การวิเคราะหความจําเปนในการตรากฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม
 แกไข/ปรับปรุง
สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ

 ยกเลิก

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง โครงสรางและการบริหารของพรรค
การเมือง การดําเนินการของพรรคการเมือง การสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมือง และกําหนด
หนาที่ใหรัฐในการสนับสนุนและสงเสริมพรรคการเมือง รวมทั้งกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล
พรรคการเมือ งและสมาชิก ของพรรคการเมื องไมก ระทํ าการอั น เป น การฝ า ฝน กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การเลือกตั้ง เพื่อใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
เพื่อใหมีการพรรคการเมืองให เปนสถาบันทางการเมืองที่ มีความสําคัญ ตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิก
พรรคการเมืองเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง และมีมาตรการเพื่อ ใหพรรคการเมืองมีความเปน
อิสระปราศจากการถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลอื่น
๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
มาตรา ๑๓๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
มีพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง และให คณะกรรมการรางรัฐธรรมนู ญ
จัด ทํ ารา งกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ให แ ลวเสร็จ ภายในสองรอยสี่สิบ วัน นับ แตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญ
หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
กรณี ย อ มถื อ ได ว า เป น การไม ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
และประเทศจะไมมีกลไกการดําเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมือง รวมทั้งขอบเขตและวิธีการดําเนินการ
ตาง ๆ ของพรรคการเมือง
๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
ไมมีทางเลือกอื่น
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
(๑) กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีการกําหนดคุณ สมบัติของผูรวม
ดําเนิน การจัดตั้งพรรคการเมือง และเอกสารและหลักฐาน กระบวนการที่ตองดําเนิน การจัดให มี
ขอบังคับพรรคการเมือง รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมือง
(๒) กําหนดโครงสราง การบริหาร และการดําเนินการของพรรคการเมือง โดยกําหนดให
พรรคการเมือ งมีคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งเปน ผูบ ริห ารและใหมีส าขาพรรคการเมือ ง

๒
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ที่มาของรายไดและการใชจาย การเงินและการบัญ ชีของ
พรรคการเมือง กําหนดวิธีการสงผูสมัครรับเลือกตั้งโดยใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
รวมทั้งกําหนดกิจกรรมที่พรรคการเมืองจะตองดําเนินการและกิจกรรมที่หามดําเนินการ
(๓) กําหนดการสิ้นสุด และการควบรวมพรรคการเมือง โดยกําหนดหลักเกณฑในการ
สิ้นสุดของพรรคการเมืองโดยเพราะเหตุสิ้นสภาพตามบทบัญ ญัติของกฎหมายหรือศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง หรือเปนการควบรวมพรรคการเมือง
(๔) กําหนดใหมีการสนับสนุนและสงเสริมพรรคการเมือง โดยกําหนดใหมีกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองเพื่อจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมืองสําหรับใชประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง
การจัดกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง การสงเสริมความรูในทาง
การเมื องแก ส มาชิ กและประชาชน รวมทั้ งให มีก ารจัด สรรเวลาออกอากาศให แ ก พ รรคการเมื อ ง
โดยไมคิดคาใชจาย
(๕) กํ า หนดมาตรการในการกํ า กับ ดู แ ลพรรคการเมื อ งและสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โดยกําหนดมาตรการใหมีการรายงานการดําเนินการของพรรคการเมือง รวมทั้งใหมีการเผยแพรขอมูล
ของพรรคการเมืองตอสาธารณะ นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีมาตรการทางอาญาเพื่อปองกันมิใหมีการ
กระทํ าความผิดตอกฎหมายเกี่ย วกับ การเลือกตั้ง รวมทั้งกํา หนดหนาที่และขอ หามสําหรับ พรรค
การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวของ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด
การกําหนดหลักเกณฑ เกี่ย วกับ พรรคการเมืองโดยมุงหมายใหเปนสถาบั นทางการเมือง
โดยเน น การมี ส ว นรว มของประชาชนจะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การของพรรคการเมื อ งในด า นต า ง ๆ
มีการเปดเผยและสามารถตรวจสอบได ทั้งจากสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนอันจะเปนการ
ปองการถูกครอบงําหรือชี้นํา รวมทั้งจะเปนประโยชนในการที่จะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะ
ที่เหมาะสมในการเขาสูตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
การบริหารพรรคการเมืองเปนไปโดยโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบได และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร
พรรคการเมื อ งมี ค วามเข ม แข็ ง เป น สถาบั น ทางการเมื อ งที่ สํ า คั ญ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินการของพรรคการเมือง
๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีตอรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
ไมมี

๓
๒. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน
ทําภารกิจนี้
เนื่องจากเปนภารกิจที่เกี่ยวของในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเปนหนาที่และ
อํานาจของหนวยงานของรัฐ
ภารกิจนีค้ วรทํารวมกับเอกชน หรือไม อยางไร
ไมควร เนื่อ งจากเปนภารกิจ ที่เกี่ยวของในทางการเมืองและการบริห ารราชการอัน เป น
หนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐ
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิท ธิภ าพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบ ริการประชาชน ควรทํา
ภารกิจนี้รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
ไมควร เนื่องจากภารกิจนี้เปนภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งตองการความเชี่ยวชาญและตอง
มีความเปนอิสระไมถูกครอบงําและชี้นําโดยองคกรอื่นใด
๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา
หรือไม
ไม เนื่องจากเปนภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะและไมควรถูกครอบงําและชี้นําโดยองคกรอื่นใด
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การเลือกตั้ง
 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง.........................................................................................
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม
ไม อ าจใช ม าตรการทางบริ ห ารในการดํ า เนิ น การดั ง กล า วได เนื่ อ งจากมาตรา ๑๓๐
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร
๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมาย
มาตรา ๑๓๐ ของรัฐ ธรรมนูญ บั ญ ญั ติใหมีพ ระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ วาดวย
พรรคการเมือง
๓.๔ การใชบงั คับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบงั คับกฎหมาย
 ต อ งใช บั ง คั บ พร อ มกั น ทุ ก ท อ งที่ ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจากประชาชนซึ่ ง มี อุ ด มการณ
ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันอาจเปนกลุมบุคคลที่อยูในทองที่ตาง ๆ ของประเทศ
 ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก.....................................................................

๔
 ใชบงั คับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
 ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการเลือกตั้งครั้งแรกไว
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด....................................
 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด............................................
๓.๕ ถาจําเปนตองมีกฎเกณฑ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนขอบัญญัตทิ องถิ่น
เนื่ อ งจากมาตรา ๑๓๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ให ต ราเป น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ
๓.๖ ลักษณะการใชบงั คับ
ควบคุม (ขามไปขอ ๓.๗)
กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)
 ระบบผสม (ทั้งควบคุมและสงเสริม)

สงเสริม

เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองและใหมีมาตรการ
ที่ให พ รรคการเมืองสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ รวมทั้ งตองมีมาตรการในการกํากับ ดูแลมิให
สมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบการจดทะเบียน
เนื่องจากขอมูลของพรรคการเมืองมีความสําคัญตอการตรวจสอบความเปนพรรค
การเมืองตามหลักเกณฑของกฎหมาย
๓.๗.๒ คาธรรมเนียมมีความจําเปนอยางไร มีความคุมคาตอภาระที่เกิดแกประชาชน
อยางไร
ไมมีคาธรรมเนียม
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตหรือไม อยางไร
มีการกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจโดยกําหนดใหนายทะเบียนตองตรวจสอบ
ขอมูลของพรรคการเมืองที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม
ไมมี

๕
๓.๗.๕ มี ก ารเป ด โอกาสให อุ ท ธรณ ก ารปฏิ เสธคํ า ขอ การให ยื่ น คํ า ขอใหม หรื อ ไม
อยางไร
มี โดยกํ าหนดให ผู ยื่น คําขอจดทะเบี ย นจั ดตั้งพรรคการเมื องหรือหั วหน าพรรค
การเมืองมีสิทธิยนื่ คํารองคัดคานมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
ไมรับจดทะเบี ย นจั ดตั้ งพรรคการเมืองหรือมี มติ ให พรรคการเมืองสิ้ นสภาพพรรคการเมืองตอศาล
รัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม
ไมมี
มีความจําเปนอยางไร
ไมมี
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม
หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องค ป ระกอบของคณ ะกรรมการมี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง หรื อ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม
เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร
มีการกําหนดกรอบในการปฏิบัติซึ่งเปนไปตามหลัก เกณฑที่คณะกรรมการการเลือ กตั้ง
กําหนด
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กําหนด
โทษทางอาญา
๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง
โครงสรางและการบริหารของพรรคการเมือง และการดําเนินการของพรรคการเมืองโดยมีความมุงหมาย
เพื่อใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ โดยพรรคการเมืองถือเปนตนทางของการ

๖
ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรการในทางอาญาเพื่อมิใหมีการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอันจะมีผลกระทบตอการใชอํานาจรัฐ
๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดขอหามและขอปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่
ของพรรคการเมื อ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง และบุ ค คล
ที่ เกี่ ย วข อง โดยมุงหมายเพื่ อ ให พ รรคการเมื องเป น สถาบั น ทางการเมื องซึ่งเป น รากฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยถาหากมีการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติยอมสงผล
กระทบตอสังคมโดยสวนรวม
๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน
หรือไม
ไมมี
๔.๒ ในกรณี ที่ มีกฎหมายขึ้น ใหม เหตุ ใดจึ งไม ยกเลิ ก แกไขหรื อปรั บปรุ งกฎหมายในเรื่ อง
เดียวกันหรือทํานองเดียวกันที่มีอยู
ไมมี
๕. ผลกระทบและความคุมคา
๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน
 ผูม ีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรบั ผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรค
การเมือง พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน
 ผูทอี่ ยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย.
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบคุ คลดังกลาว
ดานเศรษฐกิจและสังคม
- เชิงบวก
เปนการสรางความมีสวนรวมของประชาชนและทําใหพรรคการเมืองเปนสถาบัน
ทางการเมืองที่เขมแขง อันจะทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก
พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน
- เชิงลบ
ไมมี
ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ
ไมมี

๗
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิในการเลือกตั้ง
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร
เทาที่จําเปน เพื่อมิใหมีการกระทําความผิดที่จะมีผลกระทบตอการเลือกตั้ง
๕.๔

ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรบั
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีข้นึ เพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนมากนอยเพียงใด
เมื่อพรรคการเมืองมีความเขมแข็งและเปนสถาบันทางการเมืองที่มีค วามสําคัญ
ยอมสงผลตอความมั่นคงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด
พรรคการเมื อ งมี ห น าที่ ในการรว มกั บ ประชาชนเพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นา
ประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระ
การประกอบกิ จการเป นไปโดยสะดวกหรือลดต นทุ นของผู ประกอบการได มากน อย
เพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอย เพียงใด
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร
สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและ
สังคมจะไดรับ ไดแก
๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
มี เนื่ องจากพรรคการเมื องที่ จั ดตั้ งแล วตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว าด วย
พรรคการเมืองฉบั บเดิม ซึ่งจะตองดําเนินการให แลวเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้

๘
๕.๖ ความคุ ม ค า ของภารกิ จ เมื่ อ คํ า นึ ง ถึง งบประมาณที่ ต อ งใช ภาระหน า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่ไดรับ
เปนภาระหนาที่เดิมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมีภาระหนาที่เพิ่มขึ้น
แตอยางใด
๖. ความพรอมของรัฐ
๖.๑ ความพรอมของรัฐ
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี
เป น เจ าหน าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ งานอยู ในสํ านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ
และประสบการณในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้อยูแลว
(ค) งบประมาณที่คาดวาตองใช ในระยะหาป โดยแยกเปนงบดําเนินงานและงบลงทุน
๖.๒ ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร
ไมเปนการจัดตั้งหนวยงานใหม เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีอยูแลว
๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภ ายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จ ะปฏิบัติตาม
กฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย
กํ า หนดให มี ก ารประกาศหรื อ เผยแพร ห ลั ก เกณฑ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ นี้กําหนดใหมีในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศหรือ ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน
กําหนดใหมีการประกาศหรือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
๗.๑ มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการกับหนวยงานนั้นอยางไร
ไมมี เนื่องจากเปนภารกิจเฉพาะ
๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
ไมมี

๙
๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร
ไมมี
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทํางานทีก่ ําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดหี รือไม
 เกิดประโยชนสุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐ
ในเรื่องใดบาง แตละขั้นตอนใชเวลาในการดําเนินการเทาใด
ใหมีการกําหนดระยะเวลาสําหรับ ขั้นตอนการดําเนินงานตามที่มีการกําหนดไว
ในประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน
๘.๒.๒ หากมี การใช ดุ ล พิ นิ จ การใช ดุ ล พิ นิ จ สอดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
หลักนิติธรรมอยางไร
ไมมี
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ ห รื อม อบ อํ าน าจเพื่ อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อยางไร
ไมมี
๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร
ไมมี
๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
ไมมี
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
๙.๑ ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองนั้นหรือไม
ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก
บุคคลเกินสมควรอยางไร

๑๐
มาตรา
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลั กเกณฑแ ละวิธีการการยื่ น คํา ขอจดทะเบี ย นจั ดตั้ งพรรค
การเมือง
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการการยื่นคําขอแจงจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หลัก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการแจ ง รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับสมาชิกของพรรคการเมือง
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ ง (๒) ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
กํ าหนดบัญ ชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่พ รรคการเมืองจะตอ ง
จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
มาตรา ๓๓ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือ กตั้งกํ าหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
มาตรา ๓๕ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการแจงการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการของรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใน
รอบป
มาตรา ๔๓ วรรคสาม ให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีการในการส งรายการของรายงานการดํา เนิน กิจ การของ
พรรคการเมืองในรอบป
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเกี่ยวกับการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๒ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่ง
เปนที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดที่ตนเปน
ตัวแทน
มาตรา ๕๓ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการและเอกสารประกอบการลงบัญ ชีของพรรคการเมือง
และระยะเวลาในการจัดทําบัญชีดังกลาว
มาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการประเภทอื่นที่จะตองแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน

กําหนดเวลา
-

-

-

-

๑๑
มาตรา
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเปนหนังสือของการไดมา
ซึ่งรายได
มาตรา ๕๗ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลัก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการจํ า หน า ยสิ น คา หรื อ
บริการและการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการที่พรรคการเมืองจะ
ประกาศรายชื่อผูบริจาค
มาตรา ๕๙ วรรคสอง ใหคณะกรรมการกําหนดวิธีการในการ
ประเมินมูลคาของสิง่ ของที่ไดรับบริจาค
มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินและหลักฐานเปนหนังสือที่จะใหแกผู
บริจาค
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วิธีก ารแจงการรับ บริจ าคในชวงมีพ ระราชกฤษฎีกาใหมีก าร
เลือกตั้ง
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง ให อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํ า หนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเงินภาษีที่บุคคลไดเสีย
ภาษีไปอุดหนุนพรรคการเมือง
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และ
กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการ
โอนเงินใหกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๖๔ วรรคสอง ใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดวิธีการขอ
หักคาลดหยอนแกผูบริจาคใหพรรคการเมือง
มาตรา ๗๔ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง เบี้ย
ประชุม และการประชุ ม ของคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การ
พัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๖ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไขในการใชจา ยเงินที่ไดรับ จาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ ง (๔) ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
กํ าหนดหลัก เกณฑแ ละวิธีการในการจายเงินคืนใหแ กพรรค
การเมือง
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่อ นไขในการลดจํ า นวนเงิน ที่ จ ะจัด สรรให
พรรคการเมือง

กําหนดเวลา
-

-

๑๒
มาตรา
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีก ารในการจัดทํ ารายงานการใชจายเงิน ที่
ไดรับการจัดสรร
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ใหแกพรรคการเมือง
มาตรา ๘๑ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลั กเกณฑ วิธีก าร และระยะเวลาที่ พ รรคการเมื องจะตอ ง
เปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธการดําเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หลัก เกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการแจงกรณี ที่สมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเงินหรือ
ทรัพ ยสิ น จากพรรคการเมือ ง ผูบ ริห ารพรรคการเมื อง หรือ
บุคคลใด
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลั ก เกณ ฑ แ ละวิ ธี ก ารในการให น ายทะเบี ย นรวบรวม
ข อ เท็ จ จริ งและพยานหลั ก ฐาน รวมทั้ งความเห็ น ในกรณี ที่
มีเหตุที่จะใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง

กําหนดเวลา
-

-

-

๑๐. การรับฟงความคิดเห็น
มีการรับฟงความคิดเห็น
ไมไดรับฟงความคิดเห็น
รายละเอียดของการรับฟงความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นแนบทาย
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดดําเนินการตาม
แนวทางการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ประกอบการจั ด ทํ า ร า งกฎหมายและการวิเ คราะห ผ ลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เมษายน ๒๕๖๐
ฝายเลขานุการคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒

