
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                     แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ     คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
         เพ่ือให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิ สภาให้ เป็นไปโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม ได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ  
  เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
  เพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่ก าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกกันเองจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
โดยก าหนดวิธีการและกระบวนการ รวมทั้งมีมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
  มาตรา ๑๓๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 
มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นการไม่ด าเนินการให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
และประเทศจะไม่มีกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทยในระดับประเทศ 
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
   (๑) การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคย
ท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยมาจากกลุ่มต่าง ๆ จ านวน ๒๐ กลุ่ม เช่น กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่ม
อาชีพท านา กลุ่มอาชีพท าสวน กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน  
หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 



๒ 

 (๒) ก าหนดให้มีผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก ก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ 
คณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือแนะนะ อ านวย
ความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุมิสภาต่อคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และก าหนดให้มีผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
และผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ในแต่ละระดับ 
 (๓) การด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ก าหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็น
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยการเลือกในแต่ละระดับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาจะต้องเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม แล้วจึงก าหนด 
ให้มีการแบ่งสายโดยแต่ละสายประกอบด้วยกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่ม และการเลือกในขั้นตอนนี้ผู้ได้รับเลือก
ขั้นต้นจะลงคะแนนเลือกได้แต่เฉพาะบุคคลในกลุ่มอ่ืนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเลือก
สมาชิกวุมิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด 
ในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น ๆ  
และบุคคลซึ่งได้รับคะแนนล าดับที่สิบเอ็ดถึงล าดับที่สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้น   

(๔) การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ก าหนดให้มีกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกทั้งในชั้นก่อนประกาศผลการเลือกและภายหลังประกาศผลการ
เลือก โดยให้อ านาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
การเลือก และสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่ รวมทั้งในกรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นทุจริตในการเลือกอันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สมัครมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับที่
เห็นว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
      
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
  การก าหนดวิธีการและกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยก าหนดให้มาจากการ
เลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะทีห่ลากหลายในการเข้าสู่ต าแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดิน 
   
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคคลในแต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง 
 
  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
  สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา  
 



๓ 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 
  ไม่มี 
 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 
  เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเป็นหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยงานของรัฐ 
 
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ควร เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องในทางการเมืองและการบริหารราชการอันเป็น
หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐ 
 
 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  เพราะเหตุใด 
  ไม่ควร เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและต้อง
มีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบง าและชี้น าโดยองค์กรอ่ืนใด 
 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 
  หรือไม่ 
  ไม่ เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ควรถูกครอบง าและชี้น าโดยองค์กรอ่ืนใด 
 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
              หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การเลือกตั้ง 
              ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง......................................................................................... 

   แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ 
 

 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
  ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารในการด าเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากมาตรา ๑๓๐  
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
         ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
  - 
 
 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมาย 
  มาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 



๔ 

 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
   ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องท่ี ๆ ไป เนื่องจาก..................................................................... 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องท่ี เนื่องจาก................................................................................ 

 
  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 

 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากวุฒิสภาเป็นองค์กรส าคัญ 
ที่มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งจ าเป็นจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการให้มี
กลไกตามรัฐธรรมนูญครบถ้วน 

 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด.................................... 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด............................................ 

 
 ๓.๕ ถ้าจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นข้อบญัญัตทิ้องถิ่น 
  เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
            ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)         ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
             ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
  รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากบุคคลที่มีความหลากหลายของสังคม 
และให้มีมาตรการในการควบคุมดูแลเพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
รวมทั้งก าหนดให้มีมาตรการในการลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืนเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกไว้ด้วย 
 
 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบการจดทะเบียน 
   ไม่มี 
 
   ๓.๗.๒ ค่าธรรมเนียมมีความจ าเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชน 
     อย่างไร 
    ไม่มี  
 
  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
    ไม่มี 
 



๕ 

    ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 
   ไม่มี 
 
  ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่  หรือไม่                   
อย่างไร 
   ไมม่ี  
    
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ 
      มี โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ คณะกรรมการระดับจังหวัด  
และคณะกรรมการระดับอ าเภอ  
 
   มีความจ าเป็นอย่างไร 
   เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า อ านวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรือ
อุปสรรคเกีย่วกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
   ไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืน 
 
   หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 
   -  
 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณ ะกรรมการ มีผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง หรื อ

นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่  
   มี  
 
   เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
   เนื่องจากกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะเริ่มจากระดับอ าเภอไปสู่ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เพ่ือ
ช่วยเหลือ แนะน า หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการดังกล่าว 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

 มีการก าหนดกรอบในการปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 
 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
  โทษทางอาญา 
 



๖ 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใชก้ฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรส าคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดมาตรการ
ในทางอาญาเพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอันจะมีผลกระทบต่อความสุจริตและความเที่ยงธรรมของการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 
    ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร  
   โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือป้องกันมิให้กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
หรือไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม อันจะท าให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริต 
 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน  
   หรือไม่ 
   ไม่มี 
 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง 
   เดียวกันหรือท านองเดียวกันที่มีอยู่ 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 
๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  ประชาชน 

  ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือท่ีจะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประชาชน 
 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 



๗ 

   เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองเนื่องจากเปิดกว้างให้
บุคคลจากทุกภาคส่วนมีโอกาสสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และท าให้ไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ที่เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ 

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
     ประชาชน 
 - เชิงลบ 

    ไม่มี  
 -  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
   ไม่มี 
 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
  (๑) สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย โดยก าหนดห้ามหาเสียงและก าหนดข้อจ ากัดในการแนะน าตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้มีการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สมัครและเพ่ือประโยชน์ให้การด าเนินการเลือกเป็นไปโดยสุจริต  
และเท่ียงธรรม 
  (๒) สิทธิในทรัพย์สินตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล  
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด 
 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
  เท่าที่จ าเป็น เพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนอันจะมีผลกระทบต่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือให้
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
  เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีที่มาจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลให้มีการสะท้อนแนวคิดและพิจารณาในทุกบริบทของสังคม 
อย่างรอบด้านรวมทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย และการประนอมทางความคิดความต้องการเพ่ือสร้าง
ความเห็นชอบร่วมกัน 
 
 ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้เพียงใด   
  เมื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลให้มีการสะท้อนแนวคิดและพิจารณาในทุกบริบทของสังคมอย่างรอบด้าน
รวมทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย และการประนอมทางความคิดความต้องการเพ่ือสร้างความเห็นชอบ
ร่วมกัน 



๘ 

 
 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย

เพียงใด 
- 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด 
- 
 และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
- 
 

  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
- 

    สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
    - 
 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 
    - 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  มี เนื่องจากกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นรูปแบบใหม่ 
และจะต้องมีการด าเนินการในหลายระดับ รวมทั้งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
  
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ 
  ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  เป็นภาระหน้าที่ใหม่ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด าเนินการให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  
และประชาชน 
  
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
       เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

  เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งซึ่งมีคุณวุฒิ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเรื่องในลักษณะนี้อยู่แล้ว 
 



๙ 

  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 
   -  
 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 
  ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 
 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
     ก าหนดให้มีการประกาศหรือเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้มีในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

ก าหนดให้มีการประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี เนื่องจากเป็นภารกิจเฉพาะ 
 
 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มี 
 
 ๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มี 
 
๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



๑๐ 

  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 
   ให้มีการก าหนดระยะเวลาส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานตามที่มีการก าหนดไว้ 
ในประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ 
   หลักนิติธรรมอย่างไร 
   ไม่มี 
  ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรื อมอบอ าน าจ เพื่ อ ให้

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
   ไม่มี 
 
 
 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
   ไม่มี 
 
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
   ไม่มี 
 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
    ๙.๑  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ 
  สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ 
  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 
 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
  บุคคลเกินสมควรอย่างไร 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ให้ศาลฎีกาออกระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาเก่ียวกับวิธีการพิจารณาและการมีค าวินิจฉัย 

- 

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ อ่ืนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก  

- 

มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- 

มาตรา ๑๑ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดลักษณะของกลุ่มในท านองเดียวกันนอกเหนือจากที่มี
การก าหนดไว้แล้ว 

- 

มาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 

- 



๑๑ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
และวิธีการในการแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
มาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแจ้งการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด 
 

- 

มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
รายการของรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองใน
รอบปี  

- 

มาตรา ๔๓ วรรคสาม ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการส่งรายการของรายงานการด าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองในรอบปี 

- 

มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การรับฟังความคิดเห็นของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

- 

มาตรา ๕๒ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
วิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดซึ่ง
เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็น
ตัวแทน 

- 

มาตรา ๕๓ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
รายการและเอกสารประกอบการลงบัญชีของพรรคการเมือง
และระยะเวลาในการจัดท าบัญชีดังกล่าว 

- 

มาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
รายการประเภทอื่นที่จะต้องแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

- 

มาตรา ๕๗ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเป็นหนังสือของการได้มา
ซึ่งรายได ้

- 

มาตรา ๕๗ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการและการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการที่พรรคการเมืองจะ
ประกาศรายชื่อผู้บริจาค 

- 

มาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการก าหนดวิธีการในการ
ประเมินมูลค่าของสิ่งของที่ได้รับบริจาค 

- 

มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
แบบของใบเสร็จรับเงินและหลักฐานเป็นหนังสือที่จะให้แก่ผู้
บริจาค 

- 



๑๒ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
วิธีการแจ้งการรับบริจาคในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้ง 

- 

มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง ให้อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเงินภาษีที่บุคคลได้เสีย
ภาษีไปอุดหนุนพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๖๓ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
กรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการ
โอนเงินให้กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๖๔ วรรคสอง ให้อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดวิธีการขอ
หักค่าลดหย่อนแก่ผู้บริจาคให้พรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๔ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง เบี้ย
ประชุมและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๖ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง (๔) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินคืนให้แก่พรรค
การเมือง 

- 

มาตรา ๗๗ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดจ านวนเงินที่จะจัดสรรให้
พรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับการจัดสรร 

- 

มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่พรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๘๑ วรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่พรรคการเมืองจะต้อง
เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมือง 

- 

มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งกรณีที่สมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินหรือ
ทรัพย์สินจากพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือ

- 



๑๓ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
บุคคลใด 
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้นายทะเบียนรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งความเห็นในกรณีที่ 
มีเหตุที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 

- 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น ไมไ่ด้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย 

 
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 

แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๔๘ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗  


