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รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
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สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ     คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
         เพ่ือใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง โครงสรางและการบริหารของพรรค
การเมือง การดําเนินการของพรรคการเมือง การสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมือง และกําหนด
หนาท่ีใหรัฐในการสนับสนุนและสงเสริมพรรคการเมือง รวมทั้งกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล
พรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ 
 
  เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
  เพ่ือใหมีการพรรคการเมืองใหเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีความสําคัญตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิก
พรรคการเมืองเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง และมีมาตรการเพ่ือใหพรรคการเมืองมีความเปน
อิสระปราศจากการถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลอ่ืน  
    ๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ 
  มาตรา ๑๓๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให 
มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
จัดทํารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 
 
  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  กรณียอมถือไดวาเปนการไมดํ าเนินการให เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และประเทศจะไมมีกลไกการดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง รวมท้ังขอบเขตและวิธีการดําเนินการ
ตาง ๆ ของพรรคการเมือง  
 
 ๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  ไมมีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
  (๑) กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูรวม
ดําเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง และเอกสารและหลักฐาน กระบวนการที่ตองดําเนินการจัดใหมี
ขอบังคบัพรรคการเมือง รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมือง 
  (๒) กําหนดโครงสราง การบริหาร และการดําเนินการของพรรคการเมือง โดยกําหนดให
พรรคการเมืองมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูบริหารและใหมีสาขาพรรคการเมือง 



๒ 

และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ที่มาของรายไดและการใชจาย การเงินและการบัญชีของ
พรรคการเมือง กําหนดวิธีการสงผูสมัครรับเลือกตั้งโดยใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง  
รวมทั้งกําหนดกิจกรรมที่พรรคการเมืองจะตองดําเนนิการและกิจกรรมที่หามดําเนินการ 
  (๓) กําหนดการสิ้นสุดและการควบรวมพรรคการเมือง โดยกําหนดหลักเกณฑในการ
สิ้นสุดของพรรคการเมืองโดยเพราะเหตุสิ้นสภาพตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง หรือเปนการควบรวมพรรคการเมือง  
  (๔) กําหนดใหมีการสนับสนุนและสงเสริมพรรคการเมือง โดยกําหนดใหมีกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือจัดสรรเงินใหแกพรรคการเมืองสําหรับใชประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การจัดกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง การสงเสริมความรูในทาง
การเมืองแกสมาชิกและประชาชน รวมทั้งใหมีการจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมือง 
โดยไมคิดคาใชจาย 
  (๕) กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง  
โดยกําหนดมาตรการใหมีการรายงานการดําเนินการของพรรคการเมือง รวมทั้งใหมีการเผยแพรขอมูล
ของพรรคการเมืองตอสาธารณะ นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีมาตรการทางอาญาเพ่ือปองกันมิใหมีการ
กระทําความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดหนาที่และขอหามสําหรับพรรค
การเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และบุคคลที่เก่ียวของ 
      
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรอืขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 
  การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพรรคการเมืองโดยมุงหมายใหเปนสถาบันทางการเมือง 
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนจะทําใหการดําเนินการของพรรคการเมืองในดานตาง ๆ  
มีการเปดเผยและสามารถตรวจสอบได ทั้งจากสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนอันจะเปนการ
ปองการถูกครอบงําหรือชี้นํา รวมทั้งจะเปนประโยชนในการที่จะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะ 
ที่เหมาะสมในการเขาสูตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน 
   
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

การบริหารพรรคการเมืองเปนไปโดยโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบได และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง 
 
  ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 
  พรรคการเมืองมีความเขมแข็งเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินการของพรรคการเมือง 
 
 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีตอรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 
  ไมมี 
 
 
 



๓ 

๒. ผูทําภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน 
  ทําภารกิจนี ้
  เนื่องจากเปนภารกิจที่เกี่ยวของในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเปนหนาที่และ
อํานาจของหนวยงานของรัฐ 
        ภารกิจนีค้วรทํารวมกับเอกชน หรือไม อยางไร 
  ไมควร เนื่องจากเปนภารกิจที่เกี่ยวของในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเปน
หนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐ 
 
 ๒.๒  เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทํา 
  ภารกิจนี้รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม  เพราะเหตุใด 
  ไมควร เนื่องจากภารกิจนี้เปนภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งตองการความเชี่ยวชาญและตอง
มีความเปนอิสระไมถูกครอบงําและชี้นําโดยองคกรอ่ืนใด 
 
 ๒.๓  ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา 
  หรือไม 
  ไม เนื่องจากเปนภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะและไมควรถูกครอบงําและชี้นําโดยองคกรอื่นใด 
 
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 
              หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การเลือกตั้ง 
              ยุทธศาสตรชาต ิในเรื่อง......................................................................................... 

   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

 ๓.๒  การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 
  ไมอาจใชมาตรการทางบริหารในการดําเนินการดังกลาวได เนื่องจากมาตรา ๑๓๐  
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
         ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร 
  - 
 
 ๓.๓  ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมาย 
  มาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง 
 
 ๓.๔ การใชบงัคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
  (ก) การใชบงัคับกฎหมาย 
   ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่ วประเทศ เนื่องจากประชาชนซึ่งมี อุดมการณ 
ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันอาจเปนกลุมบุคคลที่อยูในทองที่ตาง ๆ ของประเทศ  ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก..................................................................... 



๔ 

 ใชบงัคับเพยีงบางทองที ่เนื่องจาก................................................................................ 
 
  (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

 ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการเลือกตั้งครั้งแรกไว 

 มีการทอดระยะเวลาในการบังคบัใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด.................................... 

 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด............................................ 
 
 ๓.๕ ถาจําเปนตองมีกฎเกณฑ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนขอบัญญตัทิองถิ่น 
  เนื่ องจากมาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๖ ลักษณะการใชบงัคับ  
            ควบคุม (ขามไปขอ ๓.๗)         กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)   สงเสริม   
             ระบบผสม (ท้ังควบคุมและสงเสริม) 
 
  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 
  รัฐธรรมนูญบัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองและใหมีมาตรการ
ที่ใหพรรคการเมืองสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ รวมทั้งตองมีมาตรการในการกํากับดูแลมิให
สมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 
 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 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม                   
อยางไร 
   มี โดยกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหนาพรรค
การเมืองมีสิทธิยืน่คํารองคัดคานมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลอืกตั้งมีมติ
ไมรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือมีมติใหพรรคการเมืองสิ้นสภาพพรรคการเมืองตอศาล
รัฐธรรมนูญไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    
 ๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม 

ไมมี  
 
   มีความจําเปนอยางไร 
   ไมมี 
 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม 
   - 
 
   หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 
   - 
 
  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณ ะกรรมการมีผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือง หรือ 

นายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม 
   - 
 
   เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 
   - 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร 

 มีการกําหนดกรอบในการปฏิบัติซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 
 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด 
  โทษทางอาญา 
 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง 
โครงสรางและการบริหารของพรรคการเมือง และการดําเนินการของพรรคการเมืองโดยมีความมุงหมาย
เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ โดยพรรคการเมืองถือเปนตนทางของการ



๖ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรการในทางอาญาเพ่ือมิใหมีการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอันจะมีผลกระทบตอการใชอํานาจรัฐ 
 
    ๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร  
   โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดขอหามและขอปฏิบัติเก่ียวกับหนาที่
ของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และบุคคล 
ที่เกี่ยวของ โดยมุงหมายเพ่ือใหพรรคการเมืองเปนสถาบันทางการเมืองซึ่งเปนรากฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยถาหากมีการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติยอมสงผล
กระทบตอสังคมโดยสวนรวม 
 
๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น 
 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  
   หรือไม 
   ไมมี 
 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง 
   เดียวกันหรือทํานองเดียวกันที่มีอยู 
   ไมมี 
 
๕. ผลกระทบและความคุมคา 
 ๕.๑ ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 
  พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน 

  ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือท่ีจะไดรบัผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรค

การเมือง พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน 

 ผูทีอ่ยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย. 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบคุคลดังกลาว 
ดานเศรษฐกจิและสังคม 
     - เชิงบวก 

   เปนการสรางความมีสวนรวมของประชาชนและทําใหพรรคการเมืองเปนสถาบัน 
ทางการเมืองที่เขมแขง อันจะทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 

       ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   พรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง และประชาชน 
 - เชิงลบ 

    ไมมี  
   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 
   ไมมี 



๗ 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด 
  สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิในการเลือกตั้ง 
  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร 
  เทาที่จําเปน เพ่ือมิใหมีการกระทําความผิดที่จะมีผลกระทบตอการเลือกตั้ง 
 
๕.๔ ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรบั 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวกแก 
   ประชาชนมากนอยเพียงใด 
   เมื่อพรรคการเมืองมีความเขมแข็งและเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญ
ยอมสงผลตอความมั่นคงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด 

  พรรคการเมืองมีหนาที่ ในการรวมกับประชาชนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ประเทศและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการดําเนินงานขององคกรอิสระ 

 
 การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย

เพียงใด 
- 
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอย เพียงใด 
- 
 และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
- 
 

  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
- 

    สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
    - 
 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและ
สังคมจะไดรับ ไดแก 
    - 
 
 ๕.๕ ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  มี เนื่องจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งแลวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมืองฉบับเดิม ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
  



๘ 

 ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
  ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 
  เปนภาระหนาท่ีเดิมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมีภาระหนาที่เพ่ิมขึ้น 
แตอยางใด 
  
๖. ความพรอมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช 
       เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี 

  เปนเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีคุณวุฒิ 
และประสบการณในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้อยูแลว 
 
  (ค) งบประมาณที่คาดวาตองใช ในระยะหาป  โดยแยกเปนงบดําเนินงานและงบลงทุน 
   -  
 ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ 
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอตัรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร 
  ไมเปนการจัดตั้งหนวยงานใหม เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีอยูแลว 
 
 ๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย 
     กําหนดใหมีการประกาศหรือเผยแพรหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหมีในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ี
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 ระบบการทํางานทีก่ําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดหีรือไม 
   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจําเปน 
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 

๘.๒  การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐ 
   ในเรื่องใดบาง แตละขั้นตอนใชเวลาในการดําเนินการเทาใด 
   ใหมีการกําหนดระยะเวลาสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานตามที่มีการกําหนดไว 
ในประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียน  
  ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและ 
   หลักนิติธรรมอยางไร 
   ไมมี 
  ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอาํนาจ หรื อมอบ อํ าน าจ เพื่ อ ให

ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อยางไร 
   ไมมี 
 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอาํนาจอยางไรบาง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 
   ไมมี 
 
  ๘.๓.๒ มกีระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 
   ไมมี 
 
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
    ๙.๑  ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ 
  สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองนั้นหรือไม 
  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง 
 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพิ่มภาระแก
  บุคคลเกินสมควรอยางไร 



๑๐ 

มาตรา กําหนดเวลา 
มาตรา ๑๑ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง 

- 

มาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการการยื่นคําขอแจงจัดตั้งพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๒๕ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการแจงรายละเอียด
เก่ียวกับสมาชิกของพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่พรรคการเมืองจะตอง
จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๓๓ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการในการแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๓๕ วรรคสอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการแจงการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด 

- 

มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการของรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใน
รอบป  

- 

มาตรา ๔๓ วรรคสาม ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการสงรายการของรายงานการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมืองในรอบป 

- 

มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดเก่ียวกับการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง 

- 

มาตรา ๕๒ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่ง
เปนที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดท่ีตนเปน
ตัวแทน 

- 

มาตรา ๕๓ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีของพรรคการเมือง
และระยะเวลาในการจัดทําบัญชีดังกลาว 

- 

มาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
รายการประเภทอ่ืนที่จะตองแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
 

- 



๑๑ 

มาตรา กําหนดเวลา 
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเปนหนังสือของการไดมา
ซึ่งรายได 

- 

มาตรา ๕๗ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาหรือ
บริการและการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการที่พรรคการเมืองจะ
ประกาศรายชื่อผูบริจาค 

- 

มาตรา ๕๙ วรรคสอง ใหคณะกรรมการกําหนดวิธีการในการ
ประเมินมูลคาของสิง่ของที่ไดรับบริจาค 

- 

มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินและหลักฐานเปนหนังสือท่ีจะใหแกผู
บริจาค 

- 

มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วิธีการแจงการรับบริจาคในชวงมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้ง 

- 

มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง ใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเงินภาษีที่บุคคลไดเสีย
ภาษีไปอุดหนุนพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๖๓ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
กรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการ
โอนเงินใหกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๖๔ วรรคสอง ใหอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดวิธีการขอ
หักคาลดหยอนแกผูบริจาคใหพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๔ วรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง เบี้ย
ประชุมและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๖ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชจายเงินที่ไดรับจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง (๔) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจายเงินคืนใหแกพรรค
การเมือง 

- 

มาตรา ๗๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการลดจํานวนเงินที่จะจัดสรรให
พรรคการเมือง 
 

 



๑๒ 

มาตรา กําหนดเวลา 
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํารายงานการใชจายเงินท่ี
ไดรับการจัดสรร 

- 

มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ใหแกพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๘๑ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่พรรคการเมืองจะตอง
เปดเผยคาใชจายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธการดําเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการแจงกรณีที่สมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเงินหรือ
ทรัพยสินจากพรรคการเมือง ผูบริหารพรรคการเมือง หรือ
บุคคลใด 

- 

มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการให นายทะเบียนรวบรวม
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งความเห็นในกรณีที่ 
มีเหตุที่จะใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 

- 

 
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 
 มีการรับฟงความคิดเห็น ไมไดรับฟงความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟงความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นแนบทาย 

 
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดดําเนินการตาม 

แนวทางการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ) 
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 

เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  


