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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให ไว  ณ วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป4นป5ที่ ๒ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล าฯ ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให 
กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป4นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถดําเนินการได 
อย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป4นประโยชนFต�อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
สอดคล องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยแล ว 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว 

โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห�งชาติทําหน าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให ใช บังคับตั้งแต�วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป 
 
มาตรา ๓  ให ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๙๓ ก/หน า ๑/๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
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(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เ ร่ือง ให 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช ต�อไป ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะใน
ส�วนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๔) คําสั่งหัวหน าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๒๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการแก ไข
ป6ญหาความต�อเน่ืองของผู ดํารงตําแหน�งในองคFกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐
เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการการเลือกต้ัง และให หมายความรวมถึง

ประธานกรรมการการเลือกต้ังด วย 
“กฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง” หมายความว�า กฎหมายว�าด วย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร กฎหมายว�าด วยการได มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว�าด วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง กฎหมายว�าด วยพรรคการเมือง กฎหมายว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน และให หมายความรวมถึงกฎหมายว�าด วยการออกเสียงประชามติด วย 

“เลือกต้ัง” หมายความว�า การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกสภาท องถ่ิน
หรือผู บริหารท องถ่ิน และให หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ
ด วย แล วแต�กรณี 

“ผู สมัคร” หมายความว�า ผู สมัครรับเลือกต้ังเป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก
สภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน และให หมายความรวมถึงผู สมัครรับเลือกเป4นสมาชิกวุฒิสภาด วย 
แล วแต�กรณี 

“หน�วยเลือกต้ัง” หมายความว�า หน�วยเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร หน�วยเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินหรือ
ผู บริหารท องถ่ิน และให หมายความรวมถึงหน�วยเลือกตามกฎหมายว�าด วยการได มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
และหน�วยออกเสียงประชามติตามกฎหมายว�าด วยการออกเสียงประชามติด วย แล วแต�กรณี 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด วย 
“หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนภูมิภาค 

ราชการส�วนท องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
“สํานักงาน” หมายความว�า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
“เลขาธิการ” หมายความว�า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมิได กําหนดไว เป4น

ประการอ่ืนการใดท่ีกําหนดให แจ ง ย่ืน หรือส�งหนังสือหรือเอกสารให บุคคลใดเป4นการเฉพาะ ถ าได แจ ง 
ย่ืน หรือส�งหนังสือหรือเอกสารให บุคคลน้ัน ณ ภูมิลําเนาหรือท่ีอยู�ท่ีปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว�าด วยการทะเบียนราษฎร ให ถือว�าได แจ ง ย่ืน หรือส�งโดยชอบด วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล วและในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดให ประกาศหรือ
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เผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป ให ถือว�าการประกาศหรือเผยแพร�ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข าถึงได โดยสะดวก เป4นการ
ดําเนินการโดยชอบด วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดให คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่ งเ ร่ืองใด ถ ามิได กําหนดวิธีการไว เป4นการเฉพาะ ให 
คณะกรรมการหรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป4นประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง แล วแต�กรณี และถ า
ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันใช บังคับแก�บุคคลท่ัวไป ให ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให 
ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด วย  ท้ังน้ี ถ าประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดข้ันตอน
การดําเนินงานไว  คณะกรรมการหรือเลขาธิการต องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน
ให ชัดเจนด วย 

ให สํานักงานมีหน าท่ีเปPดเผยข อมูลเก่ียวกับการเลือกต้ังท่ีมิได มีผลเป4นการเปPดเผยถึง
ตัวบุคคลผู ลงคะแนนเลือกต้ังเป4นการเฉพาะและมิได ห ามเปPดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี เพ่ือให ประชาชนสามารถเข าถึงข อมูลดังกล�าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได  

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน าท่ี คณะกรรมการต องให ความร�วมมือและความ

ช�วยเหลือองคFกรอิสระทุกองคFกร ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว�ามีผู กระทําการอันไม�ชอบด วย
กฎหมายอันอยู�ในหน าท่ีและอํานาจขององคFกรอิสระอ่ืน ให คณะกรรมการมีหนังสือแจ งองคFกรอิสระท่ี
เก่ียวข องเพ่ือดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจต�อไปโดยไม�ชักช า 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว�าการกระทําท่ีทําให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรมหรือมิชอบด วยกฎหมาย อาจเข าลักษณะเป4นการกระทําความผิดท่ีอยู�ในหน าท่ีและ
อํานาจขององคFกรอิสระอ่ืนด วยให คณะกรรมการปรึกษาหารือร�วมกับองคFกรอิสระอ่ืนท่ีเก่ียวข องเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานร�วมกันเพ่ือให การปฏิบัติหน าท่ีของแต�ละองคFกรเป4นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและไม�ซ้ําซ อนกัน 

เพ่ือประโยชนFในการดําเนินการตามวรรคสอง ให ประธานกรรมการการเลือกต้ังมี
อํานาจเชิญประธานองคFกรอิสระอ่ืนมาร�วมประชุมเพ่ือหารือและกําหนดแนวทางร�วมกันได  และให 
องคFกรอิสระทุกองคFกรปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าว 

 
มาตรา ๗  ให ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

   
 

มาตรา ๘  คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่ง
พระมหากษัตริยFทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) ผู มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการต�าง ๆ ท่ีจะยังประโยชนFแก�การบริหาร
และจัดการการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซึ่งได รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวนห าคน จากผู ซึ่งมีคุณสมบัติอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีหรือหัวหน าส�วน
ราชการท่ีเทียบเท�ามาแล วไม�น อยกว�าห าป5 

(ข) เป4นหรือเคยเป4นผู ดํารงตําแหน�งผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม�เป4นส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล วไม�น อยกว�าห าป5 

(ค) ดํารงตําแหน�งหรือเคยดํารงตําแหน�งศาสตราจารยFของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมาแล วไม�น อยกว�าห าป5 และยังมีผลงานทางวิชาการเป4นท่ีประจักษF 

(ง) เป4นหรือเคยเป4นผู ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ
โดยประกอบวิชาชีพอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ืองมาเป4นเวลาไม�น อยกว�าย่ีสิบป5นับถึงวันท่ีได รับการ
เสนอช่ือและได รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคFกรวิชาชีพน้ัน 

(จ) เป4นผู มีความรู ความชํานาญและประสบการณFทางด านการบริหาร การเงิน 
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม�ตํ่ากว�าผู บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจํากัดมาแล วไม�น อยกว�าสิบป5 

(ฉ) เคยเป4นผู ดํารงตําแหน�งตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (จ) รวมกันไม�น อยกว�าสิบป5 
(ช) เป4นผู ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล วเป4นเวลาไม�น อยกว�า

ย่ีสิบป5ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
(๒) ผู มีความรู  ความเช่ียวชาญ และประสบการณFด านกฎหมาย และเคยดํารง

ตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีผู พิพากษา หรือตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีอัยการมาแล วเป4นเวลาไม�น อยกว�าห าป5 
ซึ่งได รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาจํานวนสองคน 

 
มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล ว กรรมการต องมีคุณสมบัติ 

ดังต�อไปน้ีด วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบห าป5 แต�ไม�เกินเจ็ดสิบป5 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(๔) มีความซื่อสัตยFสุจริตเป4นท่ีประจักษF 
(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน าท่ีได อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการต องไม�มีลักษณะต องห าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) เป4นหรือเคยเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู ดํารงตําแหน�งในองคFกรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให โทษ 
(๓) เป4นบุคคลล มละลายหรือเคยเป4นบุคคลล มละลายทุจริต 
(๔) เป4นเจ าของหรือผู ถือหุ นในกิจการหนังสือพิมพFหรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม�ว�าคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแล วหรือไม� 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ6SนเฟTอนไม�สมประกอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๘) อยู�ระหว�างถูกระงับการใช สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป4นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(๙) ต องคําพิพากษาให จําคุกและถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให พ นจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อ

หน าท่ีหรือถือว�ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให ทรัพยFสินตกเป4นของ

แผ�นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือเคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให ลงโทษจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว�าด วยการปUองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�ากระทําความผิดต�อตําแหน�งหน าท่ีราชการ
หรือต�อตําแหน�งหน าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว�าด วยความผิดของพนักงาน
ในองคFการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยFที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญาความผิดตามกฎหมายว�าด วยการกู ยืมเงินท่ีเป4นการฉ อโกงประชาชน กฎหมายว�าด วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป4นผู ผลิต นําเข า ส�งออก หรือผู ค า กฎหมายว�าด วยการพนันในความผิดฐานเป4น
เจ ามือหรือเจ าสํานักกฎหมายว�าด วยการปUองกันและปราบปรามการค ามนุษยF หรือกฎหมายว�าด วย
การปUองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�ากระทําการอันเป4นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
(๑๔) อยู�ในระหว�างต องห ามมิให ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ นจากตําแหน�งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามีการเสนอ การแปรญัตติ 

หรือการกระทําด วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให สมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส�วนไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อมในการใช งบประมาณรายจ�าย 

(๑๖) เคยพ นจากตําแหน�งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองมีคําพิพากษาว�าเป4นผู มีพฤติการณFร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริต
ต�อหน าท่ีหรือจงใจปฏิบัติหน าท่ีหรือใช อํานาจขัดต�อบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝWาฝTน
หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร ายแรง 

(๑๗) เคยได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�ในความผิดอันได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข าราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ินในระยะสิบป5ก�อนเข ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกหรือผู ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบป5
ก�อนเข ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป4นข าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป4นพนักงานหรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน

ท องถ่ินหรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป4นผู ดํารงตําแหน�งใดในห างหุ นส�วนบริษัท หรือองคFกรท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไรหรือรายได มาแบ�งป6นกัน หรือเป4นลูกจ างของบุคคลใด 
(๒๓) เป4นผู ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณFอันเป4นการฝWาฝTนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�าง

ร ายแรง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๑  เม่ือมีกรณีท่ีจะต องสรรหาผู สมควรได รับการแต�งต้ังเป4นกรรมการตาม

มาตรา ๘ (๑) ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา เป4นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู แทนราษฎร และผู นําฝWายค านในสภาผู แทนราษฎร เป4นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป4นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคFกรอิสระท่ีมิใช�คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

แต�งต้ังจากผู มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม�มีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ และ
ไม�เคยปฏิบัติหน าท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคFกรอิสระ องคFกรละหน่ึงคน เป4นกรรมการ 

ให เลขาธิการวุฒิสภาเป4นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน าท่ีเป4นหน�วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต�งต้ังบุคคลตาม (๔) ให ศาลรัฐธรรมนูญและองคFกรอิสระท่ีมิใช�
คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการเสนอช่ือบุคคลซึ่งองคFกรน้ันแต�งต้ังเป4นกรรมการสรรหาภายใน
ย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีได รับแจ งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป4นกลาง 
ซื่อสัตยFสุจริต มีความเข าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และไม�มีพฤติการณFยอมตนอยู�ใต 
อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ และผู จะได รับการคัดเลือกเป4นกรรมการสรรหาต องได รับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคFกรอิสระ 
แล วแต�กรณี ในกรณีที่ไม�มีบุคคลใดได รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง ให ลงคะแนนใหม�อีกคร้ังหน่ึง ในการ
ลงคะแนนคร้ังน้ี ถ ามีผู เข ารับการคัดเลือกเกินสองคนให นําเฉพาะคนท่ีได คะแนนสูงสุดสองลําดับแรก
มาลงคะแนนใหม� ในกรณีท่ีมีผู ได คะแนนสูงสุดเท�ากันจนเป4นเหตุให มีผู ได คะแนนสูงสุดสองลําดับแรก
เกินสองคน ให ผู เข ารับการคัดเลือกซึ่งได คะแนนเท�ากันน้ันจับสลากเพ่ือให เหลือผู ท่ีได คะแนนสูงสุด
สองลําดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนคร้ังหลังน้ีถ ายังไม�มีผู ใดได รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคFกรอิสระ แล วแต�กรณี ให 
ดําเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม� โดยจะคัดเลือกผู เข ารับการคัดเลือกท่ีมีช่ืออยู�ในการคัดเลือกคร้ังแรกมิได  

ในกรณีที่ไม�มีผู ดํารงตําแหน�งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม�ครบไม�ว�าด วยเหตุใด หรือพ นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล วมิได มีการเสนอช่ือ ให 
คณะกรรมการสรรหาเท�าท่ีมีอยู�ปฏิบัติหน าท่ีและใช อํานาจไปพลางก�อนได โดยในระหว�างน้ันให ถือว�า
คณะกรรมการสรรหาประกอบด วยกรรมการสรรหาเท�าท่ีมีอยู� 

ให กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู�ในวาระการดํารงตําแหน�งจนถึงวันก�อนวันท่ีมีกรณีท่ี
ต องสรรหากรรมการใหม� และให กรรมการสรรหาดังกล�าวพ นจากตําแหน�งก�อนวาระเม่ือตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห าม 

ผู ซึ่งได รับแต�งต้ังให เป4นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล ว จะเป4นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองคFกรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได  

ให ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป4นเจ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๒  ในการสรรหากรรมการ ให คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรร

ให ได บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล าหาญในการปฏิบัติหน าท่ี มีพฤติกรรมทางจริยธรรม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เป4นตัวอย�างท่ีดีของสังคม และไม�มีพฤติการณFยอมตนอยู�ใต อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ รวมตลอด
ท้ังมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน าท่ีให เกิดผลสําเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล วให 
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไปได ด วยแต�ต องได รับความ
ยินยอมของบุคคลน้ัน  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณFท่ีแตกต�างกันในแต�ละ
ด านประกอบด วย และเพ่ือประโยชนFแห�งการน้ี ให คณะกรรมการสรรหาใช วิธีการสัมภาษณFหรือให 
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม
เพ่ือประกอบการพิจารณาด วย 

ให นําความในวรรคหน่ึงมาใช บังคับแก�การคัดเลือกผู สมควรได รับแต�งต้ังเป4น
กรรมการของท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาด วยโดยอนุโลม 

ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให ใช วิธีลงคะแนนโดยเปPดเผยและให กรรมการสรรหา
แต�ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว ด วย 

ผู ซึ่งจะได รับการสรรหาต องได รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ี
มีอยู�ของคณะกรรมการสรรหา 

ผู ซึ่งจะได รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาต องได รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง
ของจํานวนท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของผู พิพากษาในศาลฎีกา 

ถ าไม�มีบุคคลใดได รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห า หรือมีแต�ยังไม�ครบ
จํานวนท่ีจะต องสรรหาหรือคัดเลือก ให มีการลงคะแนนใหม�สําหรับผู ได คะแนนไม�ถึงสองในสามหรือไม�
เกินก่ึงหน่ึง แล วแต�กรณี ถ ายังได ไม�ครบตามจํานวนให มีการลงคะแนนอีกคร้ังหน่ึง ในกรณีท่ีการ
ลงคะแนนคร้ังหลังน้ียังได บุคคลไม�ครบตามจํานวนท่ีจะต องสรรหาหรือคัดเลือก ให ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม�สําหรับจํานวนท่ียังขาดอยู� 

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกได บุคคลใด
แล วให เสนอช่ือไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให ความเห็นชอบ โดยผู ได รับการสรรหาหรือคัดเลือกน้ันต อง
ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด วยคะแนนเสียงไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�
ของวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม�ให ความเห็นชอบผู ได รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให 
ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม�แทนผู น้ัน แล วเสนอต�อวุฒิสภาเพ่ือให ความเห็นชอบต�อไป 
โดยผู ซึ่งไม�ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังน้ีจะเข ารับการสรรหาในคร้ังใหม�น้ีไม�ได  

เม่ือมีผู ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล ว หากเป4นกรณีท่ีประธานกรรมการพ นจาก
ตําแหน�งด วยให ผู ได รับความเห็นชอบประชุมร�วมกับกรรมการซึ่งยังไม�พ นจากตําแหน�ง ถ ามีเพ่ือเลือก
กันเองให คนหน่ึงเป4นประธานกรรมการแล วแจ งผลให ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผู ซึ่งวุฒิสภาให 
ความเห็นชอบยังได ไม�ครบจํานวนท่ีต องสรรหาหรือคัดเลือก แต�เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารง
ตําแหน�งอยู� ถ ามี มีจํานวนถึงห าคนก็ให ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได  และเม่ือ
โปรดเกล าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังแล วให คณะกรรมการดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจต�อไปพลาง
ก�อนได  โดยในระหว�างน้ันให ถือว�าคณะกรรมการประกอบด วยกรรมการเท�าท่ีมีอยู� และให ดําเนินการ
สรรหาหรือคัดเลือกเพ่ิมเติมให ครบตามจํานวนท่ีต องสรรหาหรือคัดเลือกต�อไปโดยเร็ว 

ในการสรรหาเพ่ิมเติมตามวรรคเก าให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
ชุดเดิมเป4นผู ดําเนินการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ให ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการและเป4นผู ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๓  ผู ได รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให เป4นกรรมการโดยท่ียังมิได พ นจาก

ตําแหน�งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู� ต อง
แสดงหลักฐานว�าได ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล�าวแล วน้ันต�อประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ี
ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งต องเป4นเวลาก�อนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
แต�งต้ังกรรมการในกรณีท่ีไม�ได แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให ถือว�าผู น้ันสละสิทธิ และ
ให ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม� และให นําความในมาตรา ๑๒ วรรคสิบ มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีป6ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต องห ามของผู สมัคร 

ผู ได รับการคัดเลือกหรือได รับการสรรหา ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป4นผู วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให เป4นท่ีสุด 

การเสนอเร่ืองเพ่ือให คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงให เป4นไปตาม
หลักเกณฑF และวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัยให ใช วิธีลงคะแนนโดยเปPดเผย 
ให นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช บังคับแก�กรณีท่ีมีป6ญหา

เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต องห ามของกรรมการสรรหาด วยโดยอนุโลม แต�กรรมการสรรหาท่ี
ถูกกล�าวหาว�าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามจะอยู�ในท่ีประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได  

 
มาตรา ๑๕  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน�งเจ็ดป5นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริยF

ทรงแต�งต้ังและให ดํารงตําแหน�งได เพียงวาระเดียว 
ในกรณีท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให กรรมการท่ีพ นจากตําแหน�งปฏิบัติ

หน าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีกรรมการใหม�แทน 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการพ นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๑๐ 
เม่ือประธานกรรมการพ นจากตําแหน�งประธานกรรมการ ให พ นจากตําแหน�ง

กรรมการด วย 
เม่ือมีป6ญหาว�ากรรมการผู ใดพ นจากตําแหน�งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม� ให เป4นหน าท่ี

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป4นผู วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให เป4นท่ีสุด 
ในกรณีท่ีไม�มีผู ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได ให 

กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน าท่ีแทนประธานกรรมการ 
ในระหว�างท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�ง และยังไม�มีการแต�งต้ังกรรมการแทนตําแหน�ง

ที่ว�างให คณะกรรมการเท�าที่เหลืออยู�ปฏิบัติหน าที่ต�อไปได  แต�ถ ามีกรรมการเหลืออยู�ไม�ถึงสี่คน 
ให กระทําได แต�เฉพาะการท่ีจําเป4นอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ในกรณีท่ีกรรมการจะพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
กรรมการใหม�ภายในหน่ึงร อยย่ีสิบวันก�อนวันท่ีกรรมการครบวาระ แต�ถ ากรรมการพ นจากตําแหน�ง
ด วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ ให ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการภายใน
เก าสิบวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 

 
มาตรา ๑๗  เม่ือมีผู ร องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว�ากรรมการผู ใดพ นจาก

ตําแหน�งตามมาตรา ๑๖ (๒) หรือ (๓) ให เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต�อประธานกรรมการสรรหา
ภายในห าวันนับแต�วันท่ีได รับการร องขอ และให คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให แล วเสร็จโดยเร็ว ใน
การวินิจฉัยให ถือเสียงข างมาก กรณีท่ีมีเสียงเท�ากันให ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
ในกรณีท่ีกรรมการต องหยุดปฏิบัติหน าท่ีเพราะถูกกล�าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหน�งทางการเมืองประทับรับฟUอง และมีกรรมการเหลืออยู�ไม�ถึงก่ึงหน่ึง
ให ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร�วมกันแต�งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มี
ลักษณะต องห ามเช�นเดียวกับกรรมการทําหน าท่ีเป4นกรรมการเป4นการช่ัวคราวให ครบเจ็ดคน โดยให ผู ซึ่ง
ได รับแต�งต้ังทําหน าท่ีในฐานะกรรมการได จนกว�ากรรมการท่ีตนทําหน าท่ีแทนจะปฏิบัติหน าท่ีได  หรือ
จนกว�าจะมีการแต�งต้ังผู ดํารงตําแหน�งแทน 

 
มาตรา ๑๘  ภายใต บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห า การประชุมของคณะกรรมการต องมี

กรรมการมาประชุมไม�น อยกว�าห าคน จึงจะเป4นองคFประชุม ในกรณีท่ีกรรมการคนใดไม�อาจมาประชุมได 
ให จดแจ งเหตุน้ันไว ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให ใช คะแนนเสียงข างมาก โดยประธาน
ในท่ีประชุมและกรรมการท่ีมาประชุมต องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ และให กรรมการคนหน่ึงมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท�ากัน ให ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 

การไม�เข าประชุมหรือไม�อยู�ในท่ีประชุมตามวรรคสองโดยไม�มีเหตุอันสมควร ให ถือว�า
เป4นการจงใจฝWาฝTนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให ประธานกรรมการเป4นประธานในท่ีประชุม ถ าประธานกรรมการไม�มาประชุม ให 
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป4นประธานในท่ีประชุม  ท้ังน้ี หลักเกณฑFและวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการต องมีมติวินิจฉัยในเร่ืองดังต�อไปน้ี กรรมการทุกคน

ท่ีอยู�ในท่ีประชุมต องลงมติ การงดออกเสียงหรือการออกเสียงท่ีแตกต�างไปจากประเด็นท่ีจะต องลงมติ
จะกระทํามิได  แต�ไม�เป4นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน�งก�อนมีการลงมติ 

(๑) การวินิจฉัยว�าการเลือกต้ังใดมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดย
มิชอบด วยกฎหมาย 

(๒) การให ความเห็นชอบคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
(๓) การแต�งต้ังผู ตรวจการเลือกต้ังตามมาตรา ๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๔) การสั่งระงับการดําเนินการอันจะทําให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือ
เท่ียงธรรมหรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมายตามมาตรา ๓๓ 

(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑ 
(๖) การย่ืนคําร องต�อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังของผู สมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการได มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๗) การสั่งให คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ นจากตําแหน�งท้ังคณะ และการ
วินิจฉัยว�าผู สมัครรับเลือกต้ังผู ใดรับเงิน ทรัพยFสิน หรือประโยชนFอ่ืนเพ่ือประโยชนFในการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมือง  ท้ังน้ี ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยพรรคการเมือง 

(๘) เร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมีมติกําหนดด วยคะแนนสองในสามของกรรมการท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๒๐  ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๑๙ หรือในเร่ืองอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการกําหนด ให กรรมการลงมติเป4นหนังสือตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งอย�างน อย
ต องมีช่ือเร่ืองและประเด็นท่ีลงมติ มติท่ีลง และลายมือช่ือของกรรมการท่ีลงมติ และให เลขาธิการเก็บ
รวบรวมไว เป4นหลักฐาน 

มติท่ีได ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล ว ให ดําเนินการต�อไปได โดยไม�ต องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และในกรณีท่ีต องทําคําวินิจฉัย เม่ือคณะกรรมการให ความ
เห็นชอบร�างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู ทําหน าที่แทนประธานกรรมการได ลงนามใน
คําวินิจฉัยน้ันแล วให ถือว�าเป4นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การให ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการจะมอบหมายให กรรมการคนหน่ึง
หรือหลายคนเป4นผู พิจารณาให ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได  

คําวินิจฉัยตามวรรคสองให เผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ นจากตําแหน�งหรือไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได ท้ังคณะก�อนลงนาม

ในคําวินิจฉัย ให เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล�าวไว ในคําวินิจฉัยและให เลขาธิการเป4นผู ลงนามในคําวินิจฉัย
น้ันแทน เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล�าวแล ว ให คําวินิจฉัยน้ันเป4นอันใช บังคับได  

 
มาตรา ๒๑  กรรมการต องปฏิบัติหน าท่ีเต็มเวลา และการปฏิบัติหน าท่ีและการใช 

อํานาจของคณะกรรมการต องเป4นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล าหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการ
ใช ดุลพินิจและปฏิบัติตนให ถูกต องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว�างการดํารงตําแหน�ง 
กรรมการจะเข ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได  เว นแต�เป4นหลักสูตรหรือ
โครงการท่ีคณะกรรมการเป4นผู จัดข้ึนโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

 
มาตรา ๒๒  นอกจากหน าท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแล ว ให 

คณะกรรมการมีหน าท่ีและอํานาจ ดังต�อไปน้ีด วย 
(๑) หน าท่ีและอํานาจท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีและ

กฎหมายอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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(๒) ออกข อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศตามท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีและกฎหมายอ่ืน 

(๓) วินิจฉัยช้ีขาดป6ญหาหรือข อโต แย งเก่ียวกับข อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการ 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน าท่ีของผู ปฏิบัติงานของสํานักงาน ข าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ หรือเจ าหน าท่ีอ่ืนของรัฐ ในการปฏิบัติหน าท่ีเก่ียวกับการ
เลือกต้ังการสืบสวนและไต�สวน และการอ่ืนใดท่ีจําเป4น เพ่ือให เป4นไปตามกฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกต้ังและพรรคการเมือง 

(๕) ส�งเสริม สนับสนุนให หน�วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองคFกรเอกชน ใน
การสร างความรู  ความเข าใจท่ีถูกต องให แก�ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยFทรงเป4นประมุข การมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน หรือให ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการตรวจสอบการเลือกต้ัง และความรู ท่ีถูกต องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑF วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค�าเสียหายและค�าใช จ�ายสําหรับการจัดการ
เลือกต้ังและดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับ รวมตลอดท้ังวิธีการและเง่ือนไขในการลดหรือยกเว นดอกเบ้ียหรือ
เบ้ียปรับ 

(๗) กํากับและติดตามการใช จ�ายเงินอุดหนุนท่ีพรรคการเมืองได รับการจัดสรรตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยพรรคการเมืองเพ่ือให เป4นไปโดยถูกต องตามกฎหมายดังกล�าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป5และข อสังเกตต�อรัฐสภา และเผยแพร�ให 
ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป 

(๙) จัดให มีการศึกษา วิเคราะหF หรือวิจัย เพ่ือกําหนดวิธีการหรือมาตรการให การ
เลือกต้ังเป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขในการเปPดเผยข อมูล
เก่ียวกับการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ในการควบคุม กํากับ ดูแลการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือ
เป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย ให ถือเป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะต องดําเนินการ
สอดส�อง สืบสวน หรือไต�สวนเพ่ือปUองกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว นการกระทําใดอันจะ
ก�อให เกิดความไม�สุจริตหรือไม�เท่ียงธรรมในการเลือกต้ังได  ไม�ว�าจะเป4นเวลาในระหว�างประกาศใช 
พระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกต้ังหรือไม�ก็ตาม 

การกําหนดตาม (๑๐) ต องไม�ขัดหรือแย งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
และต องคํานึงถึงผลกระทบต�อบุคคลท่ีเก่ียวข อง ประโยชนFท่ีสาธารณชนจะพึงได รับ หลักธรรมาภิบาล 
และความเป4นธรรมประกอบกัน 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองหรือผู สมัครผู ใดสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติให 

ถูกต องตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง หรือข อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ให คณะกรรมการตอบข อสอบถามให แล วเสร็จโดยเร็วแต�ต องไม�ช ากว�าสามสิบวัน
นับแต�วันได รับการสอบถาม  ในการน้ี คณะกรรมการจะมอบหมายให กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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เลขาธิการเป4นผู ตอบข อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได  และเม่ือได ตอบแล วให เผยแพร�ให ประชาชน
ทราบเป4นการท่ัวไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือผู ซึ่งได รับมอบหมายตอบข อสอบถามไม�ทันภายในเวลา
ท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง ให ถือว�าเป4นการจงใจฝWาฝTนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข อสอบถามให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให 

คณะกรรมการมีอํานาจ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให หน�วยงานของรัฐมีหนังสือช้ีแจงข อเท็จจริง หรือให ความเห็นในการปฏิบัติงาน 

หรือส�งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) ให เจ าหน าท่ีของหน�วยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือ

บุคคลใดมีหนังสือช้ีแจงข อเท็จจริง หรือมาให ถ อยคํา หรือส�งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวข องภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอความร�วมมือให ศาลส�งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) เข าไปหรือแต�งต้ังให บุคคลเข าไปในท่ีเลือกต้ัง ท่ีออกเสียงประชามติ หรือสถานท่ี
นับคะแนนเลือกต้ังหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

ให ผู ตรวจการเลือกต้ังมีอํานาจตาม (๔) ตามหลักเกณฑFและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กําหนดด วย 

 
มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ให 

คณะกรรมการมีหน าท่ีรับผิดชอบร�วมกันเพ่ือให บรรลุเปUาหมายให การเลือกต้ังเป4นไปด วยความ
เรียบร อย โดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการทํางาน 

 
มาตรา ๒๖  ในระหว�างการเลือกต้ัง ให กรรมการแต�ละคนมีหน าท่ีและอํานาจ 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) กํากับและตรวจสอบการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรมและเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย 
(๒) มีคําสั่งให ดําเนินการสืบสวนหรือไต�สวนเม่ือพบเห็นการกระทําใดท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยว�าการเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย 
(๓) เม่ือพบการกระทําหรือการงดเว นการกระทําใดอันอาจเป4นเหตุให การเลือกต้ัง

มิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย ถ าการน้ันเป4นการกระทําหรือ
การงดเว นการกระทําของเจ าหน าท่ีของรัฐ ให มีอํานาจสั่งให ระงับ ยับย้ัง แก ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให 
กระทําการอย�างใดอย�างหน่ึงได ตามท่ีเห็นสมควร ถ าเป4นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช�เป4นเจ าหน าท่ี
ของรัฐ ให มีอํานาจสั่งให เจ าพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจและเจ าพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจ
ช้ันผู ใหญ�ดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจ หรือสั่งให ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด บันทึก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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พฤติกรรมแห�งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว เพ่ือดําเนินการต�อไปได ตามท่ีจําเป4น หรือใน
กรณีจําเป4นอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได จะสั่งให ระงับหรือยับยั้งการดําเนินการเลือกตั้งในหน�วยเลือกตั้ง
บางหน�วยหรือทุกหน�วยในเขตเลือกต้ังท่ีพบเห็นการกระทําหรือการงดเว นการกระทําน้ันก็ได  

ในกรณีท่ีกรรมการสั่งให ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรม
แห�งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให ถือว�าการดําเนินการตามคําสั่งดังกล�าวของ
ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป4นการดําเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือไต�สวนตาม (๒) จะต องมีคําสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังของผู สมัครผู ใดไว เป4นการช่ัวคราว หรือดําเนินการอ่ืนใด ให เสนอต�อคณะกรรมการเพ่ือ
วินิจฉัย 

เม่ือกรรมการผู ใดออกคําสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล ว ให รายงานต�อคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบโดยเร็ว  ในการน้ี ถ าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให แก ไขเพ่ิมเติม ยกเลิกคําสั่ง หรือมีมติ
ให ดําเนินการอย�างใดตามท่ีเหมาะสมก็ได  

หลักเกณฑF วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และ

การออกเสียงประชามติ ให เป4นหน าท่ีและอํานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกต้ัง หรือเลือก 
หรือออกเสียงประชามติ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน ให คณะกรรมการมีอํานาจ
ดําเนินการให องคFกรปกครองส�วนท องถ่ินหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐเป4นผู รับผิดชอบในการจัดการ
เลือกต้ังภายใต การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กับให มีอํานาจแต�งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง แต�งต้ังเจ าหน าท่ีผู ปฏิบัติงาน และกําหนดหลักเกณฑFและวิธีการ
ปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให คณะกรรมการมีหน าท่ีและอํานาจ
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย 
ตามหน าท่ีและอํานาจท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๒๘  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

แต�ละคร้ังให คณะกรรมการจัดให มีผู ตรวจการเลือกต้ังซึ่งคณะกรรมการแต�งต้ังข้ึน เพ่ือปฏิบัติหน าท่ีใน
แต�ละจังหวัดในระหว�างเวลาท่ีมีการดําเนินการเลือกต้ัง เพ่ือทําหน าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ าหน าท่ีท่ีดําเนินการเลือกต้ัง และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง 
หรือการกระทําใดท่ีจะเป4นเหตุทําให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบ
ด วยกฎหมายแล วรายงานให คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพ่ือดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจ
ต�อไป ในกรณีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ าหน าท่ี ให ผู ตรวจการเลือกต้ังมีอํานาจแจ งเตือนให 
ปฏิบัติให ถูกต องได  ถ าไม�มีการดําเนินการแก ไขให ถูกต องให รายงานให คณะกรรมการหรือกรรมการ
ทราบโดยเร็ว  ในการน้ี ให สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีหน าท่ีสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู ตรวจการเลือกต้ังด วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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คณะกรรมการจะมอบหมายให ผู ตรวจการเลือกต้ังปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
แต�จะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได  

ระหว�างเวลาท่ีมีการดําเนินการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง หมายความถึงเวลาต้ังแต�มี
พระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกต้ังจนถึงวันท่ีมีการประกาศผลการเลือกต้ังหรือภายหลังจากน้ันอีกไม�เกิน
หกสิบวันตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหน่ึงให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งต อง
กําหนดให สามารถรายงานได โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑFและวิธีปฏิบัติงานของผู ตรวจการเลือกต้ังให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังเพ่ิมเติมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�าง หรือมีการออก
เสียงประชามติ หรือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน คณะกรรมการจะสั่งให 
ผู ตรวจการเลือกต้ังไปปฏิบัติหน าท่ีตามกําหนดเวลาท่ีเห็นสมควรก็ได  แต�ในการแต�งต้ังผู ตรวจการ
เลือกต้ังต องคํานึงถึงหลักเกณฑFตามมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๒๙  ให คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต�ละ

จังหวัดจังหวัดละไม�น อยกว�าห าคนแต�ไม�เกินแปดคน เพ่ือแต�งต้ังเป4นผู ตรวจการเลือกต้ังตามจํานวนท่ี
เพียงพอแก�การปฏิบัติหน าท่ีครบทุกจังหวัด โดยจัดทําเป4นบัญชีรายช่ือข้ึนไว  บัญชีรายช่ือดังกล�าวให 
ใช ได เป4นเวลาตามท่ีคณะกรรมการกําหนดแต�ต องไม�เกินห าป5 

เม่ือคัดเลือกบุคคลตามวรรคหน่ึงแล ว ก�อนดําเนินการแต�งต้ัง ให คณะกรรมการ
ประกาศรายช่ือผู ได รับการคัดเลือกให ประชาชนทราบเป4นเวลาไม�น อยกว�าสิบห าวัน และให นําข อมูลท่ี
ได รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต�งต้ังด วย 

จังหวัดใดไม�อาจแต�งต้ังบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหน่ึง
ไม�ว�าด วยเหตุใดคณะกรรมการจะไม�แต�งต้ังผู มีภูมิลําเนาจากจังหวัดน้ันเลยหรือจะแต�งต้ังน อยกว�าท่ี
กําหนดไว ในวรรคหน่ึงก็ได ในกรณีเช�นน้ันคณะกรรมการจะแต�งต้ังบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน
แทนให ครบจํานวนก็ได  

ผู ตรวจการเลือกต้ังต องไม�เป4นข าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือท่ีปรึกษาของหน�วยงานของรัฐ ไม�เป4นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในเวลาห าป5ท่ีผ�านมาก�อนการแต�งต้ัง เป4นบุคคลซึ่งเช่ือได ว�ามีความซื่อสัตยFสุจริต ไม�มี
ความประพฤติเสื่อมเสียและต องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและไม�มีลักษณะต องห าม
ท่ีกําหนดไว สําหรับผู สมัครรับเลือกต้ังเป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ท้ังต องไม�เป4นผู มีบุพการี คู�สมรส 
หรือบุตรเป4นหรือสมัครรับเลือกต้ังหรือรับเลือกเป4นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน 

ผู สมัครเข ารับการคัดเลือกเป4นผู ตรวจการเลือกต้ัง ต องยืนยันในใบสมัครว�ามีความ
พร อมท่ีจะไปปฏิบัติหน าท่ีในจังหวัดใด ๆ ท่ีได รับมอบหมายหรือได รับการแต�งต้ังตามมาตรา ๓๐ 

หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขในการสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานและการพ นจากตําแหน�งของผู ตรวจการเลือกต้ังให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ไม�ว�าในเวลาใด ๆ ถ าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเช่ือได  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�า
ผู ตรวจการเลือกต้ังผู ใดขาดความสุจริต ขาดความเท่ียงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดคุณสมบัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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หรือมีลักษณะต องห าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน าท่ี ละท้ิงหน าท่ีหรือไม�ยอมปฏิบัติ
หน าท่ีให คณะกรรมการมีมติให ผู น้ันพ นจากตําแหน�งและคัดออกจากบัญชีรายช่ือทันที 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือมีกรณีท่ีผู ตรวจการเลือกต้ังจะต องปฏิบัติหน าท่ี ให คณะกรรมการ

ดําเนินการแต�งต้ังบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๒๙ มีจํานวนไม�น อยกว�าห าคนแต�ไม�เกินแปดคน
โดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีของจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีจะต องปฏิบัติหน าท่ี เพ่ือแต�งต้ังให เป4นผู ตรวจการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ให ผู ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน าที่ได นับแต�วันที่มีคําสั่งแต�งตั้ง แม จะยังมีจํานวน
ไม�ครบตามวรรคหน่ึงก็ตาม 

การแต�งต้ังผู ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดแต�ละจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให แต�งต้ัง
จากบุคคลซึ่งกรรมการท่ีคณะกรรมการมอบหมาย จับสลากจาก 

(๑) รายช่ือตามบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดท่ี
จะแต�งต้ังจํานวนสองคน 

(๒) รายช่ือตามบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ท่ีมิได มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ี
จะแต�งต้ังให ครบตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับจังหวัดน้ัน 

ในกรณีท่ีไม�อาจแต�งต้ังผู ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดตาม (๑) ได  ไม�ว�าด วยเหตุใด
คณะกรรมการจะแต�งต้ังผู ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดตาม (๒) แทนผู ตรวจการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดตาม (๑) ก็ได  

ให คณะกรรมการดําเนินการแต�งต้ังตามวรรคหน่ึงให แล วเสร็จไม�ช ากว�าสิบวันนับแต�
วันท่ีพระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกต้ังมีผลใช บังคับ แต�ต องไม�เร็วกว�าสามสิบวันก�อนวันท่ีพระราช
กฤษฎีกาให มีการเลือกต้ังมีผลใช บังคับ 

เม่ือพ นเวลาระหว�างเวลาท่ีมีการดําเนินการเลือกต้ังตามมาตรา ๒๘ แล ว ให คําสั่ง
แต�งตั้งผู ตรวจการเลือกตั้งเป4นอันสิ้นผล เว นแต�ในกรณีที่ผู ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดยังมี
ความจําเป4นจะต องดําเนินการต�อไป คณะกรรมการจะประกาศให ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปตามเวลาท่ี
กําหนดก็ได  

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน าท่ี ให ผู ตรวจการเลือกต้ังมีสิทธิได รับค�าใช จ�ายในการ

เดินทาง ค�าท่ีพัก ค�าตอบแทน และค�าใช จ�ายหรือการสงเคราะหFอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนFในการดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจในการ

ควบคุมดูแลการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย 
คณะกรรมการอาจขอให มีการดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ให สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน หรือผู สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของ
พรรคการเมืองโดยอาจขอให ตรวจสอบอย�างเร�งด�วนในช�วงเวลาท่ีมีการเลือกต้ังด วยก็ได  

(๒) เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือหรือมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิด
หรือฝWาฝTนกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง ให สํานักงานปUองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแจ งรายงานการทําธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู ดํารงตําแหน�งในพรรคการเมือง หรือผู สมัคร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ตามท่ีคณะกรรมการแจ งให ทราบ หรือให ธนาคารแห�งประเทศไทย หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว�าด วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ งให ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ�ายเงินในกรณีดังกล�าวตามท่ี
คณะกรรมการร องขอ  ท้ังน้ี ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด และมิให นําบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีห ามหน�วยงานใดเปPดเผยข อมูลในความครอบครองมาใช บังคับแก�การแจ งข อมูลตามท่ีคณะกรรมการ
ร องขอ 

(๓) ให หน�วยงานของรัฐทุกหน�วยท่ีเก่ียวกับการข�าว แจ งข อมูลเบาะแสตามท่ี
คณะกรรมการร องขอ แต�เม่ือได รับแจ งข อมูลใดแล วให คณะกรรมการใช ข อมูลน้ันเพ่ือประโยชนFในการ
สืบสวนหาตัวผู กระทําความผิดหรือวางมาตรการปUองกันการกระทําความผิดในส�วนท่ีเป4นหน าท่ีและ
อํานาจของคณะกรรมการ แต�คณะกรรมการจะเปPดเผยข อมูลและแหล�งข อมูลมิได  และเพ่ือประโยชนF
ในการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ให คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินงบประมาณท่ี
สํานักงานได รับจัดสรรมาให แก�หน�วยงานน้ันเป4นเงินอุดหนุนท่ัวไปของหน�วยงานน้ันได  

ในการสั่งให ดําเนินการตาม (๑) คณะกรรมการมีอํานาจจ�ายค�าใช จ�ายให แก�
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน หรือจ�ายค�าตอบแทนให แก�ผู สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได ว�ามีบุคคลใดดําเนินการด านธุรกรรม

ทางการเงินผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณFท่ีอาจใช ในการจัดการเลือกต้ังโดยไม�มีอํานาจ ใช เงิน
หรือทรัพยFสินหรืออิทธิพลคุกคามเพ่ือให คุณให โทษแก�ผู สมัครหรือพรรคการเมือง หรือดําเนินการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอันจะเป4นผลให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือ
เป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย ให คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให บุคคลน้ันระงับการดําเนินการน้ันไว 
เป4นการช่ัวคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแต�ต องไม�เกินหกสิบวัน 

ผู ได รับคําสั่งตามวรรคหน่ึงมีสิทธิร องขอต�อศาลปกครองสูงสุดให เพิกถอนคําสั่งน้ันได  
และถ าศาลปกครองสูงสุดเห็นว�าการดําเนินการของบุคคลน้ันมิได เป4นไปเพ่ือให การเลือกต้ังมิได เป4นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย ให ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคําสั่งน้ัน 

 
มาตรา ๓๔  ให เป4นหน าท่ีของหน�วยงานของรัฐท่ีจะต องดําเนินการช�วยเหลือและ

สนับสนุนการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการเก่ียวกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการเลือกต้ัง หรือการ
สืบสวนหรือไต�สวนตามท่ีคณะกรรมการร องขอเป4นหนังสือ 

เพ่ือประโยชนFในการดําเนินการให การเลือกต้ังเป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือ
เป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย ให คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแต�งต้ังข าราชการ พนักงานหรือลูกจ าง
ของหน�วยงานของรัฐให ปฏิบัติการอันจําเป4นเก่ียวกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการเลือกต้ัง หรือการ
สืบสวนหรือไต�สวนได ตามท่ีเห็นสมควร และให แจ งให หน�วยงานของรัฐท่ีข าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ างน้ันสังกัดอยู�ทราบโดยเร็ว 

ข าราชการ พนักงานหรือลูกจ างของหน�วยงานของรัฐซึ่งมีหน าท่ีต องปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการตามวรรคสองผู ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม�มีเหตุอันสมควร ให ถือว�าผู น้ันกระทํา
ความผิดทางวินัย และถ าเป4นผลให เกิดความเสียหายแก�การดําเนินการเลือกต้ัง ให ถือว�าเป4นการ
กระทําความผิดทางวินัยอย�างร ายแรง และให คณะกรรมการส�งเร่ืองให ผู มีอํานาจดําเนินการทางวินัย
ดําเนินการตามหน าท่ีและอํานาจแก�ผู น้ันโดยเร็ว และแจ งผลให คณะกรรมการทราบด วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนFในการดําเนินการเลือกต้ังให เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม

หรือเป4นไปโดยชอบด วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแต�งต้ังบุคคล กลุ�มบุคคล องคFกรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน าท่ีเป4นผู ช�วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป4นผู สังเกตการณFในการ
เลือกต้ังเพ่ือรายงานต�อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได ตามสมควร 

หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน การ
รายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให เป4นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด และให 
เผยแพร�ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไปด วย 

 
มาตรา ๓๖  ให คณะกรรมการจัดให มีการทําทะเบียนรายช่ือผู มีสิทธิเลือกต้ังจาก

หลักฐานทะเบียนบ านตามกฎหมายว�าด วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร�ให ประชาชนทราบ 
ทะเบียนรายช่ือผู มีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให ผู มีส�วนได เสียมีสิทธิตรวจสอบและ

ขอแก ไขให ถูกต องได  
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจขอเช่ือมโยงฐานข อมูลทะเบียน

ราษฎรเพ่ือนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายช่ือผู มีสิทธิเลือกต้ังหรืออาจมอบหมายให นายทะเบียน
ตามกฎหมาย ว�าด วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควรเป4นผู จัดทําแทนได   ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑFและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ให คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 

บุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได  
หลักเกณฑFและวิธีการแต�งต้ัง การพ นจากตําแหน�ง ค�าตอบแทน และการสงเคราะหF

อ่ืนรวมท้ังวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหน่ึงให เป4นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงให คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางาน ความคุ มค�าและ
ความรวดเร็วด วย 

 
มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให 

กรรมการเลขาธิการ ผู ตรวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต�งตั้งตามมาตรา ๓๗ เป4น
เจ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๙  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชนFตอบแทนอ่ืนของประธาน

กรรมการและกรรมการให เป4นไปตามกฎหมายว�าด วยการน้ัน และให ได รับเบ้ียประชุมเป4นรายคร้ัง
เท�ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด วยเบ้ียประชุมกรรมการ 

ให ประธานกรรมการและกรรมการได รับเงินค�ารับรองเหมาจ�ายเป4นรายเดือนตาม
อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต องไม�น อยกว�าเงินประจําตําแหน�งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๔๐  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน�งไม�น อยกว�าหน่ึงป5มี
สิทธิได รับบําเหน็จตอบแทนเป4นเงินซึ่งจ�ายคร้ังเดียวเม่ือพ นจากตําแหน�งด วยเหตุอย�างใดอย�างหน่ึง 
ดังต�อไปน้ี 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบป5 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนน้ัน ให นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๙ คูณด วย

จํานวนป5ที่ดํารงตําแหน�ง เศษของป5ให นับเป4นหน่ึงป5 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เป4นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม�ได  เว นแต�กรณีตาย ให 

ตกได แก�คู�สมรสและทายาทท่ีได แจ งไว  และถ าการตายน้ันเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหน าท่ีหรือในการ
ปฏิบัติหน าท่ี ให ได รับเป4นสองเท�าของบําเหน็จตอบแทนท่ีกําหนดไว ตามวรรคสอง 

 
หมวด ๒ 

การสืบสวน การไต�สวน และการดําเนินคดี 
   

 
มาตรา ๔๑  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต�อคณะกรรมการไม�ว�าโดยทางใด

ไม�ว�าจะมีผู แจ งหรือผู กล�าวหาหรือไม� ถ ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข อมูลเพียงพอท่ีจะสืบสวนต�อไป
ว�ามีการกระทําใดอันเป4นการฝWาฝTนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง 
หรือจะมีผลให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย 
คณะกรรมการมีหน าท่ีต องดําเนินการให มีการสืบสวน หรือไต�สวน เพ่ือแสวงหาข อเท็จจริงและ
หลักฐานโดยพลันถ าผลการสืบสวนหรือไต�สวนปรากฏว�าไม�มีมูลความผิดให สั่งยุติเร่ือง หากปรากฏ
หลักฐานอันควรเช่ือว�ามีผู กระทําการตามท่ีมีการสืบสวนหรือไต�สวน ให คณะกรรมการสั่งให ดําเนินคดี
โดยเร็ว หรือในกรณีจําเป4นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู กระทําการดังกล�าวไว เป4นการ
ช่ัวคราวก็ได  

การดําเนินการให มีการสืบสวนหรือไต�สวน การสืบสวนและการไต�สวน และการสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู ถูกกล�าวหาไว เป4นการช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ให เป4นไปตาม
หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ห ามมิให บุคคลใดเปPดเผยข อมูลอันทําให สามารถระบุตัวตนของผู แจ ง รวมท้ังข อมูล
ข�าวสารท่ีได มาเน่ืองจากการดําเนินการตามมาตราน้ี มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว นแต�เป4นการ
เปPดเผยข อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน าท่ีและอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ในการสืบสวนหรือไต�สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให บุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต�งต้ังให สืบสวนหรือไต�สวนตามวรรคหน่ึงเป4นเจ าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๔๒  ให กรรมการมีอํานาจสืบสวน ไต�สวน หรือดําเนินคดีตามมาตรา ๔๑ 

และเพ่ือให การดําเนินการสืบสวนหรือไต�สวน หรือการดําเนินคดีดังกล�าวเป4นไปโดยรวดเร็วและมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ประสิทธิภาพให คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป4นเจ าพนักงาน
มีอํานาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต�สวน หรือดําเนินคดีได ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งอย�างน อยต องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และขอบเขตแห�งหน าท่ีและอํานาจของผู ได รับ
แต�งต้ังแต�ละระดับไว ให ชัดเจนรวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ าพนักงานท่ีเก่ียวข องด วย 

พนักงานของสํานักงานท่ีจะได รับแต�งต้ังเป4นเจ าพนักงานตามวรรคหน่ึง ต องเป4นผู มี
ความรู  ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไต�สวน หรือการดําเนินคดี และผ�านการฝYกอบรม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการกําหนดแล ว 

ในกรณีมีความจําเป4น คณะกรรมการจะแต�งต้ังเจ าหน าท่ีของหน�วยงานอ่ืนของรัฐให 
เป4นเจ าพนักงานตามวรรคหน่ึง เพ่ือปฏิบัติหน าท่ีเฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได  

ให เจ าพนักงานตามวรรคหน่ึง เป4นพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจช้ันผู ใหญ� ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให มีอํานาจเช�นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ความในวรรคหน่ึงไม�เป4นการตัดอํานาจคณะกรรมการท่ีจะดําเนินการให พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๓  ภายใต บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงและ

วรรคสองในการไต�สวน กรรมการหรือเจ าพนักงานต องให โอกาสผู ถูกกล�าวหาทราบข อกล�าวหา 
ข อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป 

ผู ถูกกล�าวหามีสิทธิท่ีจะให ถ อยคํา หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกรรมการ
หรือเจ าพนักงานกําหนด และมีสิทธิท่ีจะให ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว วางใจเข าร�วมฟ6งการไต�สวนได 
ในกรณีที่ผู ถูกกล�าวหาไม�มาให ถ อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกําหนด ให กรรมการหรือ
เจ าพนักงานมีอํานาจดําเนินการไต�สวนต�อไปได  

ในการแจ งตามวรรคหน่ึง เจ าพนักงานจะแจ งโดยวิธีปPดหมาย หรือส�ง ณ ภูมิลําเนา
หรือท่ีอยู�ท่ีปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว�าด วยการทะเบียนราษฎร หรือแจ งทาง
อิเล็กทรอนิกสFก็ได  ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด และเม่ือได ดําเนินการดังกล�าวแล ว 
ให ถือว�าผู ถูกกล�าวหาได รับทราบข อกล�าวหาแล ว 

ในการสืบสวนหรือไต�สวน เจ าพนักงานอาจจัดให มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ
ผู ถูกกล�าวหาหรือพยานด วยก็ได  

 
มาตรา ๔๔  เม่ือมีกรณีท่ีจะต องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทํา

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง ให คณะกรรมการแจ งให พนักงาน
อัยการท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือพิจารณาดําเนินการต�อไป โดยให ส�งสํานวนการไต�สวนหรือสํานวนการ
สอบสวนให พนักงานอัยการเพ่ือใช เป4นสํานวนในการดําเนินคดีโดยถือว�าสํานวนการไต�สวนหรือ
สํานวนการสอบสวนดังกล�าวเป4นสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยจะส�งตัวผู ต องหาไปพร อมกับสํานวนการไต�สวนหรือสํานวนการสอบสวน
หรือไม�ก็ได  แต�พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให เจ าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต�สวนเพ่ิมเติม หรือ
พนักงานอัยการจะดําเนินการไต�สวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเองก็ได  ถ าพนักงานอัยการย่ืนฟUองต�อศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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และเป4นกรณีท่ีไม�มีตัวผู ถูกกล�าวหาให ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู ถูกกล�าวหาตามควรแก�
กรณี เพ่ือดําเนินคดีต�อไปแต�ถ าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม�ฟUอง ให เสนอเร่ืองต�ออัยการสูงสุดเพ่ือ
วินิจฉัย เม่ืออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดให แจ งให คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม�ฟUอง 
ให แจ งเหตุผลให คณะกรรมการทราบ และให คณะกรรมการเผยแพร�เหตุผลดังกล�าวให ประชาชนทราบ
เป4นการท่ัวไป 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ าเป4นการกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายว�าด วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน คณะกรรมการจะมอบอํานาจให ผู ว�าราชการ
จังหวัดในจังหวัดท่ีจัดให มีการเลือกต้ังเป4นผู ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได  

เม่ือมีกรณีท่ีจะต องร องขอต�อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณFเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ ให คณะกรรมการมีอํานาจย่ืนคําร อง
ต�อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณFได โดยตรง หรือจะมอบหมายให กรรมการหรือเจ าพนักงานตามมาตรา ๔๒ 
เป4นผู ดําเนินการแทนคณะกรรมการก็ได  และให ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณF แล วแต�กรณี นําสํานวนการ
สืบสวนหรือไต�สวนของคณะกรรมการมาใช เป4นหลักในการพิจารณา แต�เพ่ือประโยชนFแห�งความ
ยุติธรรมให ศาลมีอํานาจสั่งไต�สวนข อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได  

ในคดีท่ีต องย่ืนคําร องต�อศาลรัฐธรรมนูญ ให คณะกรรมการหรือผู ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป4นผู มีอํานาจในการย่ืนคําร องต�อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการดําเนินคดีแพ�ง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีให คณะกรรมการได รับยกเว นค�าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

 
มาตรา ๔๕  ให คณะกรรมการกําหนดมาตรการคุ มครองพยานมิให เกิดอันตรายแก�

พยานรวมตลอดท้ังมาตรการรักษาความลับให แก�ผู เป4นพยาน ในมาตรการดังกล�าวจะกําหนดให มีการ
จ�ายค�าท่ีอยู�หรือค�าเดินทางหรือค�าใช จ�ายอ่ืนท่ีจําเป4นด วยก็ได  

การคุ มครองพยานตามวรรคหน่ึงให หมายความรวมถึงผู ให ข อมูล หรือผู ช้ีเบาะแสด วย 
และให กระทําได เม่ือได รับคําร องขอจากบุคคลดังกล�าว 

ในกรณีท่ีกรรมการ เจ าหน าท่ีของสํานักงาน ผู ตรวจการเลือกต้ัง หรืออนุกรรมการ 
รวมท้ังเจ าหน าท่ีท่ีดําเนินการเลือกต้ัง ผู ใดถูกดําเนินคดีไม�ว�าเป4นคดีแพ�ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง 
และไม�ว�าจะถูกฟUองในขณะดํารงตําแหน�งหรือเม่ือพ นจากตําแหน�งแล ว ถ าการถูกดําเนินคดีดังกล�าว
เป4นเพราะเหตุที่ได มีมติ คําสั่ง หรือปฏิบัติหน าท่ี และมิใช�พนักงานอัยการเป4นผู ฟUอง ให คณะกรรมการ
มีอํานาจให ความช�วยเหลือในการต�อสู คดีแก�บุคคลดังกล�าวได  และให พนักงานอัยการเข าแก ต�างให แก�
บุคคลเหล�าน้ันตามท่ีคณะกรรมการร องขอ การให ความช�วยเหลือดังกล�าวให รวมถึงค�าฤชาธรรมเนียม
และค�าทนายความด วย 

มาตรการในการคุ มครองพยานตามวรรคหน่ึง และการให ความช�วยเหลือตามวรรคสาม
ให เป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งมีส�วนเก่ียวข องในการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ

การเลือกต้ังและพรรคการเมือง หากได ให ถ อยคํา หรือแจ งเบาะแสหรือข อมูลอันเป4นสาระสําคัญใน
การท่ีจะใช เป4นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด คณะกรรมการอาจจะไม�ดําเนินคดีก็ได  
ตามหลักเกณฑFวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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และเม่ือคณะกรรมการมีมติไม�ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล�าวแล วให สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป4นอัน
ระงับไป 

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชนFในการสืบสวนหรือไต�สวน ให คณะกรรมการมีอํานาจ

จัดต้ังงบประมาณเพ่ือเป4นค�าใช จ�ายในการแสวงหาข อมูลข�าวสารเก่ียวกับการกระทําใดอันเป4นการฝWาฝTน
หรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให การเลือกต้ังมิได 
เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย รวมตลอดท้ังให รางวัลแก�ผู ช้ีเบาะแส
การกระทําการอันไม�สุจริตหรือเท่ียงธรรมในการเลือกต้ัง 

ในการแสวงหาข อมูลข�าวสารตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรร
ค�าใช จ�ายให แก�ผู ให ข อมูลข�าวสารซึ่งมิได เป4นเจ าหน าท่ีของสํานักงานโดยไม�ต องระบุช่ือผู รับเงิน แต�
คณะกรรมการต องมีหนังสือรับรองค�าใช จ�ายดังกล�าว 

การใช จ�ายเงินตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให เป4นไปตามหลักเกณฑF วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีจําเป4นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
หรือจากเงินรายได ของสํานักงานมาเพ่ือใช จ�ายตามมาตราน้ีตามท่ีเห็นสมควรก็ได  

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการได รับแจ งจากผู ว�าการตรวจเงินแผ�นดินว�ามี

หลักฐานอันควรเช่ือได ว�าการใช จ�ายเงินแผ�นดินมีพฤติการณFอันอาจทําให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดย
สุจริตหรือเท่ียงธรรมและเป4นกรณีท่ีผู ว�าการตรวจเงินแผ�นดินไม�มีอํานาจจะดําเนินการใดได  ให 
คณะกรรมการดําเนินการสืบสวน ไต�สวน หรือดําเนินคดีตามหมวดน้ีโดยพลัน โดยให ถือว�าเอกสาร
และหลักฐานท่ีผู ว�าการตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเป4นส�วนหน่ึงของสํานวนการไต�สวน
หรือสอบสวนของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๔๙  เม่ือความปรากฏต�อคณะกรรมการว�าหน�วยงานของรัฐหรือพนักงาน

สอบสวนได รับเร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองไว 
พิจารณา และคณะกรรมการเห็นว�าเป4นการสมควรท่ีคณะกรรมการจะดําเนินการเองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให คณะกรรมการมีหนังสือแจ งให หน�วยงานของรัฐหรือพนักงาน
สอบสวนน้ันโอนเร่ืองหรือส�งสํานวนการสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดน้ันมาให คณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการต�อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ในกรณีเช�นน้ีให หน�วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนโอนเร่ืองหรือส�งสํานวนการสอบสวนในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองมาให คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได รับ
หนังสือแจ งดังกล�าว 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๐  ให มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีฐานะเป4นนิติบุคคลและอยู�
ภายใต การบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กิจการของสํานักงานไม�อยู�ภายใต บังคับแห�งกฎหมายว�าด วยการคุ มครองแรงงาน 
กฎหมายว�าด วยแรงงานสัมพันธF กฎหมายว�าด วยการประกันสังคม และกฎหมายว�าด วยเงินทดแทน 
แต�พนักงานและลูกจ างของสํานักงานต องได รับประโยชนFตอบแทนไม�น อยกว�าท่ีกําหนดไว ในกฎหมาย
ว�าด วยการคุ มครองแรงงาน กฎหมายว�าด วยการประกันสังคม และกฎหมายว�าด วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๕๑  สํานักงานมีหน าท่ีและอํานาจดังต�อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพ่ือให คณะกรรมการบรรลุภารกิจและ

หน าท่ีตามท่ีกําหนดไว ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และกฎหมายอ่ืน 
(๒) อํานวยความสะดวก ช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกรรมการ และผู ตรวจการเลือกต้ัง 
(๓) ดําเนินการเพ่ือให พรรคการเมือง เจ าหน าท่ีพรรคการเมือง และผู สมัครรับ

เลือกต้ังมีความรู ความเข าใจหน าท่ีท่ีต องปฏิบัติให ถูกต องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข อบังคับ คําสั่ง 
และมติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๕๒  ในการกํากับดูแลสํานักงานให คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือ

ประกาศ ในเร่ืองดังต�อไปน้ี 
(๑) การจัดแบ�งส�วนงานของสํานักงาน และขอบเขตหน าท่ีของส�วนงานดังกล�าว 
(๒) การกําหนดตําแหน�ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหน�งและ

ค�าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชนFอ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน 
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต�งต้ัง การถอดถอน การกําหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหน�ง การร องทุกขFและการอุทธรณFการลงโทษ สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน 
รวมท้ังวิธีการและเง่ือนไขในการจ างลูกจ างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยFสิน การงบประมาณ และการพัสดุของ
สํานักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหFอ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให มีกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพแก�เลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน และหลักเกณฑFและเง่ือนไขการจ�ายเงินชดเชยใน
กรณีเลขาธิการดํารงตําแหน�งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑFและวิธีการการได มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต�งเคร่ืองแบบของคณะกรรมการ เลขาธิการ 

พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน 
(๘) การอ่ืนใดอันจําเป4นต�อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือ

การบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน หรือการทําให บุคคลดังกล�าวทํางานได 
อย�างมีประสิทธิภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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การดําเนินการตาม (๑) ต องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ มค�า และความ
คล�องตัว 

การกําหนดตาม (๒) ต องคํานึงถึงค�าครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพและ
ภาระความรับผิดชอบท่ีแตกต�างกันของพนักงานและลูกจ างแต�ละสายงานและระดับด วย 

ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการ
คํานึงถึงความเท่ียงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร โดยจะกําหนดให มีคณะบุคคลเพ่ือกํากับ ดูแล 
หรือพิจารณาคําร องทุกขFหรือคําอุทธรณFที่เป4นอิสระด วยก็ได  

 
มาตรา ๕๓  ให คณะกรรมการออกข อกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใช บังคับแก�พนักงาน

และลูกจ างของสํานักงาน  ท้ังน้ี ข อกําหนดทางจริยธรรมดังกล�าวต องระบุด วยว�าการฝWาฝTนหรือไม�
ปฏิบัติตามจะต องได รับโทษอย�างใด 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว�าพนักงานหรือลูกจ างของ
สํานักงานผู ใดกระทําการใดโดยไม�สุจริตหรือเอ้ือประโยชนFหรือกลั่นแกล งผู ใดในการปฏิบัติหน าท่ีหรือ
ในการดําเนินการเลือกต้ัง ให ดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว�างน้ัน ให คณะกรรมการย ายผู น้ัน
ให พ นจากตําแหน�งหน าท่ีหรือจากท องท่ีที่ผู น้ันปฏิบัติหน าท่ีอยู�ทันที 

ให นําความในวรรคสองมาใช บังคับแก� เลขาธิการด วยโดยอนุโลม โดยให 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให หยุดปฏิบัติหน าท่ีไว พลางก�อนได  

 
มาตรา ๕๔  ให สํานักงานมีเลขาธิการคนหน่ึงซึ่งประธานกรรมการแต�งต้ังตามมติ

ของคณะกรรมการเป4นผู บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ างของสํานักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานข้ึนตรงต�อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะกําหนดให มีรองเลขาธิการเป4นผู ช�วยสั่งและ
ปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได  

ให เลขาธิการทําหน าท่ีเป4นเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๕๕  เลขาธิการต องเป4นผู มีความเป4นกลางทางการเมือง ไม�เคยเป4นสมาชิก

พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบป5ก�อนได รับแต�งต้ัง มีความซื่อสัตยFสุจริตเป4นท่ีประจักษF มีสัญชาติ
ไทยมีอายุไม�เกินหกสิบป5ในวันท่ีได รับแต�งต้ังและมีอายุไม�เกินหกสิบห าป5ในขณะดํารงตําแหน�ง
เลขาธิการและมีคุณวุฒิ ประสบการณF และความเช่ียวชาญอันจะเป4นประโยชนFแก�การปฏิบัติงานของ
สํานักงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละห าป5นับแต�วันท่ีได รับแต�งต้ัง และอาจ
ได รับแต�งต้ังใหม�ได  แต�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 

 
มาตรา ๕๖  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ เลขาธิการพ นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องห ามตามมาตรา ๕๕ 
(๔) ไม�สามารถทํางานได เต็มเวลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๕) คณะกรรมการมีมติให พ นจากตําแหน�งด วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� เน่ืองจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม�
เหมาะสมต�อการปฏิบัติหน าท่ีเลขาธิการ 

(๖) เป4นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในสัญญาจ าง 
 
มาตรา ๕๗  ภายใต บังคับมาตรา ๕๙ เลขาธิการมีหน าท่ีและอํานาจควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานโดยท่ัวไปของสํานักงานให เป4นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการและให มีหน าท่ีและอํานาจดังต�อไปน้ีด วย 

(๑) บรรจุ แต�งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค�าจ าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
หรือลูกจ างของสํานักงาน ตลอดจนให พนักงานหรือลูกจ างของสํานักงานออกจากตําแหน�ง  ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท�าท่ีไม�ขัดกับระเบียบหรือ
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการ 

(๓) หน าท่ีและอํานาจตามท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืนและตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให เลขาธิการเป4น

ผู แทนของสํานักงาน  เพ่ือการน้ี เลขาธิการจะมอบอํานาจให บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได  ตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ าเป4นกิจการสําคัญเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
การงบประมาณของสํานักงาน และกิจการอ่ืนใดท่ีมีผลต�อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด ให เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�อน 

 
มาตรา ๕๙  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังพนักงานของสํานักงานเป4นผู อํานวยการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัดในแต�ละจังหวัดเพ่ือปฏิบัติหน าท่ีและมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขในการแต�งต้ังผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

ให เป4นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให นําความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช บังคับแก�ผู  อํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดด วย 
 
มาตรา ๖๐  ให คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ�าย เพ่ือจัดสรรเป4นเงินอุดหนุน

ของคณะกรรมการและสํานักงานไว ในร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือร�าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม แล วแต�กรณี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว�างบประมาณรายจ�ายท่ีได รับการจัดสรรให ไม�เพียงพอ
ให คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต�อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู แทนราษฎร
ได โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ�ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให คณะกรรมการ
แจ งให คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได และทรัพยFสินท่ีมีอยู�ด วย 
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ในกรณีท่ีมีค�าใช จ�ายในการเลือกต้ังมากกว�างบประมาณท่ีสํานักงานได รับ ให รัฐ
อุดหนุนค�าใช จ�ายให เพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๑  เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๖๐ ใช บังคับแล ว ให สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป5เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร�ให ประชาชนทราบเป4นการท่ัวไป 

การใช จ�ายเงินของสํานักงานต องเป4นไปตามท่ีระบุไว ในงบประมาณรายจ�ายประจําป5
ตามวรรคหน่ึง เว นแต�จะได รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป4นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณท่ีได รับการจัดสรร ให สํานักงานส�งข อมูลคําขอเบิก
งบประมาณต�อกรมบัญชีกลาง โดยให ระบุจํานวนเงินท่ีจะต องใช ในแต�ละงวด งวดละสามเดือน และให 
กรมบัญชีกลางสั่งจ�ายเงินให แก�สํานักงานภายในสามวันก�อนวันข้ึนงวดใหม� แต�ในกรณีท่ีสํานักงานมี
ความจําเป4นต องใช เงินมากกว�าท่ีได แจ งไว ในงวดใด ให กรมบัญชีกลางจ�ายให ตามท่ีสํานักงานร องขอ 

 
มาตรา ๖๒  รายได และทรัพยFสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด วย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ีได รับตามมาตรา ๖๑ 
(๒) รายได จากค�าธรรมเนียมหรือทรัพยFสินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพยFสินท่ีมีผู อุทิศให แก�สํานักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนFของเงินหรือทรัพยFสินของสํานักงาน 
(๕) รายได อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพยFสินตาม (๓) ให คํานึงถึงความเป4นกลางในการปฏิบัติหน าท่ี และใน

กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว�าการรับทรัพยFสินดังกล�าวอาจมีผลกระทบต�อความเป4นกลางในการปฏิบัติ
หน าท่ีของสํานักงาน จะสั่งให สํานักงานไม�รับทรัพยFสินน้ันหรือให คืนทรัพยFสินน้ันแก�ผู อุทิศให ก็ได  

 
มาตรา ๖๓  รายได ของสํานักงานไม�เป4นรายได ท่ีต องนําส�งคลังตามกฎหมายว�าด วย

เงินคงคลังกฎหมายว�าด วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 
ให สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช จ�ายเงินตามวรรคหน่ึงเสนอต�อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นป5งบประมาณทุกป5 
อสังหาริมทรัพยFซึ่งสํานักงานได กรรมสิทธ์ิมาไม�ว�าจากการซื้อ หรือมีผู ยกให  ให เป4นท่ี

ราชพัสดุแต�สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล ใช  หรือหาประโยชนFได  
 
มาตรา ๖๔  ทรัพยFสินของสํานักงานไม�อยู�ในความรับผิดแห�งการบังคับคดี และผู ใด

จะยกอายุความข้ึนเป4นข อต�อสู มิได  
 
มาตรา ๖๕  ให สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ ส�งผู สอบบัญชี

ภายในเก าสิบวันนับแต�วันสิ้นป5บัญชี 
ให สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป4นผู สอบบัญชีของสํานักงาน โดยให ทําการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน รวมท้ังประเมินผลการใช จ�ายเงินและ
ทรัพยFสินของสํานักงาน โดยแสดงให เห็นด วยว�าการใช จ�ายดังกล�าวเป4นไปตามวัตถุประสงคF ประหยัด 
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ได ผลตามเปUาหมายมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ และคุ มค�าเพียงใด แล วทํารายงานเสนอผลการสอบ
บัญชีต�อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม�ชักช า 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๖  ผู ใดขัดขวางการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ

ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผู ตรวจการเลือกต้ัง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการแต�งต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป5 
หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ าการขัดขวางการปฏิบัติหน าท่ีตามวรรคหน่ึง ได กระทําโดยใช กําลังประทุษร าย
หรือขู�เข็ญว�าจะใช กําลังประทุษร าย หรือเพ่ือให การเลือกต้ังมิได เป4นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือ
เป4นไปโดยมิชอบด วยกฎหมาย ผู กระทําต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป5 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๒๔ (๒) 

ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๘  ผู ใดซึ่งได ล�วงรู ข อมูลหรือแหล�งข อมูลท่ีคณะกรรมการได รับแจ งตาม

มาตรา ๓๒ (๓) แล วเปPดเผยข อมูลหรือแหล�งข อมูลน้ันต�อบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�คณะกรรมการหรือผู มีหน าท่ี
และอํานาจในการใช ข อมูลน้ันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือฝWาฝTนมาตรา ๔๑ วรรคสาม 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป5 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ าผู กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป4นกรรมการ เลขาธิการ ผู ตรวจการเลือกต้ังหรือ
เป4นพนักงานหรือลูกจ างของสํานักงาน ต องระวางโทษเป4นสองเท�าของโทษท่ีกําหนดไว ตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๖๙  กรรมการ เลขาธิการ ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

ผู ตรวจการเลือกต้ังกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต�งต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี พนักงาน และลูกจ างของสํานักงาน และเจ าหน าท่ีท่ีเก่ียวข องกับการเลือกต้ัง ผู ใด
กระทําการหรือละเว นการกระทําอันมิชอบด วยหน าท่ี ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป5 หรือปรับไม�
เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและให ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเป4นเวลาสิบป5 

ถ าการกระทําตามวรรคหน่ึงได กระทําโดยทุจริตต องระวางโทษเช�นเดียวกับท่ีบัญญัติไว 
ในมาตรา ๑๔๙ แห�งประมวลกฎหมายอาญา และให ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู น้ันด วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๐  ให ประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ังซึ่งดํารง
ตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ พ นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ แต�ให ยังคงปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�าประธาน
กรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ังท่ีแต�งต้ังข้ึนใหม�จะเข ารับหน าท่ี 

ให ผู ซึ่งอยู�ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปตามวรรคหน่ึง มีสิทธิได รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง
และประโยชนFตอบแทนอ่ืนตามท่ีได รับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช 
บังคับและให มีสิทธิได รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๔๐ โดยให ถือว�าเป4นการพ นจากตําแหน�ง
เพราะลาออกโดยให คํานวณระยะเวลาต้ังแต�วันท่ีได รับโปรดเกล าฯ แต�งต้ังจนถึงวันท่ีหยุดปฏิบัติ
หน าท่ี 

ในกรณีผู ซึ่งอยู�ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปตามวรรคหน่ึง ตาย ลาออก หรือไม�อาจปฏิบัติ
หน าท่ีได ไม�ว�าด วยเหตุใดและมีผู ซึ่งอยู�ปฏิบัติหน าท่ีต�อไปไม�ถึงก่ึงหน่ึง ให นําความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๑  ภายในย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช 

บังคับให ศาลรัฐธรรมนูญและองคFกรอิสระท่ีมิใช�คณะกรรมการการเลือกต้ัง แต�งต้ังและส�งช่ือผู แทนให 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป4นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๗๒  ให คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๑ และท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกา

ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู สมควรได รับการแต�งต้ังเป4นกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให แล วเสร็จภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
ใช บังคับ 

 
มาตรา ๗๓  ให เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อน

วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ น้ีใช บังคับและมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ยังคงเป4นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี ตามสัญญาจ างท่ีทําไว ต�อกัน 

ในกรณี ท่ี มีป6ญหาเ ก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต องห ามของเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให คณะกรรมการการเลือกต้ังเป4นผู วินิจฉัย 

 
มาตรา ๗๔  ให กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป4นอันพ นจากตําแหน�งต้ังแต�วันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาระเบียบ ข อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 
๒๕๕๐ ซึ่งใช บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ ให มีผลใช บังคับ
ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี จนกว�าจะมีระเบียบ 
ข อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๗๖  ให สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป4นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

บรรดาสิทธิ หน าท่ี และความผูกพันใด ๆ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอยู�กับ
บุคคลใดในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ ให โอนมาเป4นของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๗๗  ให โอนบรรดาพนักงานและลูกจ างของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาเป4นของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และให ถือว�า
สิทธิและประโยชนFอ่ืนใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ างดังกล�าวได รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป4นสิทธิและประโยชนFอ่ืนใดท่ีได รับต�อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เว นแต�จะมีระเบียบท่ีออกตามมาตรา ๕๒ (๒) กําหนดไว เป4น
อย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๗๘  การดําเนินการสืบสวนสอบสวน การไต�สวน การดําเนินคดีหรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดตามอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
ดําเนินการก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช บังคับ ให ถือว�าการน้ันเป4นการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และการดําเนินการต�อไปให เป4นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ในกรณีท่ีมีป6ญหาในการดําเนินการในเร่ืองใดท่ียังค างพิจารณาอยู� และมิได บัญญัติ
วิธีดําเนินการไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี การดําเนินการน้ันต�อไปให ดําเนินการตาม
มติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 

ผู รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญติั
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือให มีคณะกรรมการการเลือกต้ังปฏิบัติหน าท่ีตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายท่ีกําหนดให เป4นหน าท่ีและอํานาจของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ปวันวิทยF/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษF/ตรวจ 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 


