
ปรับปรุงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ให้มกีฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
เหตุผล 

 
โดยทีบ่ทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 

 



 

รา่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
   
   

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

....................................................................................................................................  
........................................... 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
.................................................................................................................................... 

........................................... 
 

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

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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

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

เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง 



๒ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ
ด้วย แล้วแต่กรณี 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
แล้วแต่กรณี 

“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 
แล้วแต่กรณี 

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

ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็น

ประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  
ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งใดมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 



๓ 

ให้ส านักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการเปิดเผยถึง
ตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้  

 
มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ

องค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไมช่อบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าการกระท าที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  
หรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน
กัน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเชิญ
ประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 
มาตรา ๗  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี ้ 
 
 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 

มาตรา ๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหาร
และจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จ านวนห้าคน จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(ค) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 



๔ 

(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ  
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับ 
การเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(จ) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน 
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(ฉ) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (จ) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
(ช) เป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ยี่สิบปี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเคยด ารง

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
ห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนสองคน 

 
มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน



๕ 

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 

หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะ 
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตามมาตรา ๘ (๑) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐  
และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 



๖ 

ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซ่ึงองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้จะได้รับการคัดเลือก 
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน  
ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
เกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากให้เหลือเพียงสองคน  
ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ถ้ายังไมม่ีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ 
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) 
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือ
ว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีท่ี
ต้องสรรหากรรมการใหม่ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๒  ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ 

เพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดผลส าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหา
จากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพ่ือประโยชน์ 
แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือให้ผู้สมัครแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  
ผู้ซ่ึงจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา  



๗ 

ผู้ซ่ึงจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบ
จ านวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม 
หรือไม่เกินก่ึงหนึ่ง แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวน 
ที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ โดยผู้ซึ่ง
ไม่ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้  

เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามี  
เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ 
ผู้ซ่ึงวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับกรรมการ 
ซ่ึงยังด ารงต าแหน่งอยู่ มีจ านวนถึงห้าคน ก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้  
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  
และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาหรือ
คัดเลือกต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือ
คัดเลือกในครั้งใหม่นีไ้ม่ได้ 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจาก

ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่  
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น 
สละสิทธิ และให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  

ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา 
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณทีีม่ีปัญหา

เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูก
กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

 



๘ 

มาตรา ๑๕  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน  

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด้วย 
เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่

และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน

ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ 
ไม่ถึงสี่คน ให้กระท าได้แตเ่ฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
กรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๑๖ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

 
มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจ 
มาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธาน 
ในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ในกรณมีีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า 
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



๙ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการต้องมีมติวินิจฉัยในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการ 

ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจากประเด็นที่จะต้องลงมติ
จะกระท ามิได้ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งกอ่นมีการลงมต ิ

(๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปน็ไป 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

(๒) การให้ความเห็นชอบค าวินจิฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 
(๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๐ 
(๔) การสั่งระงับการด าเนินการอันจะท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๓ 
(๕) การสั่งระงับสิทธสิมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑  
(๖) การยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา  

(๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  
และการวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

(๘) เรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการมีมติก าหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 
มาตรา ๒๐  ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๑๙ หรือในเรื่องอ่ืนใดที่

คณะกรรมการก าหนด ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ และให้เลขาธิการ 
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และในกรณีท่ีต้องท าค าวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบร่างค าวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ไดล้งนามในค าวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้  

ค าวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะ 

ก่อนลงนามในค าวินิจฉัย ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยและให้เลขาธิการ 
เป็นผู้ลงนามในค าวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนามในค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้ค าวินิจฉัยนั้น
เป็นอันใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๒๑  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และ 

การใช้อ านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง



๑๐ 

ในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได ้เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการทีค่ณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 

 
มาตรา ๒๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

และกฎหมายอ่ืน 
(๒) ออกข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอ่ืน 
(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศ 

ของคณะกรรมการ  
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ข้าราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวน และการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน  
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการ
เลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือ
เบี้ยปรับ  

(๗) ก ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

(๙) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อก าหนดวิธีการหรือมาตรการ 
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส านักงาน 

ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการที่จะต้องด าเนินการ
สอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพ่ือป้องกันและขจัดการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันจะ
ก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 



๑๑ 

การก าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และต้องค านึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ หลักธรรมาภิบาล 
และความเป็นธรรมประกอบกัน   

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติ 

ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับการสอบถาม ในการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
เลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้ และเมื่อได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลา
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด  
 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน 
หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน  
หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอ้เท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค า หรอืส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ านาจตาม (๔) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนดด้วย 
 

มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน 

 
มาตรา ๒๖  ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับและตรวจสอบการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 



๑๒ 

(๒) มีค าสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระท าใดที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) เมื่อพบการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระท าหรือ
การงดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร ถ้าเป็นการกระท าของบุคคลซ่ึงมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ หรือสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด บันทึก
พฤติกรรมแห่งการกระท าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพ่ือด าเนินการต่อไปได้ตามท่ีจ าเป็น หรือใน
กรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 
บางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท านั้นก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรม
แห่งการกระท าและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให้ถือว่าการด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว 
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นการด าเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) จะต้องมีค าสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว หรือด าเนินการอื่นใด ให้เสนอต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือวินิจฉัย  

เมื่อกรรมการผู้ใดออกค าสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิกค าสั่ง  
หรือมีมติให้ด าเนินการอย่างใดตามท่ีเหมาะสมก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๒๗  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง  
หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กับให้มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๒๘  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 



๑๓ 

ของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง หรือการกระท าใดท่ีจะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพ่ือด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
มีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร
ก็ได ้แต่จะมอบอ านาจของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มตีามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 

ระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง หมายความถึงเวลาตั้งแต่ 
มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้น 
อีกไม่เกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการก าหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้อง
ก าหนดให้สามารถรายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพ่ิมเติมหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือมี 
การออกเสียงประชามติ หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการ 
จะสั่งใหผู้้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีภูมิล าเนาในแต่ละ

จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจ านวนที่
เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าว 
ให้ใช้ได้เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้น าข้อมูลที่
ได้รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย  

จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีภูมิล าเนาในจังหวัดครบตามจ านวนตามวรรคหนึ่ง 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิล าเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีภูมิล าเนาจากจังหวัดอ่ืน
แทนให้ครบจ านวนก็ได้ 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี 
คูส่มรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 



๑๔ 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามี 
ความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๐ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความสุจริต ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่  
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อ
ทันที 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีท่ีผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน 
โดยค านึงถึงพ้ืนที่ของจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง แม้จะยังมีจ านวน 
ไม่ครบตามวรรคหนึ่งก็ตาม  

การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  
ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย จับสลากจาก  

(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่
จะแต่งตั้ง จ านวนสองคน  

(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มิได้มีภูมิล าเนาในจังหวัดที่
จะแต่งตั้ง ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดส าหรับจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม (๑) ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดตาม (๑) ก็ได้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อน 
วันทีพ่ระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ  

เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘ แล้ว ให้ค าสั่ง 
ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดใดยังมี 
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลาที่
ก าหนดก็ได้  

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิไดร้ับค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อ่ืนตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด  

 



๑๕ 

มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
คณะกรรมการอาจขอให้มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของ
พรรคการเมือง โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

(๒) เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินแจ้งรายงานการท าธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  
หรือผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าว
ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด และมิให้น าบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับแกก่ารแจ้งข้อมูลตามที่
คณะกรรมการร้องขอ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เก่ียวกับการข่าว แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่
คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ 
ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระท าความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ แตค่ณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้  
และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดสรรเงิน
งบประมาณท่ีส านักงานได้รับจัดสรรมาให้แก่หน่วยงานนั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้ 

ในการสั่งให้ด าเนินการตาม (๑) คณะกรรมการมีอ านาจจ่ายค่าใช้จ่ายของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด  
 

มาตรา ๓๓  เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด าเนินการด้านธุรกรรม
ทางการเงิน ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจ ใช้เงิน
หรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคามเพ่ือให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการด าเนินการนั้น
ไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้ได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนค าสั่งนั้นได้  
และถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการด าเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนค าสั่งนั้น 
 

มาตรา ๓๔  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง  
หรือการสืบสวนหรือไต่สวนตามท่ีคณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน  



๑๖ 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติการอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุน 
การเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว  

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าความผิดทางวินัย และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินการเลือกตั้ง ให้ถือว่า 
เป็นการกระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการ 
ทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย  

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล  
องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือ 
เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน  
การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
และให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

 
มาตรา ๓๖  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก

หลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและ

ขอแก้ไขให้ถูกต้องได ้
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรเพ่ือน ามาด าเนินการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดท าแทนได้  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 

บุคคล หรือคณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และการสงเคราะห์อื่น 

รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงประสิทธิภาพการท างาน ความคุ้มค่า  
และความรวดเร็วด้วย 
 

มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ให้กรรมการ 
เลขาธิการ ผูต้รวจการเลือกตั้ง และบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๗ เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 



๑๗ 

มาตรา ๓๙  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ  

 
มาตรา ๔๐  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๙ คูณด้วย

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตก

ได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 
 

หมวด ๒ 
การสืบสวน การไต่สวน และการด าเนินคดี 

   
 

มาตรา ๔๑  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่า 
โดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
สืบสวนต่อไปว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน  
เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด 
ให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท าการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน  
ให้คณะกรรมการสั่งให้ด าเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจ าเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้กระท าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้   

การด าเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน การสืบสวนและการไต่สวน และการสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 



๑๘ 

ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการด าเนินการตามมาตรานี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล  

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๔๒  ให้กรรมการมีอ านาจสืบสวน ไต่สวน หรือด าเนนิคดีตามมาตรา ๔๑ และ

เพ่ือให้การด าเนินการสบืสวนหรือไต่สวน หรือการด าเนนิคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจ 
ในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และอ านาจของผู้ได้รับ
แต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดท้ังการออกบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย   

พนักงานของส านักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไตส่วน หรือการด าเนินคดี และผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว  

ในกรณีมีความจ าเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดก็ได้  

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการที่จะด าเนินการให้พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการด าเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานโดยสรุป  

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ
หรือเจ้าพนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซ่ึงไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการหรือ
เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้  

ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย หรือส่ง ณ ภูมิล าเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และเมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

ในการสืบสวนหรือไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได้  

 



๑๙ 

มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการ
ที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยใหส้่งส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวน 
ให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวนในการด าเนินคดโีดยถือวา่ส านวนการไตส่วนหรือส านวนการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับส านวนการไตส่วนหรือส านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการ 
มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต่สวนเพ่ิมเติม หรอืพนักงานอัยการจะด าเนินการไต่สวนหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมเองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีท่ีไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา  
ให้ศาลออกหมายเรยีกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี เพ่ือด าเนินคดีต่อไป แต่ถ้าพนักงาน
อัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพ่ือวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใด
ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ 
และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ในการด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการมีอ านาจยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ เปน็
ผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี น าส านวน 
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา แต่เพ่ือประโยชน์แห่ง 
ความยุติธรรมให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในคดีท่ีต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
 

มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย 
แก่พยาน รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ในมาตรการดังกล่าว 
จะก าหนดให้มีการจ่ายค่าท่ีอยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นด้วยก็ได้  

การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย 
และให้กระท าได้เมื่อได้รับค าร้องขอจากบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ
รวมทั้งเจ้าหน้าทีท่ี่ด าเนินการเลือกตั้ง ผู้ใดถูกด าเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง 
และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะด ารงต าแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด าเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ ค าสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่
บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความด้วย  



๒๐ 

มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง และการให้ความช่วยเหลือ 
ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ 
ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิด คณะกรรมการอาจจะไม่ด าเนินคดี
ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและ 
พรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการด าเนินคดี
อาญาเป็นอันระงับไป 
 

มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้ง 
ให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  

ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดสรร 
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน  
แต่คณะกรรมการต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีตามหมวดนี้ 
โดยพลัน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น 
เป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๔๙  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงาน
สอบสวนไดร้ับเรื่องการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
ไว้พิจารณา และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะด าเนินการเองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่องหรือส่งส านวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นมาให้
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีเช่นนี้ 
ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งส านวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มาให้คณะกรรมการภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 



๒๑ 

 
หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๕๐  ให้มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ 

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ก ากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๕๑  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจ 

และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 
(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
(๓) ด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับ

เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 
มาตรา ๕๒  ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ 

หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง 

และค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก าหนดมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ ส าหรับเลขาธิการและพนักงานของส านักงาน 
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุ 
ของส านักงาน 

(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ชดเชยในกรณีเลขาธิการด ารงต าแหน่งครบวาระ 

(๖) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการก ากับหรือควบคุมการด าเนินงานของส านักงาน 
หรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน หรอืการท าให้บุคคลดังกล่าว
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๒ 

การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  
และความคล่องตัว  

การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ 
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ค านึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร โดยจะก าหนดให้มีคณะบุคคลเพ่ือก ากับ ดูแล 
หรือพิจารณาค าร้องทุกข์หรือค าอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๕๓  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงาน

และลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของส านักงานผู้ใดกระท าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอ้ือประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่
หรือในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ 
ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม โดยให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

 
มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง 

ตามมตขิองคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะก าหนดให้มีรองเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๕๕  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เคยเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทย 
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงาน
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
มาตรา ๕๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ 
(๔) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวน



๒๓ 

กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระท าหรือมีคุณลักษณะ 
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 

(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 
มาตรา ๕๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ เลขาธิการมีหน้าทีแ่ละอ านาจควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการ และให้มหีน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย 
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง   
ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าท่ีไม่ขัดกับระเบียบ 
หรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ 

(๓) หน้าที่และอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน และตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๕๘  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ 
เป็นผู้แทนของส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้   
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การงบประมาณของส านักงาน และกิจการอ่ืนใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการก าหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

 
มาตรา ๕๙  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็นผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และมีอ านาจตามที่คณะกรรมการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้น าความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแกผู่้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดด้วย  
 

มาตรา ๖๐  ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
ให้คณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการ 
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากกว่างบประมาณที่ส านักงานได้รับ ให้รัฐ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ 



๒๔ 

 
มาตรา ๖๑  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๖๐ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม ่แตใ่นกรณีท่ีส านักงาน 
มีความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ  

 
มาตรา ๖๒  รายได้และทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้ค านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และใน

กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงาน จะสั่งให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

 
มาตรา ๖๓  รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย

เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 
ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็น 

ที่ราชพัสดุแต่ส านักงานมีอ านาจในการปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้  
 
มาตรา ๖๔  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใด

จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
 
มาตรา ๖๕  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งผู้สอบบัญชี

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการ

ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของส านักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วท ารายงาน 
เสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า 
 



๒๕ 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๖  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึง
คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรอืเพ่ือให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๒๔ (๒)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๘  ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตาม

มาตรา ๓๒ (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่
และอ านาจในการใช้ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๑  
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ 
ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๙  กรรมการ เลขาธิการ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้ใดกระท าการ
หรือละเว้นการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที ่ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๐  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีก าหนด



๒๖ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพ้นจาก 
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังคงอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ 
การคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๗๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้ง 
และส่งชื่อผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามท่ีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใด 
ยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีท่ีไม่มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการ 
สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้ง
ดังกล่าวไม่มีผลให้การด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ด าเนินการไปแล้วต้องเสียไป 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัยว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสี่ เมื่อวุฒิสภา 

ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกแล้ว ให้ผู้ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
และกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังอยู่ในต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเอง 
ใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตัง้ และแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๑ ด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจ านวนที่พ้นจากต าแหน่ง 
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ และให้สรรหากรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นอีกสองคนเพ่ือให้ครบจ านวน 
ตามมาตรา ๘  ทั้งนี ้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีม่ีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๗๑  

ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่พ้นจากต าแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด าเนินการคัดเลือก 



๒๗ 

และส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหามีค าวินิจฉัย 
ตามมาตรา ๗๑ เพ่ือส่งรายชื่อให้วุฒิสภาด าเนินการต่อไปพร้อมกับรายชื่อที่ได้รับการสรรหา  

 
มาตรา ๗๓  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ ทั้งนี ้ตามสัญญาจ้างที่ท าไว้ต่อกัน  

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูว้ินิจฉัย ในการวินจิฉัยให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาที่วนิิจฉัยไว้ตามมาตรา ๗๑ 

 
มาตรา ๗๔  ให้กรรมการการเลอืกตั้งประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๗๕  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมตขิองคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการบริหารส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

มาตรา ๗๖  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอยู่กับ 
บุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

มาตรา ๗๗  ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใด 
ที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๕๒ (๒) 
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 



๒๘ 

มาตรา ๗๘  การด าเนินการสืบสวนสอบสวน การไต่สวน การด าเนินคดี  
หรือการด าเนินการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงด าเนนิการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้น
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และการด าเนินการต่อไปให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการในเรื่องใดท่ียังค้างพิจารณาอยู่ และมิได้บัญญัติ
วิธีด าเนินการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ การด าเนินการนั้นต่อไปให้ด าเนินการ 
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  ........................................ 
        นายกรัฐมนตรี 


