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๑. บทนำ
   โดยท ีร่ั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติ ใหมี  

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้น เพื ่อเปนองคกรหลักทีม่ี
อำนาจหนาทีใ่นการควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งทุกประเภททั้งในระดับประเทศ
และระดับทองถิน่ รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการจัดการเลือกตั้งในระดบัประเทศเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชกิรฐัสภา อันประกอบดวย สมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยเพ่ือมาทำหนาท่ีในการตรากฎหมาย 
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การใหความเห็นชอบในเร่ืองสำคัญ ๆ ทีเ่กี่ยวของกับประโยชน
ของแผนดิน รวมทั้งการสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนงในองคกรตาง ๆ  ตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ เปนตน

   ดังนั้น และเพื่อใหทราบถึงความเปนมา กระบวนการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง องคกรที ่มีความสำคัญอยางสูงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คอลัมน 
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “ที่มาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง” อันประกอบ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกตั้งในตางประเทศ กระบวนการ
สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย และขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

๒. กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ
   การควบคุมและจัดการเลือกตั ้งในประเทศตาง ๆ นั้น เดิมอยู ในอำนาจหนาทีข่อง

ฝ ายปกครอง ตอมาประชาชนเริ ่มขาดความมัน่ใจหรือความเชื ่อม ัน่ในการดำเนินการของ
หนวยงานภาครัฐบาลอันเปนฝายบริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรทีม่ีความเปนกลาง
ทางการเมือง เพื่อทำหนาที่ในการควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งจึงเกิดขึ้น

   โดยประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศแรกที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น 
ในป ค.ศ. ๑๙๑๗ เปนองคกรอิสระมีลักษณะเปนที่ปรึกษาขึ้น เรียกวา “สภาเลือกตั้ง” มีอำนาจหนาที่
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ในการใหคำปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเลือกต้ังและเปนศูนยกลางการเลือกต้ัง
ปจจบุนัแนวความคดิดงักลาวไดรบัความนยิมอยางมากในประเทศทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อยางไรก็ดี คณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละประเทศอาจมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามบริบท
ทางสงัคม เชน ลกัษณะของการจดัตัง้ องคกรทีเ่ก่ียวของกบักระบวนการสรรหา และบทบาทอำนาจหนาที ่
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

      ๒.๑ ท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ คณะกรรมการการเลือกต้ัง
อาจเกิดขึ้นจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและมีลักษณะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของประเทศอินเดีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี และอาจเกิดขึ้นจาก
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีรัฐสภาไดตราข้ึน เชน คณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศเนเธอรแลนด 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต เปนตน

      ๒.๒ ลักษณะขององคกรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการสรรหา การสรรหา
บุคคลเขาดำรงตำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งในแตละประเทศนั้น องคกรที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสรรหาอาจมีลักษณะท่ีแตกตางกัน กลาวคือ กรณีที่ฝายบริหารเขามามีสวนรวม
ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง เชน การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
ฟลปิปนส  ซึง่คณะกรรมการการเลือกตัง้แตงตัง้โดยประธานาธิบดโีดยความยนิยอมของคณะกรรมาธิการ
ที่เก่ียวกับการแตงต้ังของรัฐสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียซ่ึงประธานาธิบดี
จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความยินยอมของรัฐสภา หรือกรณีที่ฝายบริหารและ
ฝายตุลาการเขามามีสวนรวมในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรง เชน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งของออสเตรเลีย ซึ่งผูสำเร็จราชการปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระราชินีไดพิจารณา
แตงตั้งประธานกรรมการการเลือกต้ังจากบัญชีรายช่ือที่ประธานศาลฎีกาจัดทำและพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งจากบุคคลที่มีความเหมาะสม หรือกรณีที่ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
และฝายตลุาการเขามามสีวนรวมในการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกต้ังโดยตรง  โดยแบงสดัสวน
จากจำนวนกรรมการการเลือกต้ังทัง้หมด เชน คณะกรรมการการเลือกต้ังของสาธารณรัฐเกาหลี  ซึง่มาจาก
การคัดเลือกของประธานาธิบดี สภาแหงชาติ และศาลฎีกา ฝายละ ๓ คน๑ เปนตน

      ๒.๓ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในตางประเทศ เพื่อความเขาใจ
เกีย่วกับการจดัต้ังองคกรทีม่คีวามเปนกลางทำหนาทีใ่นการจัดการเลือกต้ังทีม่คีวามชดัเจน ขอนำเสนอ
ตัวอยางของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้

   เครือรัฐออสเตรเลีย๒ เครือรัฐออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบสหพันธ  เปนประเทศในเครือ จักรภพ  มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  ๒  แหง
สหราชอาณาจักรเปนประมุข โดยผูสำเร็จราชการปฏิบัติหนาที่แทนพระองค และมีนายกรัฐมนตรี

  ๑สรุปจาก ปญญา อุดชาชน, “ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการสรรหาผูดำรงตำแหนงขององคกรตามรัฐธรรมนูญ : 
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ” (ดุษฎีนิพนธ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๖ – ๑๓๖.
  ๒ประพันธ  นัยโกวิท, “รายงานการศึกษาดูงานและสังเกตการณการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย” หนา ๓ – ๘ 
สืบคนขอมูลจาก เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : www.ect.go.th/newweb/th/article/?GroupID=28.
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เปนหัวหนาฝายบรหิาร ฝายนติิบัญญตั ิประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา การเลอืกตั้งสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรจะมีการเลือกตั้งทั้งหมดทุกที่นั่ง แตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะมีการเลือกตั้ง

คร่ึงหน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาทุก ๆ ๓ ป และมีฝายตุลาการท่ีเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ

   คณะกรรมการการเลือกตั ้งออสเตรเลีย เปนองคกรที ่จัดตั ้งขึ ้นภายใตกฎหมาย 

Commonwealth Electoral Act ค.ศ. ๑๙๑๘ เดิมเปนองคกรในสังกัดรัฐบาล ตอมาไดพัฒนาขึ้นเปน

องคกรอิสระในรปูแบบคณะกรรมการการเลอืกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๘๔ มีอำนาจหนาท่ีในการจดัการเลอืกตั้ง

ในเครือรัฐ

   อำนาจหนาท ีข่องคณะกรรมการการเลือกตั ง้ออสเตรเลีย  ไดแก ดำเนินการ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและการจัดทำประชามติ ดูแลบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดำเนินการ

จดัการเลือกตั้งอ่ืน ๆ  ซึ่งไมใชการเลือกตั้งสมาชกิรฐัสภา ใหความชวยเหลอืในการจัดการเลอืกตั้งของรฐั 

อาณาเขตปกครองตนเองและสวนการบริหารทองถิ่นบางแหง จัดทำโครงการการใหการศึกษาแก

ประชาชนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงคเผยแพรใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ

ของการเลือกตั้ง รับจดทะเบียนพรรคการเมืองและจัดสรรเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมือง ตรวจสอบ

บญัชีรายรับของพรรคการเมือง จัดเตรียมขอมูล ขอเสนอแนะ และคำแนะนำในประเด็นทีเ่กีย่วของ

กบัการเลือกต้ังเพื่อเสนอตอรฐัสภา รฐับาล และหนวยงานตาง ๆ  ของรฐั จัดทำและใหการสนับสนนุงาน

วิจัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนใหความชวยเหลือในการจัดการเลือกตั้งและจัดทำประชามติ

ในตางประเทศหากไดรับความเห็นชอบ

   โครงสรางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดรูปแบบองคกรโดยใชพื้นฐาน

ทางภมิูศาสตรเปนเกณฑมีสำนกังานสวนกลางตั้งอยูท่ีกรงุแคนเบอรรา  โดยมคีณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกอบดวย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนหัวหนาองคกร ซึง่ตองมาจากผูพิพากษาหรือ

อดีตผูพิพากษาท่ีเกษียณอายุ กรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงมาจากขาราชการระดับสูงทำหนาท่ีเปน
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หัวหนาฝายบริหาร และเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานของสำนักงาน และสมาชิกสมทบ 

ซึ่งโดยมากแลวเปนนักสถิติ คณะกรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน ๗ ป 

และสามารถกลับมาดำรงตำแหนงใหมได ทัง้นี้ คณะกรรมการการเลอืกตั้งจะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง

จากผูสำเร็จราชการปฏิบตัิหนาที่แทนพระองค หรือ Governor – General

   นอกจากน้ี การใชสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับชาติในเครือรัฐออสเตรเลียถือเปน

หนาที่ของพลเมืองที่จะตองไปใชสิทธิเลือกต้ังซึ่งจะตองมีการลงทะเบียนเลือกต้ังกอนลวงหนา 

และการไมไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควรถือวาเปนความผิดและตองถูกปรับ สำหรับวันเลือกต้ัง

ของออสเตรเลียนั้นถูกกำหนดใหเปนวันเสาร ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. 

   ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังในตางประเทศ 

ตอไปจะขอกลาวถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย ดังนี้

๓. กระบวนการสรรหาหรอืทีม่าของคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ในประเทศไทย
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand) หรือ “กกต.” 

ของประเทศไทยน้ัน เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหนาที่หลักในการควบคุมและจัดใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน 
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกของประเทศไทยเกิดข้ึนตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยางไรก็ดี แนวคิดเก่ียวกับการ
จัดตั้งองคกรเพ่ือควบคุมและจัดการเลือกต้ังในประเทศไทยไดเกิดข้ึนและมีพัฒนาการมาต้ังแต
ป พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

   นับแตประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา 
การจัดการเลือกตั้งทุกครั้งอยูในอำนาจหนาที่ของฝายบริหารหรือกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด
จนกระทั่งภายหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จึงไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งขึ้น
และไดรับการตอบสนองจากสังคมไทยอันเปนผลมาจากการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และกระแส
การตอตานการซ้ือสิทธิขายเสียง ตลอดจนการใชอิทธิพลเบ่ียงเบนผลการเลือกต้ัง ตอมาในสมัยคณะรัฐมนตรี
ชดุทีม่หีมอมราชวงศ คกึฤทธ์ิ  ปราโมช เปนนายกรฐัมนตร ีไดมอีงคกรตรวจสอบการดำเนนิการเลอืกตัง้
เกิดขึ้นเปนคร้ังแรก โดยไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการเลือกต้ัง” ท่ีมีศาสตราจารย 
กำธร  พันธุลาภ เปนประธาน มีอำนาจหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๙ 
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและสุจริต ในขณะที่ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยก็ไดจัดตั้ง 
“คณะกรรมการสังเกตการณการเลือกต้ัง” ขึ้น เพื่อสังเกตการณความเรียบรอยของการเลือกต้ัง 
จากนั้นไดปรากฏองคกรตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในป 
พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีการจัดตั้ง “กลุมอาสาประชามติ” มีพลเอก สายหยุด  เกิดผล เปนประธาน 
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จัดอาสาสมัครเขามาสังเกตการณการเลือกตั้งในปนั ้นและในการเลือกตั้งครั ้งตอมาอีกหลายครั้ง 
ตอมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕ นายอานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดมีคำสั่งแตงตั้ง “องคกรกลาง” ซึ่งเปนองคกรกึ่งรัฐบาลและเอกชน 
มีนายเกษม สุวรรณกุล เปนประธาน ทำหนาทีส่อดสองดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จ
ระดับหนึ่งและไดมีการดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งตอมา

   จากแนวคิดและเหตุการณทางการเมืองตาง ๆ  ไดมีการนำมาสูการจัดตั้งองคกรใหมขึ้นมา
ทำหนาทีก่ำกับดูแลการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรใหเปนไปโดยสุจริตยุติธรรม 
เรียกวา “คณะกรรมการการเลือกตัง้” โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ ่มเติม ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง๓ และไดมีการเสนอ
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
หลายฉบบัในสมยัคณะรฐัมนตรชีดุที่มีนายบรรหาร ศลิปะอาชา เปนนายกรฐัมนตร ีแตไดมีการยบุสภา
ผูแทนราษฎรเสียกอนทำใหรางพระราชบัญญัติในคราวนัน้เปนอันตกไป ภายหลังการเลือกตัง้อันเปน
การทั ่วไปไดม ีการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวอีกเขามาอีกครั ้งหนึ ่ง ซึ ่งในที ่สุดแลว
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐๔ ก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผล
ใชบังคับตั้งแตในวันที ่๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ เปนตนมา ซึ่งตรงกับสมัยทีม่ีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
เปนนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ดี ในเดือนถัดไปไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เสียกอน พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงยังไมได
นำไปปฏิบัติ๕

  ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง บัญญัติวา
  “ใหมีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติเพ่ือกำกับดูแลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหบริสุทธิ์และยุติธรรม”.  
  ๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๘ ก หนา ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
   ๕ความเปนมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบคนขอมูลจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี : www2.ect.go.th/home.php?Province=prachinburi.
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ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุลนิติ

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหมี “คณะกรรมการการเลือกต้ัง” 
จำนวน ๕ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง  และกรรมการอ่ืนอกี ๔ คน ซึง่พระมหากษัตรยิ
ทรงแตงตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนทีป่ระจักษ มวีาระการดำรงตำแหนง ๗ ปนบัแตวนัทีพ่ระมหากษัตรยิทรงแตงตัง้ และดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียวโดยมีกระบวนการสรรหาดังนี้

       (๑) ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง จำนวน ๑๐ คน ประกอบดวย 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปน
นิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรพรรคละ ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ทำหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม เชน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ำกวา ๔๐ ปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดำรงตำแหนงอื่น
ของพรรคการเมืองในระยะ ๕ ปกอนดำรงตำแหนง เปนตน ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง
จำนวน ๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา 

       (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง 
จำนวน ๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา

       (๓) การเสนอชื่อใหกระทำภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุที่ทำใหตองมีการเลือก
บุคคลใหดำรงตำแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมอาจเสนอชื่อไดภายในเวลาที่กำหนด
หรือไมอาจเสนอชื่อไดครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อ
แทนจนครบจำนวนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกำหนดตองเสนอชื่อ

        (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกผูไดรับการเสนอช่ือ
ซึ่งตองกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให ๕ คนแรก ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือก 

        (๕) ใหผูไดรับเลือกประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้ง
ตอไป

    คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
และเม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มีผลใชบังคับ ไดมีการจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นเปนครั้งแรก ทำหนาที่เปน
หนวยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรับผิดชอบ
งานของสำนักงานและดูแลบังคับบัญชาพนักงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

    คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดท่ีสอง ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ไดควบคุมและจัดใหมีการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับทองถิ่นและในระดับประเทศหลายครั้ง และไดลาออกจากตำแหนงในป พ.ศ. ๒๕๔๙
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      คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปจจุบัน ผานการสรรหาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
และไดรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาตามมาตรา ๑๓๘ (๒) และ(๓) ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปน
ชวงระยะเวลาที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎรทำใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๓๘ (๑) ของ
รัฐธรรมนูญมีองคประกอบไมครบถวน อยางไรก็ดี ในระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้รอรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ไดมีเหตุการณการยึดอำนาจการปกครองแผนดินจากรัฐบาล
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
ในวันที ่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แทน ดังนั้น 
การเขาปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการการเลือกตั ้งชุดนี้จึงเปนไปตามประกาศของคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุซ่ึงมีผลใชบงัคบัเปนกฎหมาย 
และตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันนัน้ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๙ วรรคสอง ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังชุดปจจุบันซ่ึงดำรงตำแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี (วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐) 
คงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระโดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
      ปจจุบันกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
เปนตนมา กลาวคือ

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งเปนองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอื่น
อกี ๔ คน ซึ่งพระมหากษตัรยิทรงแตงตั้งตามคำแนะนำของวฒุสิภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมอืง
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนทีป่ระจักษ มีวาระการดำรงตำแหนง ๗ ปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงต้ัง และใหดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียวโดยมกีระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ดงันี้
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          (๑) ใหมคีณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ จำนวน  ๗  คน  ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือก จำนวน ๑ คน และบุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ ทำหนาท่ีสรรหา
ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เชน มีอายุไมต่ำกวา ๔๐ ปบริบูรณ สำเร็จการศึกษา
ไมตำ่กวาปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทา ไมเปนตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดนิ กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา   ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดำรงตำแหนงอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ ๓ ปกอนดำรงตำแหนง 
ซึง่สมควรเปนกรรมการการเลอืกตัง้ จำนวน ๓ คน เสนอตอประธานวฒุสิภา ทัง้น้ี ในกรณทีีไ่มมกีรรมการ
ในตำแหนงใดหรือมแีตไมสามารถปฏิบตัหินาทีไ่ด   ถากรรมการท่ีเหลืออยูนัน้มจีำนวนไมนอยกวากึง่หน่ึง
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

       (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๒ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา 

       (๓) การสรรหาใหกระทำภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุที่ทำใหตองมีการเลือก
บคุคลใหดำรงตำแหนงดงักลาว    ในกรณีทีม่เีหตุทีท่ำใหไมอาจดำเนินการสรรหาไดภายในเวลาท่ีกำหนด
หรือไมอาจสรรหาไดครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทน
จนครบจำนวนภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกำหนด

       (๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับ
การสรรหา ซึ่งตองกระทำโดยวิธีลงคะแนนลับ

       (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหผูไดรับความเห็นชอบประชุมและ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
และใหประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป ทั้งน้ี ถาวุฒิสภาไมเห็นชอบ
ในรายชื่อใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาหรือ
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาแลวแตกรณี เพื่อใหดำเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาหรือ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท
หรือดวยคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมใหญศาลฎีกาแลวแตกรณีใหดำเนินการตอไป 
แตถามตทิีย่นืยนัตามมตเิดิมไมเปนเอกฉนัทหรอืไมไดคะแนนตามทีก่ำหนดใหเริม่กระบวนการสรรหาใหม 
ซึ่งตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีเหตุใหตองดำเนินการดังกลาว

   อนึ่ง การสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ไดมีขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเปนการสรรหาผูดำรงตำแหนง
กรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหนงที่วาง เนื่องจากมีกรรมการการเลือกตั้งพนจากตำแหนงเพราะเหตุ
อายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ 
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๔. ขอควรพิจารณาเก่ียวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง 
   เมือ่พิจารณากระบวนการสรรหาบุคคลที ่มีความรู ความสามารถ มีความเปนกลาง

ทางการเมือง และมีความซื ่อสัตยสุจริตเปนทีป่ระจักษแกสังคม เพื ่อเขามาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการการเลอืกตั้งตามบทบญัญัตริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลวเหน็วา
มีขอควรพิจารณา ดงันี้ 

   การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีองคกรทีเ่กี่ยวของกับการสรรหา กลาวคือ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ จำนวน ๗ คน ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนำฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งท่ีประชมุใหญศาลฎีกาคดัเลอืก  จำนวน ๑ คน และบคุคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก จำนวน ๑ คน ทีม่ิใชผูพิพากษาหรือตุลาการและตองไมเปน
กรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื ่น ทำหนาที ่สรรหาผู มีคุณสมบัติ
และไมมลีักษณะตองหามซึง่สมควรเปนกรรมการการเลือกตัง้ จำนวน ๓ คน องคประกอบและ
จำนวนของคณะกรรมการสรรหาดังกลาวนั้น สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยตัวแทนฝายตุลาการสอดคลองกับความมีอิสระ ตัวแทนฝาย
การเมือง สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย และบุคคลทีไ่ดรับการคัดเลือกซึ่งไมใชผูพิพากษาและไมใช
กรรมการสรรหาผูดำรงตำแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนสอดคลองกับหลักความอิสระในทางวิชาการ 
และองคกรศาล ไดแกทีป่ระชุมใหญศาลฎีกา พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ัง จำนวน ๒ คน การสรรหาโดยที่ประชมุใหญของศาลฎกีานี้รฐัธรรมนญู
บัญญัติไวในลักษณะเปดกวาง ไมมีขอจำกัดวาจะตองเปนผูพิพากษาหรือนักกฎหมาย ผูทีไ่ดรับเลือก
จึงอาจจะเปนผูทีป่ระกอบอาชีพใด ๆ ก็ไดทีม่ีความเหมาะสม พรอมกันนี้ยังเปนการเปดโอกาส
ใหผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีมีความรูความสามารถและมคีวามยุตธิรรมเปนผูพจิารณากลั่นกรองผูซึ่งสมควร
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ดำรงตำแหนงกรรมการการเลือกต้ัง และสอดคลองกับกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง
ในตางประเทศ ดังเชนในเครือรัฐออสเตรเลียที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งตองมาจากบัญชีรายช่ือ
ผูพิพากษาหรืออดีตผูพิพากษาท่ีประธานศาลฎีกาจัดทำ ดังน้ัน อาจกลาวไดวาองคกรท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการสรรหาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มคีวามเหมาะสม
และนาจะทำใหไดคนดีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและมีความรูความสามารถเขาไปดำรง
ตำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งสมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสมควร

   อยางไรก็ดี กระบวนการสรรหาดังกลาวอาจมีชองทางใหเกิดมีการแทรกแซงทางการเมือง
ไดเชนกัน ท้ังน้ี เพราะตัวแทนฝายการเมืองน้ันเปนองคประกอบหน่ึงของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกต้ัง และหากเปนเชนนั้นแลวยอมไมอาจสรรหาองคกรท่ีมีความเปนกลางทางการเมือง
ทำหนาที่บริหารจัดการเลือกตั้งสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได

๕. บทสรุป
   การเลือกต้ังที่มีลักษณะเปนการทั่วไป เปนอิสระ มีระยะเวลา ลงคะแนนลับ หนึ่งคน

ตอหนึ่งเสียง และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามหลักการของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ที่ไดรับการยอมรับนั้น ไมอาจเกิดขึ้นไดเพียงเพราะกระบวนการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง
เพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีมีความรูความสามารถ  เปนกลางทางการเมือง และมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษเทาน้ัน หากแตการเลือกต้ังดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
ของทกุฝาย ไมวาจะเปนพรรคการเมอืง  ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดวย 
หวังเปนอยางย่ิงวาการเลือกต้ังในประเทศไทยจะเปนไปตามหลักการของเลือกต้ังดังกลาว   เพ่ือใหประเทศไทย
ไดคนดีคนมีความสามารถเขาไปบริหารและควบคุมการบริหารแผนดินตอไป
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