หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่ อ ให้ มี ก ฎหมายก าหนดวิ ธี ก ารให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให้ เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต
และเที่ยงธรรม ได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่กาหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกกันเองจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม
โดยก าหนดวิธีก ารและกระบวนการ รวมทั้ งมีม าตรการที่ จาเป็ น เพื่ อให้ ก ารเลื อกสมาชิ กวุฒิ ส ภา
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
มาตรา ๑๓๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้
มี พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ าด้ วยการได้ มาซึ่ งสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา และให้ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
กรณี ย่ อ มถื อ ได้ ว่ า เป็ น การไม่ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
และประเทศจะไม่มีกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทยในระดับประเทศ
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มที างเลือกอื่น
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
(๑) การสมั ค รรั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา กาหนดให้ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็น บุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ย วชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลั กษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคย
ทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก วุฒิสภา
โดยมาจากกลุ่มต่าง ๆ จานวน ๒๐ กลุ่ม เช่น กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่ม
อาชีพทานา กลุ่ มอาชีพทาสวน กลุ่ มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่ อม กลุ่ มผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
หรืออื่น ๆ เป็นต้น

๒
(๒) กาหนดให้มีผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก กาหนดให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ
คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอาเภอ เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือแนะนะ อานวย
ความสะดวก และรายงานปัญ หาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุมิส ภาต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และกาหนดให้มีผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
และผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ในแต่ละระดับ
(๓) การดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กาหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็น
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยการเลือกในแต่ละระดับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิ สภาจะต้องเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม แล้วจึงกาหนด
ให้มีการแบ่งสายโดยแต่ละสายประกอบด้วยกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่ม และการเลือกในขั้นตอนนี้ผู้ได้รับเลือก
ขั้น ต้น จะลงคะแนนเลื อกได้แต่เฉพาะบุคคลในกลุ่ มอื่นเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การเลือก
สมาชิกวุมิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด
ในแต่ล ะกลุ่ มตั้งแต่ล าดับ ที่ห นึ่ งถึงล าดับ ที่ สิ บ เป็น ผู้ ได้รับ เลื อกเป็น สมาชิกวุฒิ ส ภาจากกลุ่ ม นั้น ๆ
และบุคคลซึ่งได้รับคะแนนลาดับที่สิบเอ็ดถึงลาดับที่สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสารองของกลุ่มนั้น
(๔) การควบคุมการเลือกให้เป็ น ไปโดยสุ จริตและเที่ ยงธรรม กาหนดให้ มีกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกทั้งในชั้นก่อนประกาศผลการเลือกและภายหลังประกาศผลการ
เลือก โดยให้อานาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
การเลือก และสั่งให้ดาเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่ รวมทั้งในกรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นทุจริตในการเลือกอันทาให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับที่
เห็นว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
การกาหนดวิธีการและกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยกาหนดให้มาจากการ
เลื อกกัน เองของบุ คคลซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลั ก ษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะทีห่ ลากหลายในการเข้าสู่ตาแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคคลในแต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
สมาชิกวุฒิ สภาเป็นผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา

๓
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน
ทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเป็นหน้าที่และ
อานาจของหน่วยงานของรัฐ
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร
ไม่ควร เนื่ องจากเป็ น ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองและการบริห ารราชการอันเป็ น
หน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภ าพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทา
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ไม่ควร เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและต้อง
มีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงาและชี้นาโดยองค์กรอื่นใด
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่
ไม่ เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ควรถูกครอบงาและชี้นาโดยองค์กรอื่นใด
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การเลือกตั้ง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง.........................................................................................
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ อ าจใช้ ม าตรการทางบริ ห ารในการด าเนิ น การดั ง กล่ า วได้ เนื่ อ งจากมาตรา ๑๓๐
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมาย
มาตรา ๑๓๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ บัญ ญั ติให้ มีพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

๔
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะต้อง
ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก.....................................................................
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้ บั งคั บ ทั น ที ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เนื่ อ งจากวุฒิ ส ภาเป็ น องค์ ก รส าคั ญ
ที่มีการกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งจาเป็นจะต้องมีสมาชิกวุฒิ สภาโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการให้ มี
กลไกตามรัฐธรรมนูญครบถ้วน
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด....................................
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................
๓.๕ ถ้าจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นข้อบัญญัตทิ ้องถิ่น
เนื่ อ งจากมาตรา ๑๓๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ให้ ต ราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
 ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม)

ส่งเสริม

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
รัฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติให้ มี ส มาชิ กวุฒิ ส ภาซึ่ งมาจากบุ คคลที่ มีความหลากหลายของสั งคม
และให้มีมาตรการในการควบคุมดูแลเพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
รวมทั้งกาหนดให้มีมาตรการในการลงโทษผู้กระทาการฝ่าฝืนเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกไว้ด้วย
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบการจดทะเบียน
ไม่มี
๓.๗.๒ ค่าธรรมเนียมมีความจาเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชน
อย่างไร
ไม่มี
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

๕
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
ไม่มี
๓.๗.๕ มี การเปิ ด โอกาสให้ อุ ท ธรณ์ ก ารปฏิ เสธค าขอ การให้ ยื่ น ค าขอใหม่ หรื อ ไม่
อย่างไร
ไม่มี
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่
มี โดยก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ ประเทศ คณะกรรมการระดั บ จั งหวั ด
และคณะกรรมการระดับอาเภอ
มีความจาเป็นอย่างไร
เพื่ อท าหน้ าที่ ช่ว ยเหลื อ แนะนา อ านวยความสะดวก และรายงานปั ญ หาหรือ
อุปสรรคเกีย่ วกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่ซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องค์ ป ระกอบของคณ ะกรรมการมี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
มี
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เนื่องจากกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะเริ่มจากระดับอาเภอไปสู่ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ จึงจาเป็นที่จะต้องใช้บุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะนา หรืออานวยความสะดวกในการดาเนินการดังกล่าว
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มีการกาหนดกรอบในการปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
กาหนด
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษทางอาญา

๖
๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ ก าหนดหลั กเกณฑ์เกี่ ยวกับ การได้มาซึ่งสมาชิ ก
วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรสาคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรการ
ในทางอาญาเพื่ อ มิ ให้ มี ก ารฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
กระบวนการเลื อกสมาชิกวุฒิ สภาอันจะมีผลกระทบต่อความสุจริตและความเที่ยงธรรมของการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ก าหนดข้ อ ห้ า มและข้ อ ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การเลื อกสมาชิ กวุฒิ ส ภาเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ กระบวนการเลื อกสมาชิก วุฒิ ส ภาไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย
หรือไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม อันจะทาให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริต
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจ ในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่
ไม่มี
๔.๒ ในกรณี ที่มีกฎหมายขึ้น ใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุง กฎหมายในเรื่อง
เดียวกันหรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
มีการยกเลิก พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่ว นที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิ ส ภา พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ส ภา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่
๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
ประชาชน
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประชาชน
 ผู้ทอี่ ยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เชิงบวก

๗
เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองเนื่องจากเปิดกว้างให้
บุคคลจากทุกภาคส่วนมีโอกาสสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และทาให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ที่เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ประชาชน
- เชิงลบ
ไม่มี
- ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
(๑) สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย โดยกาหนดห้ ามหาเสีย งและกาหนดข้อจากัดในการแนะนาตัว มีวัตถุประสงค์เพื่ อมิให้ มีการ
ได้ เปรี ย บเสี ย เปรี ย บระหว่ างผู้ ส มั ค รและเพื่ อ ประโยชน์ ให้ ก ารด าเนิ น การเลื อ กเป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต
และเที่ยงธรรม
(๒) สิทธิในทรัพย์สินตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล
จะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิ ทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
เท่าที่จาเป็น เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนอันจะมีผลกระทบต่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อให้
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น เพี ยงใด และเป็น การอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
เมื่ อ สมาชิ ก วุฒิ ส ภาเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถและมี ที่ ม าจากภาคส่ ว น
ต่าง ๆ อย่ างหลากหลายซึ่งจะส่ งผลให้ มีการสะท้อ นแนวคิด และพิ จารณาในทุ กบริบ ทของสั งคม
อย่างรอบด้านรวมทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย และการประนอมทางความคิดความต้องการเพื่อสร้าง
ความเห็นชอบร่วมกัน
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลให้มีการสะท้อนแนวคิดและพิจารณาในทุกบริบทของสังคมอย่างรอบด้าน
รวมทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย และการประนอมทางความคิดความต้องการเพื่อสร้างความเห็นชอบ
ร่วมกัน

๘
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
มี เนื่ อ งจากกระบวนการเลื อ กสมาชิ ก วุฒิ ส ภาตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป็ น รู ป แบบใหม่
และจะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การในหลายระดั บ รวมทั้ ง จะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกรอบ
ระยะเวลาตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
๕.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นภาระหน้าที่ ใหม่ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องดาเนินการให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิ สภาในระดับ อาเภอ ระดับ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อประเทศ
และประชาชน
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
เป็ น เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ งานอยู่ ในส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเรื่องในลักษณะนี้อยู่แล้ว

๙
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบดาเนินงานและงบลงทุน
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร
ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศหรื อ เผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนู ญนี้ กาหนดให้ มีในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
กาหนดให้มีการประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มี เนื่องจากเป็นภารกิจเฉพาะ
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑๐
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดาเนินการเท่าใด
ให้ มีการกาหนดระยะเวลาสาหรับขั้นตอนการดาเนินงานตามที่มีก ารกาหนดไว้
ในประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘.๒.๒ หากมี การใช้ ดุ ล พิ นิ จ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
หลักนิติธรรมอย่างไร
ไม่มี
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ ห รื อม อบ อ าน าจ เพื่ อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ไม่มี

๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้นหรือไม่
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร
มาตรา
กาหนดเวลา
มาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง ให้ ศาลฎี กาออกระเบียบของที่ป ระชุม ใหญ่ศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาและการมีคาวินิจฉัย
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกระเบียบกาหนด หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก
มาตรา ๘ ให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งก าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศ กาหนดลักษณะของกลุ่มในทานองเดียวกันนอกเหนือจากที่มี
การกาหนดไว้แล้ว
มาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ เห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อกตั้งก าหนดหลั กเกณฑ์

๑๑
มาตรา
และวิธีการในการแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
มาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัด
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
รายการของรายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองใน
รอบปี
มาตรา ๔๓ วรรคสาม ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการในการส่ งรายการของรายงานการดาเนิน กิจ การของ
พรรคการเมืองในรอบปี
มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์
การรับฟังความคิดเห็ นของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
วิธีการจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดซึ่ง
เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็น
ตัวแทน
มาตรา ๕๓ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
รายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีของพรรคการเมือง
และระยะเวลาในการจัดทาบัญชีดังกล่าว
มาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
รายการประเภทอื่นที่จะต้องแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเป็นหนังสือของการได้มา
ซึ่งรายได้
มาตรา ๕๗ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ
บริการและการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการที่พรรคการเมืองจะ
ประกาศรายชื่อผู้บริจาค
มาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการกาหนดวิธี การในการ
ประเมินมูลค่าของสิ่งของที่ได้รับบริจาค
มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินและหลักฐานเป็นหนังสือที่จะให้แก่ผู้
บริจาค

-

-

-

กาหนดเวลา

๑๒
มาตรา
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
วิธีการแจ้ งการรับ บริจ าคในช่วงมีพ ระราชกฤษฎี กาให้ มีการ
เลือกตั้ง
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนาเงินภาษีที่บุคคลได้เสีย
ภาษีไปอุดหนุนพรรคการเมือง
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และ
กรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการ
โอนเงินให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๖๔ วรรคสอง ให้อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดวิธีการขอ
หักค่าลดหย่อนแก่ผู้บริจาคให้พรรคการเมือง
มาตรา ๗๔ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง เบี้ย
ประชุ ม และการประชุ ม ของคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การ
พัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๖ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ ง (๔) ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ ายเงินคืนให้ แก่พรรค
การเมือง
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขในการลดจ านวนเงิน ที่ จะจัด สรรให้
พรรคการเมือง
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน ที่
ได้รับการจัดสรร
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่พรรคการเมือง
มาตรา ๘๑ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หลั กเกณฑ์ วิธีก าร และระยะเวลาที่ พ รรคการเมื องจะต้ อ ง
เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์การดาเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งกรณี ที่ส มาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินหรือ
ทรั พ ย์ สิ น จากพรรคการเมือง ผู้ บ ริห ารพรรคการเมื อง หรือ

กาหนดเวลา
-

-

-

-

๑๓
มาตรา

กาหนดเวลา

บุคคลใด
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการให้ น ายทะเบี ย นรวบรวม
ข้ อ เท็ จ จริ งและพยานหลั ก ฐาน รวมทั้ งความเห็ น ในกรณี ที่
มีเหตุที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้ดาเนินการตาม
แนวทางการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ประกอบการจั ด ท าร่ า งกฎหมายและการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๔๘ (นายนาถะฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗

