
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนส่วนงำน
ภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและ
กรุงเทพมหำนคร เว็บไซต์ของส ำนักงำน (www.ect.go.th) และพรรคกำรเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๒๐ วัน  

ทั้งนี้ ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมด ๓๑ รำย โดยมีผู้เห็นด้วยกับหลักกำรและเหตุผลของร่ำง
กฎหมำยฉบับนี้ จ ำนวน ๒๖ รำย และมีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน ๕ รำย 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๑ เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง (www.ect.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑ 

ธันวำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ โดยให้ส่งควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่  
polparty@ect.go.th ภำยในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

 ๒.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีหนังสือถึงส่วนงำนภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจั งหวัดทุกจั งหวัด  
และกรุงเทพมหำนคร เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔  
โดยให้ส่งควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ polparty@ect.go.th ภำยในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

  ๒.๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีหนังสือถึงหัวหน้ำพรรคกำรเมืองทุกพรรค
กำรเมือง จ ำนวน ๘๔ พรรคกำรเมือง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ 
ธันวำคม ๒๕๖๔ โดยให้ส่งควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ polparty@ect.go.th ภำยในวันที่ ๒๐ 
ธันวำคม ๒๕๖๔ 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรภำคเอกชน พรรคกำรเมือง และประชำชนทั่วไป  

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  
 ๔.๑ กำรบังคับใช้กฎหมำย 
 ๔.๒ กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 ๔.๓ กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 ๔.๔ โทษปรับ 
 ๔.๕ กำรจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
 ๔.๖ ทุนประเดิม 

๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 ๕.๑ นำยประวิง คชำชีวะ มีควำมเห็นว่ำ กำรบังคับใช้กฎหมำย น่ำจะขัดกับรัฐธรรมนูญ       

แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ มำตรำ ๖ 
 
 

http://www.ect.go.th/


- ๒ - 
 

 ๕.๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีควำมเห็นว่ำ   
ตำมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) กำรเลือกบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำม (๒) ให้เลือกได้คนละไม่เกินหนึ่งรำยชื่อ 

 ๕.๓ นำยมนัส คงสะอำด โฆษกพรรคพลังสังคมใหม่ มีควำมเห็นว่ำ ไม่เห็นด้วยกับกำรสรรหำ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และขอให้ยกเลิกมำตรำ ๓๕ กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

 ๕.๔ กลุ่มสำมัคคีสร้ำงชำติ (พรรคกำรเมือง จ ำนวน ๑๑ พรรคกำรเมือง) มีควำมเห็นว่ำ       
ให้ยกเลิกค่ำสมัครสมำชิกทั้งหมด ให้ยกเลิกโทษปรับ ให้ยกเลิกกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยกเลิกตัวแทน         
พรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ให้ก ำหนดเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำเมืองใหม่ ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประชำสัมพันธ์ให้กับทุกพรรคกำรเมือง 

 ๕.๕ นำยวัชรพล โตมรศักดิ์ มีควำมเห็นว่ำ ให้ยกเลิกทุนประเดิม ยกเลิกกำรช ำระค่ำบ ำรุง
พรรคกำรเมือง ยกเลิกกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 

๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
 ๖.๑ ประเด็นตำมข้อ ๕.๑ พิจำรณำแล้ว เพ่ิมเป็นข้อ ๔ ในร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... “มำตรำ ๔ ในวำระเริ่มแรก มิให้น ำพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มำใช้บังคับจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปครั้งแรกภำยหลัง
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

๖.๒ ประเด็นตำมข้อ ๕.๒ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ประเด็นตำมร่ำงเดิมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ แล้ว  

 ๖.๓ ประเด็นตำมข้อ ๕.๓ ถึงข้อ ๕.๕  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเสนอแก้ไขไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

 ๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตำมข้อ ๕.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร    
กำรเลือกตั้งได้ปรับแก้ไขให้ เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)   
พุทธศักรำช ๒๕๖๔ แล้ว จึงเห็นชอบที่จะน ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี  
 

------------------------------ 



 
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

    บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
  

หลักการ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

  

เหตุผล 
    โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑) พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวนห้าร้อยคน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  
จ านวนหนึ่ งร้อยคน จึงจ า เป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

  

    โดยที่ เป็นการสมควรแก้ ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

    มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

  

    มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) 
ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “(๒) เมื่อพ้นก าหนดเวลาเสนอรายชื่อจาก
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขา
พรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรร
หาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ โดยค านึงถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียม
กันระหว่างชายและหญิง และส่งบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวไปยังสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

เทศบาลเมืองท่าช้าง 
จังหวัดจันทบุรี 

เห็นด้วย 
 

ส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เห็นด้วย  
ส านักงานจัดหางานจังหวัด

สมุทรสงคราม 
เห็นด้วย 

 

ส านักกฎหมายและคดี 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เห็นด้วย 
 

ส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เห็นด้วย 
 

นายทรงพล ยิ่งยงยุทธ 
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 

ส านักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เห็นด้วย 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

    (๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จัดการ
ประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคล
ในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินสิบรายชื่อ 
โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่าห้าสิบคน เมื ่อลงคะแนนเลือก
เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรค
การเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดนั้นแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการ
สรรหาโดยเร็ว” 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เห็นด้วย 
 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

เห็นด้วย 
 

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าหลวง 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม่ 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูม ิ
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เห็นด้วย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เห็นด้วย 
 

นายจักรพงศ์ ชื่นดวง 
รักษาการหัวหน้าพรรคไทยชนะ 

เห็นด้วย 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 
อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เห็นด้วย 
 

นายบุญช่วย พวงมาลัย 
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐประจ า

จังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

เห็นด้วย 

 

ผู้ใช้ชื่อ E-mail: 
aellylita1234@gmail.com 

เห็นด้วย 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดหนองคาย 

เห็นด้วย 
 

นายพงศร มีวาสนา เห็นด้วย  
ส านักงานเทศบาลต าบลเก้าเลี้ยว 

จังหวัดนครสวรรค์ 
เห็นด้วย 

 

ที่ว่าการอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

เห็นด้วย 
 

เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี เห็นด้วย  
ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดจันทบุรี 
เห็นด้วย 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

เห็นด้วย 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

 

นายประวิง คชาชีวะ   ๑. การบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้มีผลบังคับ
ทางกฎหมาย นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป ซึ่ ง ในประเด็นนี้น่ าจะขัดรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 
๒๕๖๔ มาตรา ๖ ซึ่งในวาระเริ่มแรกยังไม่ให้น าความมาตรา 
๘๓ บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
กล่าวคือ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั่วไป การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยังคงต้องยึดเป็นหลักเดิมไปก่อนเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
    ๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของพรรคการเมืองอยู่ภายใต้
ข้อยกเว้นและหลักการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยค าสั่ง คสช. ที่ 
๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และค าสั่ง คสช. 
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเฉพาะการ
ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการไพรมารี่โหวตจากเดิมตาม 
พรป.  ว่ าด้ วยพรรคการ เมื อ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๐ ดั งนั้ น  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ 

เห็นควรเพ่ิมเป็นมาตรา ๔ ใน
ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย พ ร ร ค
การเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔  
“มาตรา ๔ ในวาระเริ่มแรก  
มิให้น าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่ วไปครั้ ง แรก
ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 
  
เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข 
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
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รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

 

 แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 
๒๕๖๔ จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนว่ามีบทบัญญัติใด ควร
คงหลักการเดิมของค าสั่ง คสช. ดังกล่าวหรือไม่ ประการใด 
   ๓. การถอดบทเรียน จากการศึกษาตาม พรป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าบทบัญญัติมาตราใดที่ยังเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในคราว
นี้หรือไม ่

 
 
 
เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข 
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) ที่ก าหนดให้หัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชี
รายชื่อตาม (๒) โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่
เกินสิบรายชื่อ แก้ไขเป็น คนละหนึ่งรายชื่อ 

เห็นควรยังคงก าหนดจ านวน
ต า ม ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

นายมนัส คงสะอาด 
โฆษกพรรคพลังสังคมใหม่ 

ไม่ เ ห็ นด้ ว ยกั บการการ สรรหาผู้ ส มั ค ร รั บ เ ลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอให้ยกเลิกมาตรา ๓๕ ใน
การตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข 
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 
(พรรคราชสีห์ไทยดี, พรรคกรีน,  

พรรคแผ่นดินธรรม, พรรคพลังสังคม,  
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ, 

พรรคเพ่ือแผ่นดิน, 

เห็นควรแก้ไขในประเด็นดังนี้ 
๑. ให้ยกเลิกค่าสมัครสมาชิกท้ังหมดทุกระบบ 
    เหตุผลประกอบ 
    - การเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค ไม่เหมาะสมกับบริบทการ
เมืองไทย 

เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข 
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

 

พรรคสุจริตชน, พรรคมะล,ิ  
พรรคไทยธรรม, พรรคภราดรภาพ  

และพรรคทางเลือกใหม่) 
 

    - การเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค เกิดจากการร่างกฎหมาย
ของผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับประชาชน 
    - การเก็บเงินค่ าสมาชิกพรรค สร้ างภาระความวุ่ นวาย 
ให้แต่ละพรรคการเมืองเกินความจ าเป็น 
    - การเก็บเงินควรให้อิสระแต่ละพรรคว่า จะเลือกเก็บ
หรือไม ่
๒. ยกเลิกค่าปรับ กกต. ที่ก าหนดโทษปรับต่างๆ ยิบย่อย 
ท าให้พรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง 
    เหตุผลประกอบ 
    - งานพรรคการเมืองมีภาระงานมาก โอกาสผิดพลาดสูง 
การมีโทษปรับแทบจะทุกเรื่องเป็นที่ท าให้พรรคการเมือง 
ต้องคอยระแวงความผิดพลาดจนเกิดเหตุ 
- กกต. ควรมีสถานะเหมือนฝ่ายธุรการของพรรคการเมือง 
แต่เรียกค่าปรับสร้างให้เห็นว่า กกต.เป็นผู้ควบคุมพรรค
การเมืองให้อยู่ภายใต้ กกต. 
- แกนน าพรรคแต่ละพรรค มีภาระงานมากต้องเดินสาย
พบปะประชาชนหรือสมาชิกพรรค การต้องมาคอยระแวง
ค่าปรับ ที่อาจหลงลืมงานบางอย่าง ท าให้การท างานของแต่
ละพรรคการเมืองขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นอิสระ 
    - การก าหนดค่าปรับพรรค เหมือนพรรคการเมืองอยู่
ภายใต้การปกครองของ กกต. 
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

 

 ๓. ยกเลิกการจัดท าไพรมารี่โหวต 
เหตุผลประกอบ 
    - ผู้จัดท ากฎหมายไม่เคยปฏิบัติจริง สร้างจินตนาการเกิน
จริงแล้วมาเขียนลงในกฎหมายที่ปฏิบัติจริงไม่ได้ 
     - ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
     - สร้างความยุ่งยากให้กับพรรคการเมือง 
     - เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
     - การท าไพรมารี่โหวตช่วงใกล้เลือกตั้งเป็นเรื่องที่ท าได้
ยาก จนแทบจะเป็นไปไม่ได้ถึงท าได้ก็มีค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมทั้งประเทศสูงมาก 
    - กกต. เคยแนะน าให้ท าไว้ล่วงหน้าเป็นปี หากมีพรรค
การเมืองท าเช่นนั้นจริง เมื่อถึงเวลาผู้ ได้รับเลือกตั้งให้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง เปลี่ยนใจลาออกไปสมัครพรรคการเมือง
อ่ืน ก็จะเกิดปัญหาทางกฎหมายทันที 
๔. ยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด (ถ้ามี ก็ไม่ต้อง
มาจากองค์ประชุม พรรคสามารถตั้งคนๆ เดียวมาเป็นได้
เลย โดยไม่ต้องให้มีสมาชิกครบ ๑๐๑ คนข้ึนไป)  
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 เหตุผลประกอบ 
   - รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่า การมีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดต้องท าให้กับสาขาพรรค 
   - ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด แม้เป็นสมาชิก
พรรคเพียงคนเดียว และพรรคเลือกให้เป็นตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดเขตนั้น ๆ ก็สมควรเป็นได้ โดยไม่
ต้องเป็นองค์ประชุม 
   - ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ไม่ควรก าหนด
เป็นผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคไว้ที่กึ่ งหนึ่ง หากจะ
ก าหนด ให้ก าหนดเหมือนสาขาพรรค นั่นคือ ต้องมีตัวแทน
อย่างน้อย ๒ คน ที่มาจาก ๒ ภาค ก็เพียงพอ 
    - หากบางพรรคจัดประชุมใหญ่พรรค มีกรรมการบริหารพรรค
มาเกินครึ่ง มีสาขามีมากกว่า ๒ ภาค และมีสมาชิกรวม
ทั้งหมดเกิน ๒๕๐ คน แต่หากพรรคไหนที่มีตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัดมาก ก็ต้องระดมเข้าประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนั้น ๆ สูง
มาก และที่ส าคัญหากพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่พรรค
ใดมีจ านวนมากแล้ว ตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมประชุม
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง แม้จะมีสมาชิกพรรคคนอ่ืน ๆ มาประชุม
ร่วมกันนับพันคน ก็ท าให้องค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย 
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     - ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จนท าให้พรรคอ่อนแอ 
หากปล่อยให้เป็นเอกสิทธิของแต่ละพรรคจะเป็นเรื่องที่
เ ห ม า ะ ส ม  ที่ พ ร ร ค ใ ด มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ก็ ส า ม า ร ถ 
ท าเหมือนที่ กกต. วางแนวทางไว้ได้ หากพรรคไหนพ้ืนที่
ไหนที่ ยั ง ไม่ มี ศั กยภาพก็ ให้ เป็ น เอกสิ ทธิ ของแต่ ละ 
พรรคการเมือง 
๕. เงินกองทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง ให้บ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๕.๑ เงินขั้นต่ าที่พรรคผ่านเกณฑ์สมาชิกครบ ๕,๐๐๐ คน 
และมีสาขาครบ ๔ ภาค ให้พรรคละ ๑ ล้านบาทต่อปี โดย
ไม่มีเงื่อนไข 
    ๕.๒ เงินส่วนแปรผันที่เหลือที่ กกต. จัดเงื่อนไขที่จัดสรร
ให้เหมือนที่ท าในปัจจุบันนี้ 
    เหตุผลประกอบ 
    - การจัดสรรเงินจากกองทุนในปัจจุบัน พรรคไหนที่
ศักยภาพสูงอยู่แล้วก็ได้เงินสูงเป็นทวีคูณ พรรคที่มีศักยภาพ
ต่ า กองทุนก็ไม่อุดหนุน จึงไม่ตอบโจทย์ของกองทุนที่มุ่งหวัง
ท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง 
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     - การจัดสรรเงินกองทุน ต้องมีขั้นต่ าที่ต้องให้แต่พรรค
การเมือง ซึ่งควรก าหนดไว้ที่ ๑ ล้านบาท ส าหรับพรรคที่
ผ่านเกณฑ์ข้ันต้นที่ กกต. ก าหนด เช่น ก าหนดเกณฑ์มีสาขา
พรรคครบ ๔ ภาค และสมาชิกพรรคครบ ๕,๐๐๐ คน หรือ
แค่ กกต. รับรองพรรคก็สามารถได้เงินขั้นต่ า 
    - การก าหนดเงินขั้นต่ าส าหรับพรรคการเมือง ท าให้ 
กกต. สามารถท าเรื่องของบความจ าเป็นที่เหมือนเงินเดือน
ข้าราชการไว้ก้อนแรกที่เป็นขั้นต่ าที่รัฐต้องจัดสรรให้ ส่วนที่
เหลือควรจัดสรรตามผลงานของแต่ละพรรคท่ีท าได้ในแต่ละ
ปี 
    - การมีเงินขั้นต่ าให้ทุกพรรค ๑ ล้าน เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองอย่างแท้จริง 
๖. กกต. มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองให้กับทุก
พรรคที่ กกต. ท าการรับรองในทุกช่องทาง โดยห้ามเลือก
ปฏิบัติเฉพาะพรรคที่มี สส. เท่านั้น 
    เหตุผลประกอบ 
    - พรรคการเมืองเมื่อได้รับการรับรองจาก กกต. ย่อมมี
สถานะเท่ากันทุกพรรค 
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     - กกต. ต้องไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะพรรคการเมืองที่ได้เป็น สส.  
    - การประชาสัมพันธ์ต้องท าให้หลากหลายช่องทาง และ
เสมอภาคกันในทุกพรรค 
    เพ่ือให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความ
สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ
อันประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ร่วมประชุมกันดังกล่าวนี้ 
ขอเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ตามท่ีทางกลุ่มได้น าเสนอมา 

 

 

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 
เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา 

   ๑. ยกเลิกการก าหนดให้มีทุนประเดิม ๑ ล้านบาท 
ส าหรับการก่อตั้ งพรรคการเมือง รวมทั้ งยกเลิกการ
ก าหนดให้ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันช าระ
เงินเป็นทุนประเดิม มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้ง
พรรคการเมือง ที่ท าให้พรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นได้ด้วยความ
ยากล าบาก 
   ๒. ยกเลิกการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองของสมาชิก
พรรค เพราะการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองควรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความพร้อมและความสมัครใจของสมาชิกพรรค 
และไม่สมควรให้ฐานะทางการเงินของสมาชิกพรรค เป็น
อุปสรรคต่อการมีบทบาทและส่วนร่วมทางการเมืองกับ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด 
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    ๓. ยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัด เพราะการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของ
พรรคการเมือง ควรปล่อยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละ
พรรคการเมือง มิใช่การบังคับโดยผลของกฎหมาย ซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาระทางด้านธุรการเพ่ิมมากขึ้น มากกว่าที่จะ
เป็นประโยชน์ในทางการเมือง หากพรรคการเมืองใดมีความ
ประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคของตน การใช้
กลไกในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเพ่ิมขึ้น และการ
จัดหาสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจนการใช้กลไกในทาง
การเมืองอ่ืนๆ แทนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดในแต่ละเขตเลือกตั้ง น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า 
   ๔. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษเสียใหม่ให้เหมาะสม 
เพราะบทลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง เป็น
บทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมเหตุสมผล และอาจใช้
เป็นเครื่องมือในการยุบพรรคการเมือง เป็นเหตุให้พรรค
การเมืองเกิดความอ่อนแอและขาดความเข้มแข็งมั่นคง ท า
ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพได้โดยง่าย 

 

มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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