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

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (https://www. ect.go.th) และทำงระบบกลำงทำงกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรภำคเอกชน และประชำชนทั่วไปแสดงควำมคิดเห็นต่อ       
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
โดยให้ส่งควำมคิดเห็นทำงไปรษณีย์มำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๘๒ 
และทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ polparty@ect.go.th โดยเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรรับฟังควำม
คิดเห็นแล้ว ปรำกฏว่ำ ไม่มีหน่วยงำนหรือบุคคลใดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว 

๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๑ เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (www.ect.go.th) ตั้งแต่วันที่             

๑๙ มกรำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
 ๒.๒ ระบบกลำงทำงกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตั้งแต่วันที่๑๙ มกรำคม ๒๕๖๕ 

ถึงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กำรภำคเอกชน พรรคกำรเมือง และประชำชนทั่วไป  

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  
 - ไม่มี 

๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
 - ไม่มี 

๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
    - ไม่มี 
๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

  - ไม่มี  
 

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



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หลักการ 
     แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดจ านวน
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อและการลงคะแนน 
เลือกบุคคล ในบัญชีรายชื่อ ในการสรรหาผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ (๑) (๒) และ (๓)) 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
 

เหตุผล 
     โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ก าหนดให้
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน 
โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
จ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน สมควรแก้ไข
วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกัน จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

      โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

     มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

        มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

          มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) (๒) และ (๓)  
ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
         “(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน เวลา  
และสถานที่ในการเสนอรายชื่อบุคคล เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัด และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป  
โดยผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
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ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

         (๒) เมื่ อพ้นก าหนดเวลาเสนอรายชื่อตาม (๑)             
ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าบัญชี
รายชื่อไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ โดยค านึงถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังสาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
         (๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม (๒) โดยให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกินสิบรายชื่อ โดยการประชุม
สาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 
หนึ่ งร้อยคนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 
เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าสาขาพรรค
การเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดประกาศ
ผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจั งหวัดนั้นแล้วรายงานไปยัง
คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว” 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณา 

        มาตรา ๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติ มโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ 
การสรรหาสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้ แทนราษฎรแบบบั ญชี รายชื่ อที่ มี อยู่ แล้ วหรื อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งด ารง
ต าแหน่ งอยู่ แล้ ว ในวันที่ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

      มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   
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