
การวิเคราะหความจําเปนในการตรากฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบ 
 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม                       แกไข/ปรับปรุง                ยกเลิก 
สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ     คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ   
 
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
  เพ่ือใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดหนาที่และ
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กําหนดกลไก 
การควบคุม กํากับ และดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน และการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจรับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งบรรลุภารกิจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 
  เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
  เพ่ือใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น และการออกเสียงประชามติเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
    ๑.๒ ความจําเปนท่ีตองทําภารกจิ 
  มาตรา ๑๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติให
มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหมีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายท่ี
กําหนดให เปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประกอบกับมาตรา ๒๖๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 
  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  ไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในการจัดหรือดําเนินการเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติ ซึ่งมีผลใหไมอาจดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลือกสมาชิกวุฒิสภา  
หรือออกเสียงประชามติได 
 
 ๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร 

ไมมีทางเลือกอื่น 
 
 



๒ 

 ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
(๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ งตามคําแนะนําของวุฒิสภา เพ่ือทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล 
การเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน นอกจากนี้  ในระหวางการเลือกตั้ง กรรมการ 
การเลือกตั้งแตละคนมีหนาที่และอํานาจตาง ๆ ในการกํากับและตรวจสอบการดําเนินการที่เก่ียวกับ
การเลือกตั้งเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  
เชน อํานาจในการสั่งใหระงับหรือยับยั้งการดําเนินการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งบางหนวยหรือ 
ทุกหนวยในเขตเลือกตั้งท่ีพบเห็นการกระทําหรือการงดเวนการกระทํานั้น 

(๒) กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการสรรหา 
เพ่ือทําหนาที่สรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งเพราะเหตุลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหาม ตลอดจนวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง  
ผูไดรับการคัดเลือกหรือไดรับการสรรหา 

(๓) กําหนดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจดําเนินการ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับใหมีอํานาจ
แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

(๔) กําหนดใหมีผูตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในแตละจังหวัดในระหวางเวลาท่ีมี
การดําเนินการเลือกตั้ง เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  
และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทําใดที่จะเปน
เหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
แลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง ทราบเพ่ือดําเนินการตามหนาท่ี
และอํานาจตอไป 

(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสืบสวน การไตสวน และการดําเนินคด ี 
โดยกําหนดใหในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไมวาโดยทางใด 
ไมวาจะมีผูแจงหรือผูกลาวหาหรือไม ถามีหลักฐานพอสมควรหรือมีขอมูลเพียงพอที่จะสืบสวนตอไปวา 
มีการกระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
หรือจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตองดําเนินการใหมีการสืบสวน หรือไตสวน เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง
และหลักฐานโดยพลัน และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป 

(๖) กําหนดมาตรการคุมครองพยาน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมาตรการคุมครอง
พยานเพ่ือมิให เกิดอันตรายแกพยาน รวมตลอดท้ังมาตรการรักษาความลับใหแกผู เปนพยาน  
โดยมาตรการดังกลาวจะกําหนดใหมีการจายคาที่อยูหรือคาเดินทางหรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนดวยก็ได  

(๗) สํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง กําหนดใหมีสํ านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบของ



๓ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งบรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งแตงตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๘) กําหนดบทเฉพาะกาล รองรับใหประธานกรรมการการเลือกตั้ งและกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ บรรดา
ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖  
 
 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 

มาตรการที่ กําหนดข้ึนจะทําใหการจัดหรือดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  
และการออกเสียงประชามติ เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายยิ่งข้ึน 

 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน และการออกเสียงประชามติ เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายยิ่งข้ึน 
  ตัวชี้วดัความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 

รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง และการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้ง 
เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  

 
 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
  มีตอรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 

ไมมี 
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร 
ไมมี 
 

๒. ผูทําภารกิจ 
 ๒.๑  เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน 
  ทําภารกิจนี ้

เนื่องจากเปนภารกิจที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติซึ่งบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และเปนหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐโดยตรง  

 



๔ 

        ภารกิจนีค้วรทํารวมกับเอกชน หรือไม อยางไร 
เอกชนอาจเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเลือกตั้งได โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาจแตงตั้งบุคคล กลุมบุคคล องคกรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหนาที่เปน 
ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานหรือเปนผูสังเกตการณในการเลือกตั้งเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบได  
 
 ๒.๒  เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทํา 
  ภารกิจนี้รวมกับหนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเห็นวาการกระทําที่ทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบดวย
กฎหมาย อาจเขาลักษณะเปนการกระทําความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอื่นที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทาง 
ในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ไมซ้ํ าซอนกัน และใหประธานกรรมการการเลือกตั้ งมี อํานาจเชิญประธานองคกรอิสระอ่ืน 
มารวมประชุมเพ่ือหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได และใหองคกรอิสระทุกองคกรปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว 

 
 ๒.๓  ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชน 
  มากกวาหรือไม 

ในสวนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดการเลือกตั้งภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งได เนื่องจากการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นมีข้ึนบอยครั้ง  

 
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 

 หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องการเลือกตั้ง 

 หนาที่ของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง.................................. 

 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง...................................... 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง.................................... 

 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง.......................................... 
 

 ๓.๒  การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 
ไม อาจใชมาตรการทางบริหารแต เพียงอย างเดี ยวได  เพราะมาตรา ๑๓๐  (๓ )  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหการดําเนินการในเรื่องนี้ตอง
จัดทําเปนกฎหมาย 

ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร 
จะเปนการขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 



๕ 

 ๓.๓  ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ 
มาตรา ๑๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให

การดําเนินการในเรื่องนี้ตองจัดทําเปนกฎหมาย 
 
 ๓.๔ การใชบงัคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
  (ก) การใชบังคับกฎหมาย  ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองท่ีทั่วประเทศ เนื่องจาก การดําเนินการภายใต 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ทั่วประเทศ  ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป เนื่องจาก...................................................  ใชบงัคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก.............................................................. 
  (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย  ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เนื่องจาก มาตรา ๒๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตอง
จัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๖๘ บัญญัติใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) มีผลใชบังคบัแลว  มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด.............................  ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอื่น เชน ขอบญัญตัทิองถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
บัญญัติใหการดําเนินการในเรื่องนี้ตองตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 
 ๓.๖ ลักษณะการใชบงัคับ  
   ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)   สงเสริม     ระบบผสม (ท้ังควบคุมและสงเสริม) 
  เหตุใดจึงตองใชระบบดงักลาว 

เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้ง
สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ในการสรางความรู 
ความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หรือให ประชาชนมีสวนรวม 
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรูที่ถูกตองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

 
 ๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑  เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการ

ควบคุม 
   ไมมี 



๖ 

   ๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร  
    มีความคุมคาตอภาระที่เกิดแกประชาชนอยางไร 
    ไมมี 
  ๓.๗.๓ มี ห ลั ก เกณ ฑ ก าร ใช ดุ ลพิ นิ จ ในก ารอนุ มั ติ อนุ ญ าตห รื อ ไม  อย า งไร 

ไมมี    
  ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม 
   ไมมี 
  ๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม  
   อยางไร 
   ไมมี 
 
 ๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑  กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม 

มีการใชระบบคณะกรรมการ 
   มีความจําเปนอยางไร 

เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณอยางสูงเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและการออกเสียงประชามติมาเปนผูดําเนินการ  
จึงจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึน  
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม 

ไมมีอํานาจซ้ําซอน 
   หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น 

- 
  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณ ะกรรมการมีผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตร ีหรือหัวหนาสวนราชการหรือไม 

ไมมี 
   เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 

ไมม ี
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาทีห่รือไม อยางไร 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ 
และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด  โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง  ระบบผสม 

 
 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

  เนื่องจากรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง และบุคคลอื่นที่กระทําการฝาฝนขอหามหรือ



๗ 

ขอปฏิบัติเก่ียวกับเลือกตั้ง ซึ่งเปนสภาพบังคับที่กําหนดข้ึนเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไมกลาฝาฝนขอหาม

หรือขอปฏิบัตินั้น เพราะหากมีการฝาฝนก็จะตองถูกลงโทษใหไดรับผลที่เจ็บปวดหรือไมมีความสุข  

 ๓.๑๒ ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร 
เนื่องจากรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดขอหามและขอปฏิบัติเก่ียวกับ

เลือกตั้งไว เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย ถาหากมีการกระทําที่เปนการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติอันเปนการทําใหดําเนินการ

เลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหตองมีการจัดการ

การเลือกตั้งใหม  ซึ่งเกิดความเสียหายตอเงินงบประมาณที่นํามาเปนคาใชจายในการเลือกตั้ ง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําดังกลาวยังกอใหเกิดผลเสียหายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อีกดวย  

๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น 
 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน  
หรือไม 

ไมมี 
 

 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือทํานองเดียวกนัท่ีมีอยู 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 
๕. ผลกระทบและความคุมคา 
 ๕.๑ ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 

หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน พรรคการเมือง ประชาชน 
 ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือที่จะไดรบัผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง    
     หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน พรรคการเมือง ประชาชน 

 ผูทีอ่ยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบคุคลดังกลาว 
 ดานเศรษฐกจิและสังคม 
     - เชิงบวก 
  เมื่อการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  

จะสงผลดีตอการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผนดิน 
       ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 
  หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน และประชาชนทุกภาคสวน 
 - เชิงลบ 
  ไมมี  



๘ 

 
   ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 
  ไมมี 
 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด 
สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิในการเลือกตั้ง 

  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร 
เทาที่จําเปนเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย 
 

 ๕.๔ ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวก 

แกประชาชนมากนอยเพียงใด 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความกลาหาญ และมีพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมเปนตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ให
เกิดผลสําเร็จ ประชาชนและสังคมโดยรวมจะไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ และ 
การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
หลักความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน และหลักธรรมาภิบาล 

 การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการ 
ไดมากนอยเพียงใด 

ไมมี 
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอย เพียงใด 
ไมมี 
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
ไมมี 

  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 

กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตนให ถูกตองตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดบัญญัติหลักเกณฑในการเบิกจาย

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากกระทรวงการคลัง เพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปตามที่ระบุไวใน
งบประมาณรายจายประจําป และทําใหรัฐสามารถควบคุมและลดการสูญเสียงบประมาณโดยไมจําเปน 
ไดมากข้ึน 



๙ 

  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและ
สังคมจะไดรับ ไดแก 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตตอรัฐสภา และเผยแพรใหประชาชนทราบเปน
การทั่วไป  
 
 ๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ไมมี เนื่องจากเปนหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 

การดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะทําใหการใชงบประมาณ 
ในการดําเนินการตามปกติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งไมไดสรางหรือกําหนดภาระหนาท่ีแกประชาชน และไมมีผลกระทบตอ
โครงสรางองคกรซึ่งจะสงผลกระทบตอภาระงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน 
 
๖. ความพรอมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช เปนไปตามโครงสรางองคกรและกรอบอัตรากําลังของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยูเดิม 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาทีท่ี่จําเปนตองมี 

ไมม ี
  (ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาป โดยแยกเปนงบดําเนินงานและงบลงทุน 

เปนไปตามงบประมาณปกติของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ 
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการกําหนดอตัรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร 

ไมมี 
 

 ๖.๓ วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 

 วิธกีารสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจในการสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน หรือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู 
ที่ถูกตองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ   



๑๐ 

 การเขาถึงขอมูลของประชาชน 
ในระหวางการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดจัดใหมี

ชองทางในการเผยแพรและรับฟงความเห็นจากประชาชนอยางกวางขวาง โดยการเผยแพรในเว็บไซด 
การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

 
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ 
  ดําเนินการกับหนวยงานนั้นอยางไร 

ไมมี 
 

 ๗.๒  มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร 
หนวยงานของรัฐตามที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เปนผูมีหนาที่

ตองดําเนินการ เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย 

 
๗.๓  มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองให
ความรวมมือและความชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามี
ผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมายอันอยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหนังสือแจงองคกรอิสระที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไปโดยไม
ชักชา 
 
 ๗.๔  ผูรักษาการตามกฎหมายไดแก 
  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
  การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาองคกรอิสระ 
 
๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบการทํางานทีก่ําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดหีรือไม 

เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความจําเปน 
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
 



๑๑ 

๘.๒  การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดํ าเนินการของเจาหนาที่ ของรัฐ 

ในเรื่องใดบาง แตละขั้นตอนใชเวลาในการดําเนินการเทาใด 
(๑) ในกรณี ท่ีพรรคการเมืองหรือผู ส มัครผู ใดสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัต ิ

ใหถูกตองตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือขอกําหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบขอสอบถามใหแลวเสร็จโดยเร็วแต
ตองไมชากวาสามสิบวันนับแตวันไดรับการสอบถาม  

(๒) ในกรณีท่ีความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาหนวยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนไดรับเรื่องการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
ไวพิจารณา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงใหหนวยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน 
โอนเรื่องหรือสงสํานวนการสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นมาใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือดําเนินการตอไป และใหหนวยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือสงสํานวน 
การสอบสวนมาใหคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

(๓) ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญช ี
ทําการ สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ี

๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักนิติธรรม อยางไร 
การใชดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองปราศจากอคติทั้งปวง 

 ๘.๒.๓  ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อให 
ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อยางไร 

 ไมม ี 
 

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอาํนาจอยางไรบาง 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานภายในหรือไม อยางไร 

(๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งตองรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกต
ตอรัฐสภา และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป  

(๒) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแตละครั้ง 
ใหคณะกรรมการจัดใหมีผูตรวจการเลือกตั้ งซึ่ งคณะกรรมการแตงตั้ งข้ึน เพ่ือปฏิบัติหนาที ่
ในแตละจังหวัดในระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีที่ดําเนินการเลือกตั้ง และการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง หรือการกระทําใดที่จะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย แลวรายงานใหคณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพ่ือดําเนินการ
ตามหนาที่และอํานาจตอไป  

(๓) ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงิน
เสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป  

๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือ

เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ไดกําหนดใหบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทําอันเปนการฝาฝน



๑๒ 

หรือไมปฏิบัตติามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลใหการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย สามารถแจงหรือใหขอมูลตอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพ่ือดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป 

 
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 ๙.๑  ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ 
  สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองนั้นหรือไม 
  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง 
 ๙.๒  มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพิ่มภาระแก
  บุคคลเกินสมควรอยางไร 
 

มาตรา กําหนดเวลา 
มาตรา ๑๘  การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

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

มาตรา ๒๒ (๔) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจใน
การวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบตัิงานของ
สํานักงาน ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง การ
สืบสวนและไตสวน และการอื่นใดท่ีจําเปน เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง    

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

มาตรา ๒๒ (๖)  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจใน
การวางระเบียบเก่ียวกับการชําระคาเสียหายและคาใชจายสําหรับการ
จัดการเลือกตั้งและดอกเบ้ียหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและ
เงื่อนไขในการลดหรือยกเวนดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ 

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

มาตรา ๒๒ (๑๐) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่และอํานาจใน
การออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 

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

มาตรา ๒๓ วิธีการสอบถามและวิธีการตอบขอสอบถามเก่ียวกับ 
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

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



๑๓ 

มาตรา กําหนดเวลา 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช 

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้งในการเขาไป
หรือแตงตั้งใหบุคคลเขาไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือ
สถานทีน่ับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

 

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

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้งแตละคน 
ในระหวางการเลือกตั้ง 

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

มาตรา ๒๘ วิธีการรายงานการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
ผูตรวจการเลือกตั้ง และหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานของผูตรวจการ
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

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

ม าต รา  ๒ ๙  ห ลั ก เกณ ฑ  วิ ธี ก าร  แล ะ เงื่ อ น ไข ใน ก ารส มั ค ร  
การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง
ของผูตรวจการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

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

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับการมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาตอบแทน และคาใชจาย
หรือการสงเคราะหอ่ืน ของผูตรวจการเลือกตั้ง 

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

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจจายคาใชจายของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  

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

มาตรา ๓๕  หลัก เกณ ฑ  วิ ธีการ และเงื่อน ไขการปฏิ บั ติ งาน  
การสนับสนุนทางการเงิน การรายงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูชวยเหลือการปฏิบัติงานหรือผูสังเกตการณในการ

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



๑๔ 

มาตรา กําหนดเวลา 
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ประกอบรัฐธรรมนูญ

ประกาศใช 
มาตรา ๓๖ การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

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

มาตรา ๓๗ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ ง การพนจากตําแหน ง 
คาตอบแทน และการสงเคราะห อ่ืน รวมท้ังวิธีปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ บุคคล 
หรือคณะบุคคลใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการกําหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช 

มาตรา ๔๑ การดําเนินการใหมีการสืบสวนหรือไตสวน การสืบสวน
และการไตสวน และการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งของผูถูก
กลาวหาไวเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการกําหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช 

มาตรา ๔๕ มาตรการในการคุมครองพยาน และการใหความชวยเหลือ
ในการตอสูคดี  ให เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 
 

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

มาตรา ๔๗ การใชจายเงินในการแสวงหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
กระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 

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

มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

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

มาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการออกขอกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับ
แกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน   

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



๑๕ 

มาตรา กําหนดเวลา 
มาตรา ๕๙ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงตั้งผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

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

 
๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 
 มีการรับฟงความคิดเห็น ไมไดรับฟงความคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟงความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

 
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไดดําเนินการตาม 

แนวทางการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมายและการวิเคราะหผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ) 
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 

   เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


