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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

หรือเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย  แล้วแต่กรณี 

“หน่ วย เลื อกตั้ ง”  หมายความว่ า   หน่ วย เลื อกตั้ งตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และหน่วยออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที ่อยู่ที ่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
กําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้น
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

ให้สํานักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคล 
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ใน
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง 
เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทําที่ทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมิชอบด้วยกฎหมาย  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ 
เชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระ
ทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
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มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๘ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งป ระกอบด้ วยกรรมการ จํ านวน เจ็ ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวนห้าคน  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

 (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ   
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ  
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

 (จ) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง  
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัด
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

 (ฉ) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (จ)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (ช) เป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี  

ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

อธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนสองคน 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
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(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทํา

ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
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หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๗) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง   
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ เมื ่อมีกรณ ีที ่จะต้อ งสรรหาผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้ง เป ็นกรรมการ 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่งตั้งจาก 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และไม่เคย 
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเข้าใจในภารกิจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  และผู้จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนครั้งนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน   
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ให้นําเฉพาะคนท่ีได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้น
จับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้ถ้ายังไม่มี
ผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ
องค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ งให้ เป็นกรรมการสรรหาตาม   (๔ )  แล้ ว   จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  รวมตลอดทั้ง 
มีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว   
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับ 
ความยินยอมของบุคคลน้ัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดง 
ความคิดเห็นในเร่ืองที่ เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใดที่ เหมาะสม   
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้ รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

ในการสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย   

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา   
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ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรือคัดเลือก  ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสามหรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง   
แล้วแต่กรณี  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อ
ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในคร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว   

ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคเก้าให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมเป็น
ผู้ดําเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ   
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่า 
ได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ   
ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่  และให้นําความในมาตรา  ๑๒  วรรคสิบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๕ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว   

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพน้จากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
เม่ือมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจ

ของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ

เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง   

ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้ 
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการใหม่
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๑๗ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง   
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้   
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม   

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที ่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื ่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ ่งมีเสียงหนึ ่ง 
ในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้   หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องมีมติวินิจฉัยในเร่ืองดังต่อไปนี้  กรรมการทุกคน 
ที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ  การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจากประเด็นที่จะต้องลงมติ 
จะกระทํามิได้  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ 

(๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย   

(๒) การให้ความเห็นชอบคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 
(๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) การสั่งระงับการดําเนินการอันจะทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  ๓๓ 
(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๔๑   
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(๖) การย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   

(๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  และการวินิจฉัยว่า
ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งผู ้ใดรับเงิน   ทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อื ่นเพื ่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง  ทั้งนี้  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

(๘) เร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติกําหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๑๙  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเร่ือง   
และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้ 
เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการ  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้   

คําวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม 

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๑ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) หน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 
(๒) ออกข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

และกฎหมายอื่น 
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(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน  ข้าราชการ  พนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ในการปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ง   
การสืบสวนและไต่สวน  และการอื่นใดที่จําเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง  และความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบ้ีย
หรือเบ้ียปรับ  รวมตลอดทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบ้ียปรับ 

(๗) กํากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป   

(๙) จัดให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  เพื่อกําหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะต้องดําเนินการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน
เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้  ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การกําหนดตาม  (๑๐)  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ  หลักธรรมาภิบาล  และความเป็นธรรม
ประกอบกัน 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเก่ี ยวกับการเลื อกตั้ งและพรรคการเมื อง  หรือข้ อกํ าหนด   ระเบี ยบ   หรือประกาศ 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันได้ รับการสอบถาม  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง 
หรือเลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้  และเม่ือได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป   
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ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 

มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือส่ง

เอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม  (๑)  พนักงานอัยการ  พนักงานสอบสวน  หรือบุคคลใด  

มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร   หลักฐาน   หรือพยานหลักฐานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง  ที่ออกเสียงประชามติ  หรือสถานที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจตาม  (๔)  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ

มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการทํางาน 

มาตรา ๒๖ ในระหว่างการเลือกตั้ง  ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับและตรวจสอบการดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) มีคําสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเม่ือพบเห็นการกระทําใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เม่ือพบการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ถ้าการนั้นเป็นการกระทําหรือการงดเว้น
การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่งให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ตามที่จําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
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จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง 
ที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานตาม  (๓)  ให้ถือว่าการดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวของผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นการดําเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  จะต้องมีคําสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว  หรือดําเนินการอื่นใด  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย 

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว  
ในการนี้  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  ยกเลิกคําสั่ง  หรือมีมติให้ดําเนินการอย่างใด
ตามที่เหมาะสมก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียง
ประชามติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง  หรือเลือก  หรือออกเสียง
ประชามติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ 
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  กับให้ มีอํานาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการจัดการเลือกตั้ง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
ในการเลือกตั้ง   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแล
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ตามหน้าที่ 
และอํานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคร้ัง  
ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด
ในระหว่างเวลาที่ มีการดําเนินการเลือกตั้ง  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําใด
ที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  ในกรณีที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มี 
การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว  ในการนี้   
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ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ ผู้ ตรวจการเลือกตั้ งปฏิ บัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ เห็ นสมควรก็ ได้   
แต่จะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 

ระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องกําหนดให้สามารถ
รายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการออกเสียง

ประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐ 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  
จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอ 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

เม่ือคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน  และให้นําข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน
มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้  
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้ 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้สําหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งต้องไม่เป็นผู้ มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือ 
สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามีความพร้อมที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใด ๆ  ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๐ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสมัคร  การคัดเลือก  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  
และการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ  ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความสุจริต  ขาดความเที่ยงธรรม  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อทันที 

มาตรา ๓๐ เม่ือมีกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  
โดยคํานึงถึงพื้นที่ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่  เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ให้ผู ้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที ่มีคําสั ่งแต่งตั ้ง  แม้จะยังมีจํานวนไม่ครบ 
ตามวรรคหน่ึงก็ตาม 

การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย  จับสลากจาก   

(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
จํานวนสองคน 

(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
ให้ครบตามจํานวนที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่ ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๑)  ได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๒)  แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตาม  (๑)  ก็ได้ 

ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ  แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ   

เม่ือพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  แล้ว  ให้คําสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดยังมีความจําเป็น
จะต้องดําเนินการต่อไป  คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแล 
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
อาจขอให้มีการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  สอบบัญชีของพรรคการเมือง  
โดยอาจขอใหต้รวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

(๒) เมื ่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื ่อหรือมีเหตุอ ันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แจ้งรายงานการทําธุรกรรมของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือผู้สมัคร  ตามที่
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ  หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้  ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  และมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับแก่การแจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ร้องขอ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เก่ียวกับการข่าว  แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ  แต่เม่ือได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัว
ผู้กระทําความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระทําความผิดในส่วนที่ เป็นหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินงบประมาณที่สํานักงานได้รับจัดสรรมา
ให้แก่หน่วยงานนั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้ 

ในการสั่งให้ดําเนินการตาม  (๑)  คณะกรรมการมีอํานาจจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๓ เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดดําเนินการด้านธุรกรรมทางการเงิน  
ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอํานาจ  ใช้เงินหรือทรัพย์สิน
หรืออิทธิพลคุกคามเพื่อให้ คุณให้ โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายใน
เวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้ได้รับคําสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคําสั่งนั้นได้  และถ้า 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการดําเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้น 
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มาตรา ๓๔ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวน 
หรือไต่สวนตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่เห็นสมควร  และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ  พนกังาน  หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว 

ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิด
ทางวินัย  และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินการเลือกตั้ง  ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทางการเงิน  การรายงาน   
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และให้เผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐาน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไข 
ให้ถูกต้องได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดทําแทนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น  คณะอนุกรรมการ  บุคคล  
หรือคณะบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และการสงเคราะห์อื่น  
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางาน  ความคุ้มค่าและความรวดเร็วด้วย 
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ  

เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๗  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๙ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิ 
ได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๙  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การสืบสวน  การไต่สวน  และการดําเนินคดี 

 
 

มาตรา ๔๑ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด   
ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่  ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามี
การกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้มีการสืบสวน  หรือไต่สวน  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน   
ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเร่ือง  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่า 
มีผู้กระทําการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการส่ังให้ดําเนินคดีโดยเร็ว  หรือในกรณีจําเป็น 
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทําการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
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การดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน  การสืบสวนและการไต่สวน  และการสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้มาเนื่องจากการดําเนินการตามมาตรานี้  มาตรา  ๓๒  (๓)  หรือมาตรา  ๔๗  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจสืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามมาตรา  ๔๑  และ
เพื่อให้การดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือการดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจในการสืบสวน  
สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือดําเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการ  และขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน  
รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย 

พนักงานของสํานักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ที่คณะกรรมการกําหนดแล้ว   

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามวรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะดําเนินการให้พนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ในการไต่สวน  กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา  ข้อเท็จจริง   
และพยานหลักฐานโดยสรุป   

ผู้ถูกกล่ าวหามีสิทธิที่ จะให้ถ้อยคําห รือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ กรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานกําหนด  และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้   
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด  ให้กรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการไต่สวนต่อไปได้   
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ในการแจ้งตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  หรือส่ง  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้  ตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

ในการสืบสวนหรือไต่สวน  เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยานด้วยก็ได้   

มาตรา ๔๔ เม่ือมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทําความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  โดยให้ส่งสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ 
เพื่อใช้เป็นสํานวนในการดําเนินคดีโดยถือว่าสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนดังกล่าว 
เป็นสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยจะส่งตัว
ผู้ต้องหาไปพร้อมกับสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้  แต่พนักงานอัยการมีอํานาจ
สั่งให้ เจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   ไต่สวนเพิ่มเติม  หรือพนักงานอัยการจะดําเนินการไต่สวน 
หรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้  ถ้าพนักงานอัยการย่ืนฟ้องต่อศาล  และเป็นกรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา   
ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี   เพื่ อดําเนินคดีต่อไป   
แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง  ให้เสนอเร่ืองต่ออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย  เม่ืออัยการสูงสุด
วินิจฉัยประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ  ในกรณี อัยการสูงสุดสั่ งไม่ฟ้อง  ให้แจ้งเหตุผล 
ให้คณะกรรมการทราบ  และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง   หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   
เป็นผู้ดําเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้  และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี  นําสํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา  แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาล 
มีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในคดีที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการดําเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
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มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน  
รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน  ในมาตรการดังกล่าวจะกําหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่
หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นด้วยก็ได้ 

การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย  และให้กระทําได้
เม่ือได้รับคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการ  เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรืออนุกรรมการ  รวมท้ัง
เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  และไม่ว่า
จะถูกฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถูกดําเนินคดีดังกล่าวเป็นเพราะเหตุที่
ได้มีมติ  คําสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่  และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ 
ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้  และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคล
เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ  การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าทนายความด้วย 

มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง  และการให้ความช่วยเหลือตามวรรคสาม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ ่งม ีส่วนเกี ่ยวข้องในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หากได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้
เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด  คณะกรรมการอาจจะไม่ดําเนินคดีก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและเม่ือคณะกรรมการ
มีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป 

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดท้ังให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
การกระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน  แต่คณะกรรมการต้องมี
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองหรือจากเงินรายได้
ของสํานักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการสืบสวน  
ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามหมวดนี้โดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน
ได้รับเร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเร่ืองหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเร่ืองหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
มาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชา  กํากับดูแล  และรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๕๑ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่ อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ 

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และ 
มติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๕๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน   ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ 
หรือประกาศ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งและค่าตอบแทน 

หรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสาํนักงาน 
(๓) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  

สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษ  สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน  รวมท้ังวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

แก่เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณี
เลขาธิการดํารงตําแหน่งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงาน

และลูกจ้างของสํานักงาน 
(๘) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับบัญชา

เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว   
การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและภาระ

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยจะกําหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อกํากับ  ดูแล  หรือพิจารณา
คําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด   

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานผู้ใด
กระทําการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ให้ดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 
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ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ งซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งตามมติ 
ของคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕๕ เลขาธิการต้องเป็นผู้ มีความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เคยเป็นสมาชิก 

พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีสัญชาติไทย   
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ   
และมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ง  และอาจได้รับ 
แต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๕๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕ 
(๔) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 

(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
มาตรา ๕๗ ภายใต้ บังคับมาตรา  ๕๙   เลขาธิการมีหน้าที่ และอํานาจควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  
และให้มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงาน  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ 
หรือมติของคณะกรรมการ 
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(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การงบประมาณ 
ของสํานักงาน  และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มาตรา ๕๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วย   
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย  เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 

ของคณะกรรมการและสําน ัก งาน ไว ้ใน ร ่า งพ ระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจํา ปี   
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี   

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ ไม่ เพี ยงพอ   
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากกว่างบประมาณท่ีสํานักงานได้รับ  ให้รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ให้เพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖๑ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๐  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหน่ึง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายใหต้ามที่สํานักงานร้องขอ   
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มาตรา ๖๒ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๑ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของสํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

มาตรา ๖๓ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ให้สํ านักงานจัดทํ ารายงานการรับและการใช้จ่ ายเงินตามวรรคหนึ่ งเสนอต่อ รัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี   

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้  ให้เป็นที่ราชพัสดุ
แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 

มาตรา ๖๔ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

มาตรา ๖๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบ 
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมท้ังประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า 
จะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  
แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจในการใช้
ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖๙ กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ผู้ใดกระทําการหรือละเว้นการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๔๐  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณี ผู้ซึ่ งอยู่ปฏิ บัติหน้าที่ ต่อไปตามวรรคหนึ่ ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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มาตรา ๗๑ ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๗๑   และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พ ระราชบ ัญญ ัต ิประกอบรัฐธรรมน ูญนี ้ใช ้บ ังค ับและม ีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ีล ักษณะต ้อ งห ้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  ตามสัญญาจ้างที่ทาํไว้ต่อกัน 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย   

มาตรา ๗๔ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นอันพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง   พ .ศ .   ๒๕๕๐   เป ็นสําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาส ิทธิ  หน้าที ่  และความผูกพ ัน ใด  ๆ   ที่สําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีอยู่กับบุคคลใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิ 
และประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง   พ .ศ .  ๒๕๕๐   เป็นสิทธิและประโยชน์อื่น ใดที่ ได้ รับต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๕๒  (๒)  กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

มาตรา ๗๘ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน  การไต่สวน  การดําเนินคดีหรือการดําเนินการอื่นใด
ตามอํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งห รือสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดําเนินการ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้ บังคับ   ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการในเร่ืองใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่  และมิได้บัญญัติวิธีดําเนินการ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  การดํา เนินการนั ้นต่อ ไปให้ดํา เนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจักรไทย บัญญั ติ ให้ มี พ ระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายท่ี กําหนดให้ เป็นหน้ าที่ และอํานาจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


