง
ที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่
น้อยกว่าสี่สาขา และมีสมาชิกของพรรคการเมืองที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดแต่ละจังหวัด ๆ ละไม่น้อยกว่าสาม
คนสาหรับจังหวัดที่มสี มาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับ
และเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย
(๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา
๓๓ และมาตรา ๓๕ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่
ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แต่ให้แจ้งเป็น
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นายวิชิติ ดิษฐประสพ
เสนอให้มีการรีเซ็ตรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมด เนื่องจากใน
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
หัวหน้าพรรคชาติ
อดีตมีการขอรายชื่อจากหน่วยงานราชการนามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
ประชาธิปไตยก้าวหน้า การเมืองโดยที่สมาชิกบางคนไม่ทราบจะทาให้เกิดปัญหาในการเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองพรรคใหม่ตามร่างใหม่เพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซ้อน และ
การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดิมจะไม่ทันตามที่กาหนดไว้ใน
ร่างฉบับใหม่
คณะกรรมาธิการ
พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาจเสียเปรียบพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
การเมือง สภา
เพราะมีจานวนสาขาพรรคน้อยกว่า
นิติบัญญัติแห่งชาติ
นายนิกร จานง
๑. การดาเนินการตามมาตรา ๑๓๖ (๑) ในการตรวจสอบสถานะของ
คงไว้ตามหลักการแห่งร่าง และได้มีการ
สมาชิกพรรคชาติไทย สมาชิกพรรคทั้งหมดอาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครอบคลุม ไม่สะท้อนความเป็น ปรับปรุงเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ โดยไม่
พัฒนา
จริง เช่น สมาชิกตาย ย้ายถิ่นที่อยู่ หรือสมาชิกที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนกับพรรค เกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว
ได้ ทั้งนี้เห็นว่าองค์ประชุมตามมาตรา ๓๘ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบ
คนนั้นมีความครอบคลุม ทั่วถึง และเน้นการมีส่วนร่วมผ่านหัวหน้าสาขาและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดอยู่แล้ว
๒. การกาหนดองค์ประชุมตามมาตรา ๑๓๖ (๖) มีส่วนเสียมากกว่าส่วนดี
ก่อให้เกิดภาระยุ่งยากมากกว่าที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
เพื่อไม่ให้การประชุมใหญ่ครั้งแรกต้องเป็นโมฆะเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม จึง
ขอให้ตัดข้อความ “การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องดาเนินการตาม
ข้อบังคับของพรรคการเมืองที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดแต่ละจังหวัด ๆ ละไม่น้อย
กว่าสามคนสาหรับจังหวัดที่มสี มาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคด้วย” หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)
หนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลา
ดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาที่กาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง พรรคการเมือง
อาจทาหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จาเป็นก็ได้ แต่
เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือครบระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การขยายแล้วพรรค
การเมืองใดยังมิได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพไป ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่พรรค
การเมืองยังปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๖)
และ (๗) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งสาขาพรรค
การเมือง ไม่ครบถ้วน จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
การยื่นขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทาเป็น
หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนก่อนสิน้ สุดระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติ และให้นายทะเบียนมีอานาจอนุญาตให้ขยายเวลา
ได้ แต่ในกรณีที่จะไม่อนุญาตให้เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ที่มีผลกระทบต่อ
พรรคการเมือง ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการที่จะ
วินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ให้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ได้รับทราบคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดยัง
ดาเนินการตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔)

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

(๖) และ (๗) ไม่ครบถ้วน ห้ามมิให้จัดสรรเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่พรรค
การเมืองนั้น
มาตรา ๑๓๔ ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรเงินให้
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
พรรคการเมืองตามมาตรา ๗๗ (๓) ให้จัดสรรให้พรรค
การเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น
ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๕ ในการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
สาหรับพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่มสี าขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดตามมาตรา ๓๓
และมาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการสรรหาผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ ของพรรคการเมืองดังกล่าว
ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจานวนสี่คน
และตัวแทนสมาชิกจานวนเจ็ดคนซึ่งอย่างน้อยต้องมี
ตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองมีในแต่ละภาคตามที่
คณะกรรมการกาหนดและในกรณีที่มีตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดแล้ว ตัวแทนสมาชิกดังกล่าวต้อง
เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ในกรณีที่มี
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดไม่ถึงเจ็ดคน ให้
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดทั้งหมดเป็นตัวแทน
สมาชิกด้วย
มาตรา ๑๓๖ ในการเรียกเก็บค่าบารุงพรรคการเมือง นายศุภชัย สมเจริญ
สาหรับปีแรกที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้ ประธานกรรมการการ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมือง
มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

บังคับตามมาตรา ๑๓๒ (๔) พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่า เลือกตั้ง
กว่าอัตราที่กาหนดตามมาตรา ๑๕ (๑๕) ก็ได้ แต่ต้องไม่
น้อยกว่าห้าสิบบาท
ในการเรียกเก็บค่าบารุงพรรคตามมาตรา ๑๓๒ (๔)
พรรคการเมืองใดมิได้มีข้อบังคับกาหนดให้เรียกเก็บเงินค่า
บารุงพรรค หรือกาหนดให้เรียกเก็บในอัตราต่ากว่าที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมือง
นั้นกาหนดให้เรียกเก็บในอัตราตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๑๓๗ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองในสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๘ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่งต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มผี ลใช้บังคับ

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ควรกาหนดมาตรา ๑๓๖ วรรคหนึง่ (๗) เป็น “จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้พร้อมทั้ง
แจ้งรายการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แต่จัก
ต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรา ๓๒ และให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นาย
ทะเบียนทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย”
เงื่อนไขการชาระค่าบารุงดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะแต่สมาชิกของพรรค
การเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามร่างกฎหมายนี้ หรือจะบังคับใช้กับสมาชิกของพรรค
การเมืองที่มีอยู่เดิมด้วยหรือไม่ อย่างไร

มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
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พรรคการเมือง
(มาตรา)

ผู้เสนอความเห็น

มาตรา ๑๓๙ ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และ
กาหนดวิธีการหักค่าลดหย่อนตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มผี ลใช้บังคับ
มาตรา ๑๔๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินการทางปกครองหรือ
ดาเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้ถือ
ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
การกระทาใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ถ้าการกระทานั้นยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ คณะกรรมการการเลือกตัง้ และศาล มีอานาจ
ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มาตรา ๑๔๑ บรรดาผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ถือ
ว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกาหนดตาม

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น
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พรรคการเมือง
(มาตรา)
ระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น
ผู้ใดถูกต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และ
ยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกห้ามดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้ถือว่าผู้นั้นถูกห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเนื่อง
ไปจนครบกาหนดตามระยะเวลาทีถ่ ูกห้ามมิให้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๔๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการเพื่อให้มี
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคาสั่ง ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลา
ดังกล่าว มิให้นับรวมระยะเวลาที่มกี รรมการการเลือกตั้ง
ไม่ถึงห้าคนเข้าด้วย
ในระหว่างดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บรรดา
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคาสั่ง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียน ที่ออกตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่มผี ู้เสนอความเห็น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กลุม่ งานประธานรัฐสภา

