รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เปิดรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนส่วนงำน
ภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งประจำจังหวัดและ
กรุงเทพมหำนคร เว็บไซต์ของสำนักงำน (www.ect.go.th) และพรรคกำรเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๒๐ วัน
ทั้งนี้ ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผู้แสดงควำมคิดเห็นทั้งหมด ๓๑ รำย โดยมีผู้เห็นด้วยกับหลักกำรและเหตุ ผลของร่ำง
กฎหมำยฉบับนี้ จำนวน ๒๖ รำย และมีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๕ รำย
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
๒.๑ เว็บ ไซต์ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง (www.ect.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑
ธั น วำคม ๒๕๖๔ ถึ ง วั น ที่ ๒๐ ธั น วำคม ๒๕๖๔ โดยให้ ส่ ง ควำมคิ ด เห็ น ทำงไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
polparty@ect.go.th ภำยในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔
๒.๒ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส่ ว นงำนภำยในส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง ประจ ำจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหำนคร เพื่อรั บฟังควำมคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔
โดยให้ส่งควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ polparty@ect.go.th ภำยในวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔
๒.๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้งได้มีหนังสื อถึง หัวหน้ำพรรคกำรเมืองทุก พรรค
กำรเมือง จำนวน ๘๔ พรรคกำรเมือง เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 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 กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด
๔.๔ โทษปรับ
๔.๕ กำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
๔.๖ ทุนประเดิม
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
๕.๑ นำยประวิง คชำชีวะ มีควำมเห็นว่ำ กำรบังคับใช้กฎหมำย น่ำจะขัดกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ มำตรำ ๖

-๒๕.๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช มีควำมเห็นว่ำ
ตำมมำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) กำรเลือกบุคคลในบัญชีรำยชื่อตำม (๒) ให้เลือกได้คนละไม่เกินหนึ่งรำยชื่อ
๕.๓ นำยมนัส คงสะอำด โฆษกพรรคพลังสังคมใหม่ มีควำมเห็นว่ำ ไม่เห็นด้วยกับกำรสรรหำ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และขอให้ยกเลิกมำตรำ ๓๕ กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด
๕.๔ กลุ่มสำมัคคีสร้ ำ งชำติ (พรรคกำรเมือง จำนวน ๑๑ พรรคกำรเมือง) มีควำมเห็ นว่ำ
ให้ยกเลิกค่ำสมัครสมำชิกทั้งหมด ให้ยกเลิกโทษปรับ ให้ยกเลิกกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยกเลิกตัวแทน
พรรคกำรเมืองประจำจังหวัด ให้กำหนดเกณฑ์กำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกำรพัฒนำเมืองใหม่ ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประชำสัมพันธ์ให้กับทุกพรรคกำรเมือง
๕.๕ นำยวัชรพล โตมรศักดิ์ มีควำมเห็นว่ำ ให้ยกเลิกทุนประเดิม ยกเลิกกำรชำระค่ำบำรุง
พรรคกำรเมือง ยกเลิกกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจำจังหวัด
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
๖.๑ ประเด็น ตำมข้อ ๕.๑ พิจำรณำแล้ ว เพิ่มเป็นข้อ ๔ ในร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... “มำตรำ ๔ ในวำระเริ่มแรก มิให้นำพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มำใช้บังคับจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปครั้งแรกภำยหลัง
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้”
๖.๒ ประเด็นตำมข้อ ๕.๒ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ประเด็นตำมร่ำงเดิมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔ แล้ว
๖.๓ ประเด็นตำมข้อ ๕.๓ ถึงข้อ ๕.๕ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ข้อเสนอแก้ไขไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๖๔
๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตำมข้อ ๕.๑ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลื อ กตั้ ง ได้ ป รั บ แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑)
พุทธศักรำช ๒๕๖๔ แล้ว จึงเห็นชอบที่จะนำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี
------------------------------

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอความเห็น
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบ ไม่มีผู้เสนอความเห็น
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
หลักการ
ไม่มีผู้เสนอความเห็น
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ.
๒๕๖๐
ไม่มีผู้เสนอความเห็น
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑) พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๖๔ ได้ ก าหนดให้ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรจานวนห้าร้อยคน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาจากการเลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขต
เลือกตั้งจานวนสี่ร้อยคน และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
จ านวนหนึ่ ง ร้ อ ยคน จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ไม่มีผู้เสนอความเห็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
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-2รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอความเห็น
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ ไม่มีผู้เสนอความเห็น
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบ ไม่มีผู้เสนอความเห็น
รัฐ ธรรมนูญ นี้ใ ห้ใ ช้บัง คับ ตั้ง แต่วัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓)
เทศบาลเมืองท่าช้าง
ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จังหวัดจันทบุรี
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
สานักงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“(๒) เมื่อพ้นกาหนดเวลาเสนอรายชื่อจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หัวหน้าสาขา
สานักงานจัดหางานจังหวัด
พรรคการเมื อง และตั วแทนพรรคการเมื อง
สมุทรสงคราม
ประจาจังหวัดตาม (๑) ให้คณะกรรมการสรร
หาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาบัญชีรายชื่อ
สานักกฎหมายและคดี
ไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ โดยคานึงถึงผู้สมัครรับ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียม สานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒
กันระหว่างชายและหญิง และส่งบัญชีรายชื่อ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดั ง กล่ า วไปยั ง สาขาพรรคการเมื อ งหรื อ
นายทรงพล ยิ่งยงยุทธ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
สานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เห็นด้วย

ผลการพิจารณา

-3รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอความเห็น
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๓) ให้ หั วหน้ าสาขาพรรคการเมื องหรื อ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด จัดการ
ประชุมเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสิงห์บุรี
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตาม (๒) โดยให้ ส มาชิ ก
สานักงานเทศบาลตาบลท่าหลวง
ลงคะแนนเลื อกได้คนละไม่ เกิน สิ บ รายชื่ อ
อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้ อ งมี
สมาชิ ก มาประชุม ไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ ง ร้ อ ยคน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทองใหม่
หรื อ การประชุ ม ตั ว แทนพรรคการเมือ ง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาจัง หวัด ต้อ งมีส มาชิก มาประชุม ไม่ องค์การบริหารส่วนตาบลลาประดา
น้อ ยกว่า ห้า สิบ คน เมื ่อ ลงคะแนนเลือ ก
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลภูมิ
หรือตัว แทนพรรคการเมืองประจ าจั งหวัด
อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรค
การเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจา องค์การบริหารส่วนตาบลแดงใหญ่
จังหวัดนั้นแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
สรรหาโดยเร็ว”
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเดียว
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รักษาการหัวหน้าพรรคไทยชนะ

ความเห็นที่เสนอ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

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

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองฝ้าย
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

เห็นด้วย

นายบุญช่วย พวงมาลัย
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐประจา
จังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ ๓
ผู้ใช้ชื่อ E-mail:
aellylita1234@gmail.com
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดหนองคาย
นายพงศร มีวาสนา

เห็นด้วย

สานักงานเทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
ที่ว่าการอาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
เรือนจาจังหวัดสิงห์บุรี

เห็นด้วย

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู

เห็นด้วย

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

เห็นด้วย
เห็นด้วย

เห็นด้วย

ผลการพิจารณา
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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
เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ น่ า จะขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๖๔ มาตรา ๖ ซึ่งในวาระเริ่มแรกยังไม่ให้นาความมาตรา
๘๓ บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่ว ไปครั้งแรกภายหลั งประกาศใช้รัฐ ธรรมนู ญ นี้
กล่าวคือ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั่วไป การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยังคงต้องยึดเป็นหลักเดิมไปก่อนเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เห็ นควรเพิ่มเป็น มาตรา ๔ ใน
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย พ ร ร ค
การเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
“มาตรา ๔ ในวาระเริ่ ม แรก
มิให้นาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มาใช้บังคับจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็ นการทั่ วไปครั้ ง แรก
ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้”

๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของพรรคการเมืองอยู่ภายใต้
ข้อยกเว้นและหลั กการแก้ไขเพิ่มเติ ม โดยคาสั่ ง คสช. ที่
๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคาสั่ง คสช.
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเฉพาะการ
ยกเลิ ก หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารไพรมารี่ โ หวตจากเดิ มตาม
พรป. ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดั ง นั้ น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ

เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

-6รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนัส คงสะอาด
โฆษกพรรคพลังสังคมใหม่
กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ
(พรรคราชสีห์ไทยดี, พรรคกรีน,
พรรคแผ่นดินธรรม, พรรคพลังสังคม,
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ,
พรรคเพื่อแผ่นดิน,

ความเห็นที่เสนอ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๖๔ จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนว่ามีบทบัญญัติใด ควร
คงหลักการเดิมของคาสั่ง คสช. ดังกล่าวหรือไม่ ประการใด
๓. การถอดบทเรียน จากการศึกษาตาม พรป. ว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าบทบัญญัติมาตราใดที่ยังเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในคราว
นี้หรือไม่
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๓) ที่กาหนดให้หัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองหรือตัว แทนพรรคการเมืองประจาจัง หวัด
จัดการประชุมเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชี
รายชื่อตาม (๒) โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่
เกินสิบรายชื่อ แก้ไขเป็น คนละหนึ่งรายชื่อ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การการ สรรหาผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอให้ยกเลิกมาตรา ๓๕ ใน
การตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด

ผลการพิจารณา

เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
เห็ น ควรยั ง คงก าหนดจ านวน
ต า ม ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
เห็นควรแก้ไขในประเด็นดังนี้
เห็นว่า ข้อเสนอแก้ไข
๑. ให้ยกเลิกค่าสมัครสมาชิกทั้งหมดทุกระบบ
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
เหตุผลประกอบ
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่ มเติ ม
- การเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค ไม่เหมาะสมกับบริบทการ (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
เมืองไทย
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ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ

พรรคสุจริตชน, พรรคมะลิ,
พรรคไทยธรรม, พรรคภราดรภาพ
และพรรคทางเลือกใหม่)

- การเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค เกิดจากการร่างกฎหมาย
ของผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับประชาชน
- การเก็ บเงิ นค่ าสมาชิ กพรรค สร้ างภาระความวุ่ นวาย
ให้แต่ละพรรคการเมืองเกินความจาเป็น
- การเก็บเงินควรให้อิสระแต่ละพรรคว่า จะเลือกเก็บ
หรือไม่
๒. ยกเลิกค่าปรับ กกต. ที่กาหนดโทษปรับต่างๆ ยิบย่อย
ทาให้พรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง
เหตุผลประกอบ
- งานพรรคการเมืองมีภาระงานมาก โอกาสผิดพลาดสูง
การมีโทษปรับแทบจะทุกเรื่องเป็นที่ทาให้พรรคการเมื อง
ต้องคอยระแวงความผิดพลาดจนเกิดเหตุ
- กกต. ควรมีสถานะเหมือนฝ่ายธุรการของพรรคการเมือง
แต่เรียกค่าปรับสร้างให้ เห็ นว่า กกต.เป็นผู้ ควบคุม พรรค
การเมืองให้อยู่ภายใต้ กกต.
- แกนนาพรรคแต่ล ะพรรค มีภ าระงานมากต้องเดินสาย
พบปะประชาชนหรือสมาชิกพรรค การต้องมาคอยระแวง
ค่าปรับ ที่อาจหลงลืมงานบางอย่าง ทาให้การทางานของแต่
ละพรรคการเมืองขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นอิสระ
- การกาหนดค่าปรับพรรค เหมือนพรรคการเมืองอยู่
ภายใต้การปกครองของ กกต.

ผลการพิจารณา
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
๓. ยกเลิกการจัดทาไพรมารี่โหวต
เหตุผลประกอบ
- ผู้จัดทากฎหมายไม่เคยปฏิบัติจริง สร้างจินตนาการเกิน
จริงแล้วมาเขียนลงในกฎหมายที่ปฏิบัติจริงไม่ได้
- ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- สร้างความยุ่งยากให้กับพรรคการเมือง
- เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
- การทาไพรมารี่โหวตช่วงใกล้เลือกตั้งเป็นเรื่องที่ทาได้
ยาก จนแทบจะเป็นไปไม่ได้ถึงทาได้ก็มีค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมทั้งประเทศสูงมาก
- กกต. เคยแนะนาให้ทาไว้ล่วงหน้าเป็นปี หากมีพรรค
การเมืองทาเช่นนั้นจริง เมื่อถึงเวลาผู้ ได้รับเลื อกตั้งให้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง เปลี่ยนใจลาออกไปสมัครพรรคการเมือง
อื่น ก็จะเกิดปัญหาทางกฎหมายทันที
๔. ยกเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด (ถ้ามี ก็ไม่ต้อง
มาจากองค์ประชุม พรรคสามารถตั้งคนๆ เดียวมาเป็นได้
เลย โดยไม่ต้องให้มีสมาชิกครบ ๑๐๑ คนขึ้นไป)

ผลการพิจารณา

-9รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
เหตุผลประกอบ
- รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่า การมีตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดต้องทาให้กับสาขาพรรค
- ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด แม้เป็นสมาชิก
พรรคเพียงคนเดียว และพรรคเลื อกให้ เป็นตัว แทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดเขตนั้น ๆ ก็สมควรเป็นได้ โดยไม่
ต้องเป็นองค์ประชุม
- ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ไม่ควรกาหนด
เป็นผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคไว้ที่กึ่ งหนึ่ง หากจะ
กาหนด ให้กาหนดเหมือนสาขาพรรค นั่นคือ ต้องมีตัวแทน
อย่างน้อย ๒ คน ที่มาจาก ๒ ภาค ก็เพียงพอ
- หากบางพรรคจัดประชุมใหญ่พรรค มีกรรมการบริหารพรรค
มาเกิ น ครึ่ ง มี ส าขามี ม ากกว่ า ๒ ภาค และมี ส มาชิ กรวม
ทั้งหมดเกิน ๒๕๐ คน แต่หากพรรคไหนที่มีตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัดมาก ก็ต้องระดมเข้าประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนั้น ๆ สูง
มาก และที่สาคัญหากพรรคการเมืองประจาจังหวัดที่พรรค
ใดมีจานวนมากแล้ว ตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมประชุม
ไม่ ถึ ง กึ่ ง หนึ่ ง แม้ จ ะมี ส มาชิ ก พรรคคนอื่ น ๆ มาประชุ ม
ร่วมกันนับพันคน ก็ทาให้องค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย

ผลการพิจารณา

- 10 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
- ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัดแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จนทาให้พรรคอ่อนแอ
หากปล่ อยให้ เป็ นเอกสิ ทธิ ข องแต่ล ะพรรคจะเป็ นเรื่ อ งที่
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
ทาเหมือนที่ กกต. วางแนวทางไว้ได้ หากพรรคไหนพื้นที่
ไหนที่ ยั ง ไม่ มี ศั ก ยภาพก็ ใ ห้ เ ป็ น เอกสิ ท ธิ ข องแต่ ล ะ
พรรคการเมือง
๕. เงิ น กองทุ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาพรรคการเมื อ ง ให้ บ่ ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๕.๑ เงินขั้นต่าที่พรรคผ่านเกณฑ์สมาชิกครบ ๕,๐๐๐ คน
และมีสาขาครบ ๔ ภาค ให้พรรคละ ๑ ล้านบาทต่อปี โดย
ไม่มีเงื่อนไข
๕.๒ เงินส่วนแปรผันที่เหลือที่ กกต. จัดเงื่อนไขที่จัดสรร
ให้เหมือนที่ทาในปัจจุบันนี้
เหตุผลประกอบ
- การจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ในปั จ จุ บั น พรรคไหนที่
ศักยภาพสูงอยู่แล้วก็ได้เงินสูงเป็นทวีคูณ พรรคที่มีศักยภาพ
ต่า กองทุนก็ไม่อุดหนุน จึงไม่ตอบโจทย์ของกองทุนที่มุ่งหวัง
ทาให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง

ผลการพิจารณา

- 11 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
- การจัดสรรเงินกองทุน ต้องมีขั้นต่าที่ต้องให้แต่พรรค
การเมือง ซึ่งควรกาหนดไว้ที่ ๑ ล้านบาท สาหรับพรรคที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นที่ กกต. กาหนด เช่น กาหนดเกณฑ์มีสาขา
พรรคครบ ๔ ภาค และสมาชิกพรรคครบ ๕,๐๐๐ คน หรือ
แค่ กกต. รับรองพรรคก็สามารถได้เงินขั้นต่า
- การก าหนดเงิ นขั้ น ต่าส าหรั บพรรคการเมื อ ง ท าให้
กกต. สามารถทาเรื่องของบความจาเป็นที่เหมือนเงินเดือน
ข้าราชการไว้ก้อนแรกที่เป็นขั้นต่าที่รัฐต้ องจัดสรรให้ ส่วนที่
เหลือควรจัดสรรตามผลงานของแต่ละพรรคที่ทาได้ในแต่ละ
ปี
- การมีเงินขั้นต่าให้ทุกพรรค ๑ ล้าน เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองอย่างแท้จริง
๖. กกต. มีห น้าที่ประชาสั มพันธ์พรรคการเมืองให้ กับทุก
พรรคที่ กกต. ทาการรับรองในทุกช่องทาง โดยห้ามเลือก
ปฏิบัติเฉพาะพรรคที่มี สส. เท่านั้น
เหตุผลประกอบ
- พรรคการเมืองเมื่อได้รับการรับรองจาก กกต. ย่อมมี
สถานะเท่ากันทุกพรรค

ผลการพิจารณา

- 12 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

นายวัชรพล โตมรศักดิ์
เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา

ความเห็นที่เสนอ
- กกต. ต้องไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะพรรคการเมืองที่ได้เป็น สส.
- การประชาสัมพันธ์ต้องทาให้หลากหลายช่องทาง และ
เสมอภาคกันในทุกพรรค
เพื่ อ ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วาม
สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ
อันประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ร่วมประชุมกันดังกล่าวนี้
ขอเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามที่ทางกลุ่มได้นาเสนอมา
๑. ยกเลิ ก การก าหนดให้ มี ทุ น ประเดิ ม ๑ ล้ า นบาท
ส าหรั บ การก่ อ ตั้ ง พรรคการเมื อ ง รวมทั้ ง ยกเลิ ก การ
กาหนดให้ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันชาระ
เงินเป็นทุนประเดิม มิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการจัด ตั้ง
พรรคการเมือง ที่ทาให้พรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นได้ด้วยความ
ยากลาบาก
๒. ยกเลิกการชาระค่าบารุงพรรคการเมืองของสมาชิก
พรรค เพราะการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองควรตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความพร้อมและความสมัครใจของสมาชิกพรรค
และไม่สมควรให้ฐานะทางการเงินของสมาชิกพรรค เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การมี บ ทบาทและส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งกั บ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด

ผลการพิจารณา

- 13 รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้เสนอความเห็น

ความเห็นที่เสนอ
๓. ยกเลิ ก การแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจ า
จังหวัด เพราะการสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งของ
พรรคการเมือง ควรปล่อยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ล ะ
พรรคการเมือง มิใช่การบังคับโดยผลของกฎหมาย ซึ่งจะ
เป็นการสร้างภาระทางด้านธุรการเพิ่มมากขึ้น มากกว่าที่จะ
เป็นประโยชน์ในทางการเมือง หากพรรคการเมืองใดมีความ
ประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคของตน การใช้
กลไกในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น และการ
จั ด หาสมาชิ ก เพิ่ ม มากขึ้ น ตลอดจนการใช้ ก ลไกในทาง
การเมืองอื่นๆ แทนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัดในแต่ละเขตเลือกตั้ง น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า
๔. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษเสียใหม่ให้เหมาะสม
เพราะบทลงโทษที่กาหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง เป็น
บทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมเหตุสมผล และอาจใช้
เป็นเครื่องมือในการยุบพรรคการเมือง เป็นเหตุให้ พรรค
การเมืองเกิดความอ่อนแอและขาดความเข้มแข็งมั่นคง ทา
ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพได้โดยง่าย

มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีผู้เสนอความเห็น
รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
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