บันทึกวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
คณะกรรมการร างรั ฐธรรมนู ญ ขอเสนอร างพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และไดจัดทํา
บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหบุ คคลมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัด ตั้ งพรรคการเมื อ งตามวิ ถีท างการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริย ทรงเป น
ประมุ ข ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ งอยางน อยต อ งมี บ ทบั ญ ญั ติเกี่ย วกับ การบริห ารพรรคการเมื อ ง
ที่ตองกําหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวาง
ในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการ
โดยอิส ระไมถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมือ ง รวมทั้งจะตองมี
มาตรการกํากับ ดูแลมิใหสมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมป ฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ ยวกั บ การเลื อกตั้ ง กรณี จึ งสมควรกํ าหนดวิ ธี การจั ดตั้ งพรรคการเมื องและการดํ าเนิ น
กิจการของพรรคการเมืองใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
๒.๑ การจัดตั้งพรรคการเมือง
กําหนดใหบุคคลซึ่งมีอุดมการณทางการเมืองในแนวทางเดียวกันและมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามจํานวนไมนอยกวาหารอ ยคนอาจรวมกันดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองจะตองมีทุนประเดิมไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือในกรณี
ที่ยังไมสามารถหาบุคคลไดถึงจํานวนหารอยคนแตมีจํานวนไมนอยกวาสิบหาคนก็อาจมายื่นคําขอ
แจงการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองกับนายทะเบียนไวกอนได
๒.๒ โครงสราง การบริหารพรรคการเมือง และการดําเนินการของพรรคการเมือง
(๑ ) กํ า หนดให พรรคการเมื อ งมี คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง
เปนผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองและมีหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการ
ของสมาชิกโดยมีหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมือง
(๒) กําหนดใหพรรคการเมืองมีสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
(๓) สมาชิกของพรรคการเมืองตอ งมีคุณ สมบัติและลักษณะตองหามตามที่
กําหนดและมีหนาที่จะตองเสียคาบํารุงพรรคการเมืองตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ

๒
(๔) กํ าหนดให พ รรคการเมื อ งจะตอ งมีกิ จ กรรมที่เกี่ ย วกั บ การสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และรวมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒ นาประเทศและการ
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
(๕) กํ าหนดให ภ ายในหนึ่ งป นั บ แตวัน ที่ จ ดทะเบี ย น พรรคการเมื องจะตอ ง
ดํา เนิ น การให มีส มาชิ กไม น อ ยกวาห าพั น คนและจะตอ งเพิ่ มให มี จํา นวนไมนอ ยกวาหนึ่ ง หมื่ น คน
ภายในสี่ป
๒.๓ การสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีองคประกอบมาจาก
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหนาสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง และกําหนดให
การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งตองพิจารณาจากสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งยื่นความจํานงดวยตนเอง
และผูซึ่งสมาชิกพรรคการเมืองเสนอ
๒.๔ การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง
กําหนดใหพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัว แทนพรรคการเมือ ง
ประจําจังหวัดตองจัดใหมีบัญชีรับและจายเงินของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมือง แลวแตกรณี และจะตองเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ
และสงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยรายไดและทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับใหไดรับยกเวน
ไมตองเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
๒.๕ รายไดและการใชจายของพรรคการเมือง
(๑) กําหนดใหพ รรคการเมืองมีรายไดจากเงินทุนประเดิม เงินคาธรรมเนีย ม
และค า บํ า รุ ง พรรคการเมื อ ง เงิ น ที่ ไ ด จ ากการจํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ บริ ก าร และเงิ น ทรั พ ย สิ น
และประโยชนอื่นใดที่ไดจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองหรือที่ไดจากการรับบริจาค
รวมทั้งเงินอุดหนุนจากกองทุน และดอกผลและรายไดที่เกิดจากเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ของพรรคการเมือง
(๒) กํ าหนดมูลคาของเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ใดที่บุ คคลจะบริจ าค
ใหแกพรรคการเมือง และกําหนดหนาที่ใหแกหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือ งประจําจังหวัด หรือสมาชิกซึ่งไดรับ บริจาค
จะตองแจงใหพรรคการเมืองทราบ
(๓) กําหนดหามมิให ขาราชการการเมืองใชสถานะหรือ ตําแหนงหนาที่เรี่ยไร
หรือชักชวนใหมีการบริจาค รวมทั้งหามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลบางประเภท หรือเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
โดยรูหรือควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
๒.๖ กองทุน เพื่อการพั ฒนาพรรคการเมือง และการสนับสนุน พรรคการเมือง
โดยรัฐ
(๑) กําหนดใหมีกองทุ นเพื่ อการพัฒ นาพรรคการเมืองเพื่อ จัดสรรเงิน ใหแ ก
พรรคการเมืองสําหรับใชป ระโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง การพัฒ นาพรรคการเมือง การสงเสริมความรูในทางการเมืองแกส มาชิกและประชาชน

๓
และกําหนดมาตรการในการลดการจัดสรรเงินอุดหนุนในกรณีที่พรรคการเมืองใชจายเงินสนับสนุนไม
เปนไปตามที่กําหนด
(๒) กํา หนดให มีก ารจัดสรรเวลาออกอากาศใหแ กพ รรคการเมือ งโดยไมคิ ด
คาใชจาย
๒.๗ การสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมือง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ ในการสิ้น สุ ด ของพรรคการเมื อ งโดยเหตุ สิ้ น สภาพตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง หรือเปนการควบรวมพรรค
การเมือง
๒.๘ บทกําหนดโทษ
กําหนดให มีม าตรการทางอาญาในกรณี ที่มี การฝาฝนหรือ ไม ดําเนิน การให
เปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๒.๙ บทเฉพาะกาล
กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเปนพรรคการเมือง
ทีย่ ังดํารงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับคงเปนพรรคการเมืองตอไป
และรองรับ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวยังคงอยูในตําแหนงตอไปและจะตอง
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหครบถวนและเปนไปตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งรองรับการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพื่อความตอเนื่องในการบังคับ ใช
กฎหมาย

