
การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                      แก้ไข/ปรับปรุง               ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 

เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามมาตรา ๑๓๐ (๑) และมาตรา ๒๖๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร  
ของหมวด ๗ รัฐสภา และบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ของหมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ ของรัฐธรรมนูญ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 
    ๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 

 มาตรา ๑๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ   
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

เป็นการไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ  
 
 ๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
  แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
 
 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 

(๑ ) ก าหนด ให้ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งด า เนิ น การจั ด ให้ มี การ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
ขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 
สามร้อยห้าสิบคน และด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองรวมจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยในการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีหน้าที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑) ก าหนดวันเลือกตั้ง (๒) ก าหนดวันรับสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (๓) จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ



๒ 

จังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และ (๔) ก าหนดสถานที่
ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ทั้ งนี้  ภายในห้าวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปใช้บังคับ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มี 
เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดไว้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามว่าการด าเนินการเลือกตั้งต่อไปตามก าหนดวันเดิมจะก่อให้เกิด  
ความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัด
ให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  

ส่วนกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่าง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ ง  
และก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ในกรณีของการเลือกตั้งทั่วไปหรือ 
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง รวมทั้งออก
ประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการด าเนินการที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ งเฉพาะ 
ในการเลือกตั้งนั้นได้ เพ่ือให้เหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการเลื อกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
สุจริตและเที่ยงธรรม 

(๒) ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด โดยในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  หรือละทิ้งหน้าที่  
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

(๓) ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและก าหนดวิธีการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งใหม่  

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยก าหนดให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน 
ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อน
วันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่
เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว  
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ต้องถูกจ ากัดสิทธิบางประการ ได้แก่ (๑) สิทธิยื่นค าร้องคัดค้าน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับ เลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา   
และ (๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   



๓ 

โดยการจ ากัดสิทธิดังกล่าวให้มีก าหนดเวลาสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ  
ครั้งหลังนี้ต่อจากก าหนดเวลาครั้งก่อน 

(๕ ) ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ เกี่ ยวกับการสมัครรับ เลือกตั้ งแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ ง  
โดยก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมือง 
ที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้และต้องไม่เป็นบุคคล  
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยในกรณีที่ผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละห้าของจ านวน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคืนเงินค่าธรรมเนียม 
การสมัครให้เป็นรายได้ของพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้สมัครนั้นกระท าการทุจริต 
ในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยก าหนดให้
พรรคการเมืองทีส่่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี
มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ และต้องด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง นอกจากนี้ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับเลือกตั้ง ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็นรายได้ของพรรคการเมืองนั้นห้าพันบาท 
ต่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน เว้นแต่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครนั้นกระท าการทุจริต 
ในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง การนับคะแนน  
การรวมคะแนน  และการประกาศผลการเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและก ากับ 
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ทั้งในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง และกรณีที่มีการประกาศ 
ผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจ านวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ส่วนในกรณีที่
มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นให้ด าเนินการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้ใหม่และจัดสรรจ านวนสมาชิก
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตามผลการค านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศ 
ผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น เว้นแต่จะพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มี 
การค านวณใหม่แล้วท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
ลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับ  
พ้นจากต าแหน่ง โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวนั้น  ให้ถือว่ายังคงเป็นผู้สมัครตามล าดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมือง 

(๙) ก าหนดมาตรการในการด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรื อ 
เที่ยงธรรม โดยในกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวน



๔ 

แล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดกระท าการ
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามี
การกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ง และในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับ 
การเลือกตั้ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ส่วนในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท า
ของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่ 
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขต
เลือกตั้งนั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว แต่ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ยื่นค าร้องตอ่ศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้กรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  
ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้
ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล 
 
 ๑.๕   ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

 การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดจะท าให้การจัดหรือด าเนินการให้มีการจัด 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนปรับปรุงกลไก 
การท างานของผู้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากยิ่งขึ้น 

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้ตามจ านวน 
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ 

ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
การจัดให้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 



๕ 

 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี 
การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 
 

๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท าภารกิจนี้ 

 เนื่องจากมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการเพ่ือสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
        ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร 

 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และชุมชนอ่ืน  
รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

 
 ๒.๒  เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท า 
  ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล จากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

 
 ๒.๓  ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน 
  มากกว่าหรือไม ่

โดยที่มาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ท าภารกิจนี้ 
 
๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 

  หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ ((ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง 
การเลือกตั้ง 

 
 
 



๖ 

 ๓.๒  การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
ไม่ได้ เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ 

ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย 
 

 ๓.๓  ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท า

เป็นกฎหมาย และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการจัดหรือด าเนินการให้มีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปต้องจัดพร้อมกันทั่วประเทศ 

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

  (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากต้องด าเนินการจัดให้มีการ

เลือกตั้งตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด............................. 
 ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๑) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 
 ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ  
   ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗)    ก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
   ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
  เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 

เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าอันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งและมีอ านาจในการสืบสวนหรือไต่สวน โดยในกรณี
ที่พบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้
ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วย ได้  นอกจากนี้  ยังก าหนดให้



๗ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และชุมชนอ่ืน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

 
 ๓.๗ การใชร้ะบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ไม่มี 
 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
         ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม ่
          มีการใช้ระบบคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
          มีความจ าเป็นอย่างไร 

คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการก าหนด 
หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และ 
การประกาศผลการนับคะแนน  ส่วนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ทั้งนี้ การน าระบบคณะกรรมการ
มาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะท าให้เกิดความรอบคอบ มีความโปร่งใส และเกิดการตรวจสอบ
การด าเนินการต่าง ๆ มากกว่าการให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

 
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
         ไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืน 
         หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

  ไม่มี 
 

๓.๘ .๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

 ไม่มี 
 เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ไม่มี 

 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 

 โทษทางอาญา              โทษทางปกครอง  ระบบผสม 
 



๘ 

 ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  การก าหนดโทษทางอาญาย่อมท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคการเมือง เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ค านึงถึงผลร้าย
จากการกระท าความผิดและโทษที่จะได้รับที่รุนแรง 
 
 ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 

เนื่องจากการกระท าผิดที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง และการกระท าอันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นผู้ใช้อ านาจ 
นิติบัญญัติ และย่อมจะส่งผลต่อการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารของประเทศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตในเรื่องนี้จึงมีความร้ายแรงและจ าเป็นต้องก าหนดโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดไว้ 

  
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน 
หรือไม่ 

ไม่มี 
 

 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกันที่มีอยู ่

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป 
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน 
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

 
 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 

 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เพ่ือให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปอย่างสุจริต



๙ 

และเที่ยงธรรม เมื่อการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชนก็จะมีผู้แทน 
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะสามารถท าหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ อันจะท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มากยิ่งขึ้นและส่งผลดีต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน 
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง พรรคการเมือง หรือ

ประชาชนที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ที่อาจมีโทษทางอาญา  
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

 
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ตอ้งถูกจ ากัด 

  (๑) สิทธิและเสรีภาพในความเสมอกันในกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗  
ของรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง และ 
เจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พบเห็นการกระท าใดมิได้
เป็นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยทันที  
เพ่ือด าเนินการต่อไป ถ้าหากไม่รายงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดทางวินัย 
และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  
แก่ผู้นั้นโดยเร็ว (มาตรา ๘๓) 

(๒) เสรีภาพในเคหสถานตามมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญ 
  ในการสืบสวนหรือไต่สวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในกรณีการ

เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอาจมี 
ความจ าเป็นต้องเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจ ค้น ยึด หรืออายัด ทรัพย์สิน 
หรือพยานหลักฐานใด ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริต  
หรือเทีย่งธรรมนั้น (หมวด ๗ การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม) 

(๓) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ 
     การก าหนดข้อจ ากัดในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการหาเสียงเลือกตั้งให้ท าได้ จนถึงวัน

ก่อนวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๗๐) และห้ามการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์ (ร่างมาตรา ๗๑) และห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์
หรือเป็นโทษแก่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดภายในสามวันก่อนวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๗๒)  ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๔) สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกตามมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ  
     ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน ไว้เป็น 

การชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ 



๑๐ 

สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนน 
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (ร่างมาตรา ๑๓๗) 

 
  การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

 เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งสมาชกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
บางประการของบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง  
และประชาชนทั่วไป 

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์หลายประการ

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 
- การก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องค านึงถึงค านึงถึง 

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๓๐) 
- ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งต่อบุคคล

ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งหรือก าหนดให้แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน (มาตรา ๓๓) 

- เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอ านวย 
ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ โดยอาจก าหนดให้มีการจัด
ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไว้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ (มาตรา ๙๓) 

- คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (มาตรา ๑๐๘)  
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 

กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมจะท าให้สามารถคัดเลือกผู้แทน
ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต อันจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทยได้โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการพิจารณากฎหมายและการตรวจสอบควบคุมฝ่าย
บริหาร อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 

 การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มาก
น้อยเพียงใด 

- 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
- 



๑๑ 

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
- 

 
  ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
    - ก าหนดให้การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในหลายขั้นตอนกระท าได้โดย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเกิดความสะดวก รวดเร็ว และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    - ก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีหน้าที่ต้องแจ้งการกระท าความผิดดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๘๓)  โดยการมีบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
จะท าให้เกิดการท างานเชิงรุก  

  - ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เปิดโอกาสให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย 
สภาองค์กรชุมชน และชุมชนอ่ืน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย (ร่างมาตรา ๙) 
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองส่งผู้แทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพ่ือสังเกตการณ์ 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนได้อีกด้วย (ร่างมาตรา ๕๖) กระบวนการดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้า
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย 

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
ก าหนดให้การด าเนินการจัดการเลือกตั้งในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า

เป็นหลัก ได้แก่ การก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิม 
ได้ด้วย (ร่างมาตรา ๘๖) และการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถก าหนดให้มีการออก
เสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนนอกจากการลงคะแนนโดยบัตรเลือกตั้งก็ได้ หากการออกเสียงลงคะแนน 
โดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่าและสะดวกกว่าการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๘๕)  นอกจากนี้ 
ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การต่างประเทศอาจก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว 
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการนับคะแนนในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๑๑๔) 
 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดการ
เลือกตั้งไปจากเดิมบางประการ เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การสรรหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อ  ดังนั้น ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่หรือพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
จึงต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 



๑๒ 

 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นภารกิจส าคัญในการคัดเลือกผู้แทนของ
ประชาชนในการใช้อ านาจนิติบัญญัติ แม้ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวน
มาก แต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบางประการ แต่การจ ากัดสิทธิ
ดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสุจริต  
และเท่ียงธรรม 
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่เดิม 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 

มีการก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยว่าจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๙) 
  (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปโีดยแยกเป็นงบด าเนินงานและงบลงทุน 

เป็นไปตามงบประมาณปกติของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประกาศหรือ

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้ 
- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง ก าหนดวันรับสมัครรับ

เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะ
พึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  และก าหนดสถานที่ที่พรรค
การเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๑๒) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับชื่อของ
พรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๑๓) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๒๘)   



๑๓ 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งปิ ดประกาศ การก าหนด 
หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๓๐) 

- ให้บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และมิได้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ในกรณีที่ประกาศรายชื่ อดังกล่าว 
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการแก้ไขได ้(ร่างมาตรา ๓๔) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่ เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  
หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  
(ร่างมาตรา ๓๖)   

- ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัคร
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการก าหนดวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๔๔) 

- ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอย่างน้อยให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัคร พรรคการเมือง 
ที่สังกัด และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิด
รับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 
(ร่างมาตรา ๔๗) เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดแล้ว  
ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๖๐) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๖๔) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็น
ตัวอย่างให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๖๖)   

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร 
แต่ละคนและพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (มาตรา ๖๙) 

- ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้  
ในที่เปิดเผย (ร่างมาตรา ๘๘)   

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้ว
ประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ (ร่างมาตรา ๑๐๔)   

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปถึงจ านวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๐๘) 

- ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปถึงจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  
(ร่างมาตรา ๑๑๓)   



๑๔ 

- เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้ง 
ที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย (ร่างมาตรา ๑๒๑) 

- เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่
ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลื อกตั้ งและคะแนนที่ ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้ ง 
นอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๒๔)   

 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเลือกตั้ งได้สะดวก 

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสามารถประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ หรืออาจประกาศ
หรือเผยแพร่ผ่านระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกก็ได้ โดยหาก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปด้วย (ร่างมาตรา ๕) 

 
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๗.๑  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ 
  ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 

ไม่มี  
 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 
 

 ๗.๓  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประสาน

ข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้เป็นฐานในการ
ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดพึงมี (ร่างมาตรา ๒๖) และจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๓๖)  นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดให้ส านักงาน
ศาลยุติธรรมแจ้งค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดต่อส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการแก้ไขทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน (ร่างมาตรา ๓๙) 

 
 ๗.๔  ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ 
  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นประธานองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 



๑๕ 

๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 

 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
๘.๒  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการด าเนินการเท่าใด 

  (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้งก าหนดวันรับ
สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และก าหนดสถานที่ที่
พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในราชกิจจานุเบกษา ภายในห้าวันนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 (๒) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และคณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามว่าการด าเนินการเลือกตั้งต่อไปตามก าหนดวันเดิมจะก่อให้เกิด  
ความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย คณะกรรมการจะก าหนดวันเลื อกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มี 
การเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๕)   

 (๓) การฟ้องคดีหรือการยื่นค าร้องเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการใน
การจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้ยื่น
ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือยื่นค าร้อง (ร่างมาตรา ๑๗) 

 (๔) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
ที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้าวัน (ร่างมาตรา ๓๐)   

 (๕) ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแจ้งว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 
สามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ร่างมาตรา ๓๓) 

 (๖) เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรื อสถานที่ 
ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน (ร่างมาตรา ๓๖)   



๑๖ 

(๗) หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อ
ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้สั่งยกค าร้อง และ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย (ร่างมาตรา ๓๗) 

(๘) ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือ
สถานที่รับสมัครภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการก าหนดวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๔๔) 

 (๙) ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๔๗)   

(๑๐) เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
แล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๖๐) 

(๑๑) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  แยกตาม
ประเทศ (ร่างมาตรา ๑๑๓) 

(๑๒) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๒๘) 

 (๑๓) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่
การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาลภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้ให้ เสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนน 
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด โดยเมื่อศาลได้รับค าร้องแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายใน 
ห้าวันนับแต่วันได้รับค าร้อง (ร่างมาตรา ๑๓๗) 

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
นิติธรรม อย่างไร 
ก าหนดให้การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง เป็นไปโดยสุจริต  

เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้ งปวง ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๕ ของ
รัฐธรรมนูญ 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร 
ไม่มี 
 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการ
โดยทันที และให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอ านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ



๑๗ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๑๙) 

(๒) ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่   ให้กรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจสั่ งให้ผู้นั้น พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงาน  
ให้คณะกรรมการทราบ (ร่างมาตรา ๒๒) 

(๓) ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ที่จะต้องตรวจสอบ
ดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หากพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน  
หรือเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุ  
อันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดทางวินัย และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ 
ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้
คณะกรรมการทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้ถือว่าละทิ้ง
หน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
(ร่างมาตรา ๘๓)   

 
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือ 
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  (ร่างมาตรา ๑๔๑) 
นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และชุมชนอ่ืน 
ประชาชนทั่วไป และผู้แทนพรรคการเมือง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพ่ือให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกด้วย (ร่างมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๕๖) 

 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑  ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญ

ของกฎหมายล าดับรองนั้นหรือไม่ 
ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 

๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแ ก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร 

 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มี
บัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 



๑๘ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้
เลขาธิการด าเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๙  การส่งเสริม สนับสนุน การรวมตัวกัน และการด าเนินการ
ให้สภาองค์กรชุมชน ชุมชนอ่ืน และประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม และการรายงานหรือแจ้งเบาะแสของสภาองค์กรชุมชน 
ชุมชนอ่ืน และประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิด
อันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่
ผู้แจ้งเบาะแสด้วย  
 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๘  การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๙ (๑)  ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 
แปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๙ วรรคสอง  การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๙ วรรคสี่   หากกรรมการพบเห็ นกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือกระท าการใด 
ที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรรมการจะสั่งให้ระงับหรือยับยั้ง
การด าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วย 
ในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท านั้น 
ก็ ได้  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว ทั้ งนี้  ตาม

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 



๑๙ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๒๑  การแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ งให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๗  เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้ งตาม (๑ ) และ (๒ )  ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๓  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งวิธีการแจ้งเหตุทาง
อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ การพิจารณา
การแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควรให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ในการ
ก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย
ในการนี้ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา
ของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๐  การห้ามย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุล
เดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคล 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของหน่วยงาน
ของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๔  กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเปลี่ยน
วิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก



๒๐ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ก าหนดโดยจะก าหนดให้การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัด
เดียวกันกระท าในสถานที่เดียวกันก็ได้ 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 
 
 

มาตรา ๕๑  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัคร 
รับเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อ 
ในประกาศรายชื่อที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่น 
ค าร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไป
ยังผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลื อกตั้ งเพ่ือด าเนินการ 
ตามค าวิ นิ จ ฉั ยต่ อ ไป โดย เร็ ว  ต ามห ลั ก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการก าหนด  

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๕๖  การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณ์
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๖๗  พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง และ
สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองผู้ ใด ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งเป็น
การให้ตามปกติประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรไมใ่ห้ถือว่าเป็นการใช้
จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งนี้ ตามจ านวน หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย คณะกรรมการจะก าหนดวิธีการหาเสียงให้ผู้สมัครและพรรค
การเมืองต้องก าหนดก็ได้ 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๗๒   การห าเสี ยงเลื อกตั้ งจะกระท า โดยวิธี ก ารท าง
อิ เล็ กท รอนิ กส์ ก็ ได้  ต ามหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  และ เงื่ อน ไขที่

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก



๒๑ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
คณะกรรมการก าหนด โดยต้องหารือกับพรรคการเมือง และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๗๓  การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ คณะกรรมการ
จะก าหนดให้ ต้ อ งท าตามหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร และเงื่อน ไขที่
คณะกรรมการก าหนดก็ได้โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค 
และความเท่ียงธรรมของพรรคการเมืองและผู้สมัคร 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ในการนี้ คณะกรรมการจะขอให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๘๕  การออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและโดยวิธีอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๙๓  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและการออกเสียงลงคะแนนแทน
บุคคลดังกล่าวการอ านวยความสะดวกโดยการจัดที่เลือกตั้งเป็นกรณี
พิเศษและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๓  ก าหนดที่เลือกตั้งใหม่หรือประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุจ าเป็นอย่ างอ่ืนให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของ 
หีบบัตรเลือกตั้ง และจัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ ง และจ านวนบัตร
เลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้งได้ทราบ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๐๘  วรรคสอง คณะกรรมการจะก าหนดให้ลงทะเบียน 
ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ



๒๒ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
ก าหนดก็ได ้ ประกอบรัฐธรรมนูญ

ประกาศใช้ 
มาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ การขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้งสถานที่และจ านวนที่เลือกตั้งกลาง วันที่
ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และ
การนับคะแนน การส่งบัตรเลือกตั้ง และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด วันที่
ก าหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะก าหนดให้
ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้ 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑๐  การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สถานที่และ
จ านวนที่เลือกตั้งกลาง วันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน การส่งบัตรเลือกตั้ง  
และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ
เลือกตั้ งในประเทศใด ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจให้มี
สถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้ ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑๔  ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศอาจ
ก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการ
สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการตามวรรค
หนึ่งทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
เมื่อกรณี เห็นเป็นการ
สมควร 

มาตรา ๑๑๘  การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๑  การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับ
คะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๒๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต คณะกรรมการก าหนด



๒๓ 

มาตรา ก าหนดเวลา 
เลือกตั้ง หากมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการ 
จับสลาก ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 
 

มาตรา ๑๓๘  ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อกรรมการแต่ละคนพบเห็น
การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง 
และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
บางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้  ส าหรับการด าเนินการของ
กรรมการ  ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  และ เงื่ อน ไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๖๖  มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน และการ 
เพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

 
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

    พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  


