
ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

      ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. .... 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หลักการ 

      ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

เหตุผล 

     โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้มีคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
      ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

ค าปรารภ 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น     

มาตรา ๑  
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ....” 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓  
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗  
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวกับคณะกรรมการ     การเลือกตั้งและ
กรรมการการเลือกตั้ง 

 



๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔  
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ
การเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

 “กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง” หมายความว่า กฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 “เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถงึ
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียง
ประชามติด้วย แล้วแต่กรณี 
 “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 

สภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้
หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาด้วย แล้วแต่กรณี 
 “หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วย
เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง



๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ประชามติด้วย แล้วแต่กรณี 
 “จังหวัด” หมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานครด้วย 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค  
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา ๕ 

 มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็น
ประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือ
เอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่า
ไดแ้จ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศ
หรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด 
ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ      
ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการก าหนดโดย
ท าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่ง แล้วแต่



๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

กรณี และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศ
ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าประกาศ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว ้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

 ให้ส านักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการ
เปิดเผยถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็น
การเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว    
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
มาตรา ๖    
 มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการมี
หนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนิน 

การตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการ
กระท าที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริต หรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย 
อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่อยู่
ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย 
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กร
อิสระอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วรรคสอง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  



๑๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มีอ านาจเชิญประธานองค์กรอิสระอ่ืนมาร่วม
ประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางร่วมกัน
ได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว 
มาตรา ๗    
 มาตรา ๗  ให้ประธานกรรมการ      
การเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หมวด ๑ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

มาตรา ๘    
 มาตรา ๘  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน       
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน า
ของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การ
บริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งได้รับการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาจ านวนห้าคน จากผู้ซึ่ง
มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
  (ค) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
 



๑๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

  (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบ
วิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับ
ถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

  (จ) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน 

การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการ
วิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบป ี

  (ฉ) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (ก) 
(ข) (ค) หรือ (จ) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (ช) เป็นผู้ท างานหรือเคยท างานใน
ภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 

  (๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเคยด ารง



๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนสองคน 

 
มาตรา ๙    
 มาตรา ๙  นอกจากคุณสมบัติตาม
มาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกิน
เจ็ดสิบปี 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐  
 มาตรา ๑๐  กรรมการต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระใด 

 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 (๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 (๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุม
ขังอยู่โดยหมายของศาล 

 (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย



๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิด
ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

 (๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

 (๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดย



๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย 

 (๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

 (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 



๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 (๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปี
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

 (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า 

 (๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้าง
หุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

 (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

 (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 

 



๑๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑  
 มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตามมาตรา ๘ (๑) ให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ 

 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

 (๓) ประธานศาลปกครองสงูสุดเปน็กรรมการ 
 (๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ใน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา และให้ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

 ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเสนอ
ชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรรหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจาก
บุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึง
หนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ      
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กร
อิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลใด
ได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง ให้ลงคะแนน



๒๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามี
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้น าเฉพาะ
คนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมา
ลงคะแนนใหม่ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซ่ึง
ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากให้เหลือเพียง
สองคน ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ถ้ายังไม่มี
ผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวน
ทัง้หมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้
ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้
เข้ารับการคัดเลือกท่ีมีชื่ออยู่ในการคัดเลือก
ครั้งแรกมิได้ 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม 
(๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้น
ก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้ว
มิได้มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหา



๒๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลาง
ก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
 ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระ
การด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่
ต้องสรรหากรรมการใหม่ และให้กรรมการ
สรรหาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ
ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
ตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 
 ให้ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒  
 มาตรา ๑๒  ในการสรรหากรรมการ ให้
คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ เพ่ือคัด

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง       
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม    
รวมตลอดท้ังมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ โดยนอกจากการ
ประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา
ด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความ
เหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพ่ือประโยชน์
แห่งการนี้ ให้กรรมการสรรหาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้สมัครหรือให้ผู้สมัครแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดท่ี
เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ



๒๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

 ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลง 

คะแนนโดยเปิดเผย  
 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนน
เสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของคณะกรรมการสรรหา  
 ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 

 ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตาม
วรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวน
ที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้มีการลง 

คะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม
หรือไม่เกินก่ึงหนึ่ง แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่
การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบ
ตามจ านวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก    
ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส าหรับ



๒๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

จ านวนที่ยังขาดอยู่ โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับการสรร
หาหรือคัดเลือกในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหา
หรือคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้  
 เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกได้
บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา      
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
แล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้น
จากต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
ประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้ามีเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหาหรือ
คัดเลือก แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ มีจ านวนถึงห้าคน ก็ให้ด าเนิน 

การประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้
และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง



๒๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่าง
นั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีมีอยู่และเพ่ือประโยชน์แห่ง
การนี้ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกให้
ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก
ต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือ
คัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 
มาตรา ๑๓  
 มาตรา ๑๓  ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ 
(๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ 
(๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือ
เลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อ
ประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒสิภา
ก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธาน

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

วุฒิสภาจะน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรง
แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ได้แสดงหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ และให้ด าเนินการสรรหาหรือ
คัดเลือกใหม่ 
มาตรา ๑๔  
 มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา    
ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉยัของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

 การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการ   
สรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา
ก าหนด  
 การวินิจฉัยให้ใช้วิธีการลงคะแนน    
โดยเปิดเผย 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหา
เกีย่วกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการ
สรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะ
พิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
 
มาตรา ๑๕  
 มาตรา ๑๕  กรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน 

  

นายธีรวัฒน์  ซ้วนตั้น 

เลขรับที่ ร๐๐๑/๕๙ 
- ให้มีการบัญญัติช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการการเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งครบ ๓ ปี ๖ เดือน
แล้ว (ครึ่งหนึ่งของ ๗ ปี )นับแต่วันที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ที่
ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือก
กันเองหนึ่งคนเป็นประธาน ทั้งนี้ จะเลือกบุคคลซึ่งเคยเป็น
ประธานมาแล้วก็ได้ 

เป็นข้อเสนอที่ขัดแย้งต่อ
บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับที่ผ่านประชามติ)  
มาตรา ๒๒๓ ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
วาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปี 
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง 
 



๒๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖   
 มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือ
มาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

 เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด้วย 

 เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แทนประธานกรรมการ 

 ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 
และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ 
ไม่ถึงสี่คน ให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่จ าเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
กรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อน
วันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้น
จากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาหรือ
คัดเลือกกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนั
นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
มาตรา ๑๗   
 มาตรา ๑๗  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมี
หลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจาก

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ ให้เลขาธิการ
วุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรร
หาภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
มาตรา ๑๘   
 มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ 
วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกรรมการคนใดไม่
อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ใน
รายงานการประชุม  
 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการ
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่
ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลง 

คะแนนเสียงเพ่ือมีมติ และให้กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมี

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
ตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า 

เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีการประชุมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๑๙   
 มาตรา ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการ
ต้องมีมติวินิจฉัยในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการ 

ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ การงดออก
เสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจาก
ประเด็นที่จะต้องลงมติจะกระท ามิได้ แต่ไม่
เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อน

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 
 
 
 

 

 



๓๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มีการลงมติ 
 (๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
 (๒) การให้ความเห็นชอบค าวินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง 

 (๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๐ 

 (๔) การสั่งระงับการด าเนินการอันจะท า
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๓๓ 

 (๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑  
 (๖) การยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง  
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง



๓๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา 

 (๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและ
การวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง  
 (๘) เรื่องอ่ืนใดที่คณะกรรมการมีมติ
ก าหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๒๐   
 มาตรา ๒๐  ในการลงมติของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ หรือในเรื่องอ่ืนใดที่
คณะกรรมการก าหนด ให้กรรมการลงมติเป็น
หนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๓๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการท่ีลงมติ 
และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

 มติที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และ
ในกรณีท่ีต้องท าค าวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบร่างค าวินิจฉัยนั้นและ
ประธานกรรมการหรือผู้ท าหน้าที่แทน
ประธานกรรมการได้ลงนามในค าวินิจฉัยนั้น
แล้ว ให้ถือว่าเป็นค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง 
คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้  
 ค าวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลง



๓๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

นามในค าวินิจฉัย ให้เลขาธิการบันทึกเหตุ
ดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยและให้เลขาธิการ 

เป็นผู้ลงนามในค าวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อ
เลขาธิการลงนามในค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว 
ให้ค าวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้  
มาตรา ๒๑   
 มาตรา ๒๑  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อ านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจาก
อคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม       
ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง กรรมการจะเข้า
รับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือ
โครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้น
โดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 

คณะกรรมาธิการ   
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 

เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 
 
 
 
 
 
 

 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง      
เพ่ือรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของชาติ 
 
 

 

การก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
มีบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ที่ผ่านประชามติ) มาตรา 
๒๑๙ จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
บัญญัติซ้ าอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๒   
 มาตรา ๒๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจ 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ 
คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้
ด้วย 

 (๑) หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายอื่น 

 (๒) ออกข้อก าหนด ระเบียบ หรือ
ประกาศตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 

 (๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศ 

ของคณะกรรมการ  
 (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง) 
เลขที่รับ ๐๐๓/๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศก าหนดระบบ 

คุณธรรมแห่งชาติของนักการเมือง และให้ท้องถิ่นออก 

ประกาศระบบคุณธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นในเขต 

เลือกตั้งและผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านเกณฑ์ 
ระบบคุณธรรมดังกล่าว เพื่อรับใบอนุญาตแสดงตน 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ผู้แสดงความประสงค์
จะรับสมัครเลือกตั้งทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ 

เตรียมความพร้อมเป็นนักการเมือง 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า หรือ 

หน่วยงานอื่น ๆของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการ
เมืองแก่ประชาชน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเยาวชน 

นักการเมือง โครงการหลักสูตรอบรมผู้ที่เป็นนักการเมือง  
และโครงการหลักสูตรอบรมผู้ที่จะสมัครเป็นนักการเมือง 

- ให้รัฐด าเนินการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 

ประชาธิปไตยและสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน  
โดยสร้างระบบรองรับเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

ให้กับประชาชน 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนการหาเสียงของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด าเนินการออก
ระเบียบได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการ
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวน 

และการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตาม 

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของ
รัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน  
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 

ประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการช าระ 

ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการ 

เลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอด 

ทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้น 

ดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ  

 
 
 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตาม 

กฎหมาย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมือง 

 
 
 

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

- ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่โดยตรง
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่
โปร่งใส เที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และให้มีการ
สาบานว่าจะใช้สิทธิโดยสุจริตก่อนการเลือกตั้งซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริงรวมทั้งควรรณรงค์ให้พรรคการเมืองมี 
จิตส านึกท่ีดีในการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม และ     
ไม่ทุจริตในการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด าเนินการออก
ระเบียบได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการ
ก าหนด 

 

คณะกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูป 

ประเทศ (การควบคุม 

และตรวจสอบอ านาจรัฐ) 
เลขที่รับ ๐๑๓/๒๕๖๐ 
 
 
 

- ควรมีการระบุในกฎหมายให้ชัดเจนเกี่ยวกับระดับ 
ต าแหน่งของข้าราชการที่ต้องได้รับการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในช่วงที่มีรัฐบาลรักษาการ  
เพ่ือไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติ และควรจ ากัดเฉพาะ 
ข้าราชการระดับสูงเท่านั้น 
 
 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด าเนินการออก
ระเบียบได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการ
ก าหนด 
 
 
 



๓๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 

 (๗) ก ากับและติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตาม 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม 

กฎหมายดังกล่าว 

 (๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
 (๙) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือ
วิจัย เพ่ือก าหนดวิธีการหรือมาตรการ ให้การ 

เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   (๑๐) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ 
การ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และส านักงาน 

 ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็น 

ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเป็นหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการที่จะต้อง 

ด าเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพื่อ
ป้องกันและขจัดการกระท าหรือการงดเว้น 

การกระท าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริต 

หรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราช 

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

 การก าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือ 

แย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และต้องค านึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่. 
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ  
หลักธรรมาภิบาล และความเปน็ธรรมประกอบกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๒๓   
 มาตรา ๒๓  ในกรณีที่พรรคการเมือง
หรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๔๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

และพรรคการเมือง หรือข้อก าหนด ระเบียบ 
หรือประกาศของคณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับการสอบถาม ในการนี้ คณะกรรมการ
จะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
เลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทน
คณะกรรมการก็ได้ และเมื่อได้ตอบแล้วให้
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
 ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลา
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรม 

 วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบ
ถามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๔   
 มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้      

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๔๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน 
หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (๑) 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือ
บุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมา
ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 (๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร 
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปใน
ที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออก



๔๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เสียงประชามติ 
 ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ านาจตาม (๔) 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดด้วย  
มาตรา ๒๕   
 มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้   
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในการท างาน 

นายสัณฑวุฒิ  มหิทราทิศ 

เลขรับที่ ร๐๐๔/๕๙ 

๑. หน้าที่ของ กกต. เป็นสิ่งที่จะต้องท าให้สุจริต โปร่งใส 
ชัดเจน และมีหลักการที่ดีพอ อันจะต้องเชื่อได้ว่า “ใจซื่อ 
มือสะอาด”   ในทุกกระบวนการจัดการและการพิจารณา
ให้ความเป็นธรรมกับ ผู้เสนอตัวเป็นนักการเมืองในทุกระดับ  
๒. การท าหน้าที่ของ กกต. จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ทันสมัย รวดเร็วเชื่อถือได้ 
๓. ต้องจัดกระบวนงานให้ประหยัดเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และให้สอดคล้องกับหน้าที่ของ กกต. โดยต้อง
ประหยัด เร็ว ถูกต้อง รัดกุม   

เห็นด้วย และข้อเสนอทั้ง ๓ 
ประเด็นนี้ มีความสอดคล้อง
กับบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ นี้
แล้ว 

มาตรา ๒๖   
 มาตรา ๒๖  ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้
กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ากับและตรวจสอบการด าเนินการ
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๔๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (๒) มีค าสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือ  
ไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระท าใดที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

 (๓) เมื่อพบการกระท าหรือการงดเว้น
การกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 

มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็น
การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็นการ
กระท าของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือต ารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตามหน้าที่และ



๔๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

อ านาจ หรือสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด บันทึกพฤติกรรมแห่งการ
กระท าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อ
ด าเนินการต่อไปได้ตามที่จ าเป็น หรือในกรณี
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะสั่งให้ระงับ
หรือยับยั้งการด าเนินการเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขต
เลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าหรือการงดเวน้การ
กระท านั้นก็ได้ 
 ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรม
แห่งการกระท าและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตาม (๓) ให้ถือว่าการด าเนินการตามค าสั่ง
ดังกล่าวของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเป็นการด าเนินการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา  
 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม 



๔๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

(๒) จะต้องมีค าสั่งระงับสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว 
หรือด าเนินการอ่ืนใด ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย  
 เมื่อกรรมการผู้ใดออกค าสั่งตาม (๒) 
หรือ (๓) แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการ
เห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก
ค าสั่ง หรือมีมติให้ด าเนินการอย่างใดตามท่ี
เหมาะสมก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๗   
 มาตรา ๒๗  การเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการในการจัดการ

เวทีสัมมนา จ.ชลบุรี  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ควรให้ กกต. ด าเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๒๗ นี้แล้ว เนื่องจาก
เจตนารมณ์ ในมาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง มีความมุ่งหมายให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   



๔๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้ง หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจ 

ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการ 

จัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของ 

คณะกรรมการ กับให้มีอ านาจแต่งตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดการ
เลือกตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานใน
การเลือกตั้ง  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามหน้าที่และอ านาจ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

มีหน้าที่และอ านาจ ในการ
จัดการเลือกตั้ง หรือเลือก 
หรือออกเสียงประชามติ 

เวทีสัมมนา จ.อบุลราชธาน ี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การเลือกตั้งระดับจังหวัด กกต.จังหวัด ก ากับดูแลหาก
ระดับท้องถิ่น ให้กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จัดด าเนินงานและให้ กกต.เป็นผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเดน็การเลือกตั้งระดับ
จังหวัด ยกเลิกกกต.จังหวัด 
โดยให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
จังหวัดแทน เพราะการมี
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ทีใ่ห้อ านาจการจัดและดูแล
การจัดการเลือกตั้งเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเท่านั้น 

- ส่วนประเด็นการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น ที่ให้
กระทรวงมหาดไทยหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ จัด 



๔๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 

ด าเนินงานและให้ กกต.เป็นผู้
ก ากับดูแล สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗ 
วรรคสองแล้ว 

มาตรา ๒๘   
 มาตรา ๒๘  ในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดใน
ระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้ง เพ่ือ 

ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเลือกตั้ง และการ 

กระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

และพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะ 

นายโกศล  ฉลาดดี 
เลขรับที่ ร๐๒๗/๕๙ 
 
 
 
 

 

- พรรคการเมืองใหญ่จะซื้อ กกต. จังหวัด โดยจะให้ปลอด
ใบแดงเป็นรายบุคคลหรือปลอดใบแดงยกจังหวัดก็ได้ 
หลักฐานการทุจริตที่ผู้สมัครแข่งขันได้รวบรวมส่งมอบให้ 
กกต. จังหวัดหรือ กกต. กลางนั้น จะสูญหายกลางทาง
หรือปลายทางไม่อาจทราบได้ และเป็นการยากท่ีจะ
ติดตาม 

มาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด 
แทนระบบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริต และเท่ียงธรรม 

ประชาชนเจ้าของประเทศ 

เลขรับที่ ๕๑๐/๕๙ 

โทร. ๐๘ ๖๙๔๓ ๑๙๕๓  

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งระหว่างการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดและสามารถรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๒๘ นี้แล้ว 



๔๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย 

สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจต่อไป ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งมีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ได้ ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้ 
รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบ 

โดยเร็ว ในการนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

 คณะกรรมการจะมอบหมายให้ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 
เห็นสมควรก็ได้ แต่จะมอบอ านาจของ

นายศุภชัย  สมเจริญ 

เลขรับที่ ๔๗๗/๕๙ 
๑. ควรก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

๒. ควรก าหนดหลักการให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องมี
ผลงานในช่วงที่มีการเลือกตั้ง หากไม่มีผลงาน สามารถ
เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนได้ 
๓. ควรก าหนดกลไกและการประสานงานของเครือข่ายที่
มีอยู่ทั้งหมดให้สอดประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งในวรรคห้า
ของมาตรา ๒๘ ได้อยู่แล้ว 

นายรัชวุฒิ  ชาติบ านาญ 

เลขรับที่ ๖๒๑/๕๙ 
- ควรย้าย กกต. จังหวัด ให้ไปท างานร่วมกับ กกต. ใน
ส่วนกลาง เนื่องจากมีความเอนเอียง เสียหายได้ง่ายตาม
อ านาจ โดยให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการกลางการ
เลือกตั้ง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
ท าประชาคมเพ่ือเลือกหน่วยงานของกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่งในจังหวัดนั้นขึ้นท าหน้าที่จัดการการ
เลือกตั้ง โดยพลัดเปลี่ยนหน่วยงานเป็นครั้งคราวไป 

มาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด 
แทนระบบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริต และเท่ียงธรรม 



๕๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 
 ระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง หมายความถึงเวลาตั้งแต่ 
มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึง
วันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือ
ภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้อง
ก าหนดให้สามารถรายงานได้โดยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพ่ิมเติมหรือการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือมีการออก
เสียงประชามติ หรือมีการเลือกตั้งสมาชิก 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 

เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 
 
 
 

 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดหรือด าเนินการให้
กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชกิสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
- ก าหนดอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตลอดจนการสรรหาและการ
แต่งตั้ง ให้มีจังหวัดละ ห้าคน ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 

- มาตรา ๒๗ ได้ก าหนดให้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และการออกเสียง
ประชามติ เป็นหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในการจัดการ
เลือกตั้ง หรือเลือก หรือออก
เสียงประชามติ 
- ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง 
ก าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจด าเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้การ



๕๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็
ได้ แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งต้อง
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมดูแลหน่วยงานของ
คณะกรรมการ 

- ส าหรับประเด็นเรื่องอ านาจ
หน้าที่ การปฏิบัติงาน การ
สรรหา การแต่งตั้งและการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนั้น 
มาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด 
แทนระบบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว 

เวทีสัมมนา จ.ชลบุรี  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ไม่ควรมี กกต. จังหวัด เนื่องจากสิ้นเปลืองงบประมาณ สอดคล้องกับมาตรา ๒๘ แล้ว 

เวทีสัมมนา จ.อุบลราชธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ยกเลิก กกต. จังหวัด 

- การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็น กกต.จังหวัดต้องเลือก
ให้เหมาะสมได้คนเก่ง คนมีความสามารถ 

- ยกเลิก กกต.จังหวัดนั้น 
สอดคล้องกับมาตรา ๒๘ แล้ว 

- ส่วนประเด็นการคัดเลือก



๕๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บุคลากรเข้ามาเป็น กกต.
จังหวัดนั้น เนื่องจากมาตรา 
๒๘ ได้ก าหนดให้มีผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน
แต่ละจังหวัด แทนระบบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดแล้ว 

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- ควรให้เพิ่มผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเป็นจังหวัดละ ๕ คน 

- ควรมีการพิจารณายกเลิกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด 

- เนื่องจากมาตรา ๒๘ ได้
ก าหนดให้มผีู้ตรวจการเลือกตั้ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด 
แทนระบบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว 

- สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๒๘ แล้ว 

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

- ขอให้ทบทวนในประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ก าหนดให้
คนนอกพ้ืนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในอีกพื้นที่หนึ่งอาจจะท าให้มี
ปัญหาในการบริหารจัดการ 

- เสนอให้มีกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๒๘ ที่ก าหนดให้มี
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละจังหวัด      



๕๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 

 

เหมือนเดิม โดยยังให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งท าหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- เสนอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
เนื่องจากมีความเข้าใจในพ้ืนที่ของตนเอง 

- ไม่เห็นด้วยในการก าหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

แทนระบบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แล้ว 

มาตรา ๒๙   
 มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการด าเนิน 

การคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกิน
แปดคน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ตามจ านวนที่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่
ครบทุกจังหวัด โดยจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อขึ้น
ไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ตาม
บันทึกข้อความ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 

- ควรคงกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีบทบัญญัติใดใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ให้อ านาจคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง แต่งตั้ง กรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้ อีกทัง้
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้คณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง เป็นผู้ใช้อ านาจ
ทั้งหมดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
การคงกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดไว้ จึงอาจมี
ปัญหาว่าขัดหรือแย้งต่อ 
 



๕๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

  
 
 เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการ 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ 
ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
และให้น าข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย  
 จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ภูมิล าเนาในจังหวัดครบตามจ านวนตามวรรค
หนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่
แต่งตั้งผู้มีภูมิล าเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะ
แต่งตั้งน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ 
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีภูมิล าเนาจากจังหวัดอ่ืนแทนให้ครบ
จ านวนก็ได้ 
 
 
 

 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ตาม
บันทึกข้อความ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

 
 
 
 

- การได้มาซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งควรมีความยึดโยง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นด้วยและได้เพ่ิมความใน
วรรค ๒ ให้ครอบคลุมแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการ
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่
ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง เป็นบุคคลซึ่งเชื่อได้ว่า
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อม
เสีย และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ทั้งต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี คู่สมรส 
หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับ
เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามี 
ความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด   

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ตาม
บันทึกข้อความ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 

 

- ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ...  

ก าหนดไว้แล้วในวรรคสี่นี้ 



๕๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๓๐ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สมัคร การคัดเลือก การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความ
สุจริต ขาดความเท่ียงธรรม มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อทันที 
 

 



๕๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๐   
 มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีท่ีผู้ตรวจการ
เลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตาม
มาตรา ๒๙ มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่
เกินแปดคน โดยค านึงถึงพ้ืนที่ของจังหวัดหรือ
พ้ืนที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 

 ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับ
แต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง แม้จะยังมีจ านวนไม่
ครบตามวรรคหนึ่งก็ตาม  
 การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้ง
จากบุคคลซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการ
มอบหมาย จับสลากจาก  
 (๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา 
๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะ
แต่งตั้ง จ านวนสองคน  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

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

 ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม (๑) ได้ ไม่ว่าด้วย
เหตุใด คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม (๒) แทนผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม (๑) ก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้
บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ  
 เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการ
ด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘ แล้ว ให้
ค าสั่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

จังหวัดใดยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปตามเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

 

มาตรา ๓๑  
 มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๒   
 มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย คณะกรรมการอาจขอให้มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พรรคการเมือง โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่าง
เร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
 (๒) เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง ให้ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการท า
ธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร ตามที่
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้
ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณี
ดังกล่าวตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้ 
ภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด และมิให้
น าบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใด
เปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับ
แก่การแจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ 



๖๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 (๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่
เกี่ยวกับการข่าว แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่
คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล
ใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท า
ความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระท า
ความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ แต่คณะกรรมการจะเปิดเผย
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้ และเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดสรรเงินงบประมาณ
ที่ส านักงานได้รับจัดสรรมาให้แก่หน่วยงาน
นั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้ 
 ในการสั่งให้ด าเนินการตาม (๑) 
คณะกรรมการมีอ านาจจ่ายค่าใช้จ่ายของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



๖๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๓   
 มาตรา ๓๓  เมื่อปรากฏหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด าเนินการด้านธุรกรรม
ทางการเงิน ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุ
อุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่
มีอ านาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สินหรืออิทธิพล
คุกคามเพ่ือให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง หรือด าเนินการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดอันจะเป็นผลให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับ
การด าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายใน
เวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

 ผู้ได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอ
ต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนค าสั่งนั้นได้  
และถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการ
ด าเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือให้

เวทีสัมมนา จ.เชียงราย 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ควรให้อ านาจ กกต.ในการจับกุมผู้กระท าผิดการเลือกตั้ง อ านาจจับกุมเป็นอ านาจของ
เจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 



๖๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียง
ธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้
ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนค าสั่งนั้น 
มาตรา ๓๔   
 มาตรา ๓๔  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน 

ของรัฐที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือและ 

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการ
เลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวนตามที่
คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ  
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย            
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งหรือแต่งตั้ง
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติการอันจ าเป็น 

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุน 

การเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 

เลขรับ ๔๓๕/๕๙ 

- คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งการให้ฝ่ายทหาร 
ต ารวจ และฝ่ายปกครองรวมถึงข้าราชการอ่ืน ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในช่วงระยะเวลาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้ง 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๔ แล้ว 
 

เวทีสัมมนา จ.ชลบุรี  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 

 

- ให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน กกต. 
- ให้คงเดิม แต่ต้องปรับปรุงกลไก กกต. ให้ดีขึ้น เช่น ให้
ทหารมีบทบาท ดูแลการเลือกตั้งร่วมกับ กกต. 
- ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง เช่น 
จาก กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, ทหาร 
มาเป็นผู้เข้าร่วมนับคะแนน 

- ประสานงานเครือข่าย คัดครองผู้ที่จะเข้าร่วมเป็น
เครือข่าย 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๔ แล้ว 
 

เวทีสัมมนา จ.สุราษฎร์ธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- กรรมการประจ าหน่วย ควรเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
และควรสนับสนุนและยกย่องโดยให้ใบประกาศ 

การเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการมีส่วนร่วมของ



๖๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ตามท่ีเห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น 

สังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว  
 ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือ
ว่าผู้นั้นกระท าความผิดทางวินัย และถ้าเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินการ
เลือกตั้ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการส่ง
เรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัย
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้น
โดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบดว้ย 

 ประชาชนในการจัดการ
เลือกตั้ง 

เวทีสัมมนา จ.เชียงราย  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมาเป็นกรรมการประจ า
หน่วย 

- กกต.มีอ านาจสั่งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ถ้าข้าราชการ
ไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งทางวินัยและอาญา ข้อเสนอคือไม่
เห็นด้วยกับการเพ่ิมโทษทางอาญาเข้ามา 

- คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส่วนมากเป็นลูกน้อง 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ควรเลือกเฉพาะข้าราชการ ไม่ควรให้
ชาวบ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการประจ าหน่วย 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว 
 

เวทีสัมมนา จ.อุบลราชธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- เข้มงวด เคร่งครัด การปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใช้
กฎหมายการเลือกตั้ง ของ จนท.ที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๔ แล้ว 

มาตรา ๓๕   
 มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

นางนงนุช  รัชนนท์เดชา
และคณะ 

เลขรับที่ ร๐๐๒/๕๙ 

- ให้มีงบประมาณส าหรับเครือข่ายภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง และจัดเป็น พรบ. ตรวจสอบการ
เลือกตั้งแยกจาก กกต. อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันการโกง
คะแนน และการรับรององค์กรให้มีความรวดเร็วภายใน

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว ที่มีความมุ่ง
หมายให้มีกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจแต่งตั้งบุคคล 



๖๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล  
องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัคร
ใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
หรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการ 

ทราบได้ตามสมควร  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน การ
รายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

ก าหนด และให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 

และผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไปด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

สองเดือนหลังยื่นหนังสือขอรับรองและก่อนการเลือกตั้ง
อย่างน้อยหนึ่งเดือน 

กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษา สมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เวทีสัมมนา จ.ชลบุรี  
(อนุรบัฟังฯ) 
(วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ให้เครือข่ายนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

- จัดการเลือกตั้งเอง แต่ต้องประสานงานกับเครือข่ายให้
มากขึ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

- มีผู้สังเกตการณ์ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ควรจะมีผู้
สังเกตการณ์ท่ีมีอายุมากพอสมควร ไม่ใช่เพียงนักศึกษา 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว ที่มีความมุ่ง
หมายให้มีกรรมการการเลือกตั้ง 
อาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กรชุมชนหรอืสถาบันการศึกษา 
สมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 



๖๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีสัมมนา จ.สุราษฎร์ธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ภาคประชาชนสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว ที่มีความมุ่ง
หมายให้มีกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจแต่งตั้งบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษา สมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เวทีสัมมนา จ.เชียงราย  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทุจริต 
ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา ควรหาวิธีที่สามารถให้
ประชาชนมีช่องทางร่วมในการตรวจสอบการทุจริตการ
เลือกตั้ง 

- สร้างวิธีการให้ประชาชนมีร่วมในการจัดการเลือกตั้ง 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว ที่มีความมุ่ง
หมายให้มีกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจแต่งตั้งบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษา สมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ



๖๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เวทีสัมมนา จ.อุบลราชธาน ี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์
และตรวจสอบการเลือกตั้ง 

- เพ่ิมเครือข่ายการจัดการเลือกตั้ง/ให้มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน โดยมีหน่วยงานระดับภูมิภาคก ากับดูแล เช่น 
องค์กรการศึกษา 

- เพ่ิมบุคลากรในการเลือกตั้ง เช่น อาสาสมัคร, เจ้าหน้าที่, 
เพ่ิมทรัพยากร เพ่ิมงบประมาณ อุปกรณ์ Application 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง (ให้มี
ระบบ Manual และ Technology ใหม่) 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๓๕ แล้ว ที่มีความมุ่ง
หมายให้มีกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจแต่งตั้งบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษา สมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 



๖๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๖   
 มาตรา ๓๖  ให้คณะกรรมการจัดให้มี
การท าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก
หลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
 ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบ
และขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรเพื่อน ามาด าเนินการจัดท า
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่
เห็นสมควรเป็นผู้จัดท าแทนได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๗   
 มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
บุคคล หรือคณะบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การพ้น
จากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และการสงเคราะห์อื่น 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึง
ประสิทธิภาพการท างาน ความคุ้มค่า  
และความรวดเร็วด้วย 

- ไมม่ีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๘   
 มาตรา ๓๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้        
ให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตาม

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๗๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๙   
 มาตรา ๓๙  เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับ  

เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการตาม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
 ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับ
เงินคา่รับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๐   
  มาตรา ๔๐  ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่าย

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๗๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ครบวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก 

 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
 ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้
น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๙ คูณด้วย
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็น
หนึ่งปี 
 สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิ
เฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตก
ได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้า
การตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่
หรือในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่า
ของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 
 
 

 



๗๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๒ 

หมวด ๒ 

การสืบสวน การไต่สวน และการด าเนินคดี 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๑   
 มาตรา ๔๑  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่า โดยทาง
ใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามี
หลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
สืบสวนต่อไปว่ามีการกระท าใดอันเป็นการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ     
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้มี
การสืบสวน หรือไต่สวน เพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ถ้าผลการ
สืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด 

นายธเทวินทร์  ตติยรัตน์ 
เลขรับที่ ร๐๒๑/๕๙ 

๑. ระบบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแสดงบทบาท 
อ านาจ และหน้าที่เพ่ิมข้ึน ด้านการสืบสวนและสอบสวน  
๒. ด้านการวินิจฉัยและชี้ขาดคดี การให้ใบเหลือง ใบแดง 
ไม่ให้เรื่องปล่อยผ่านไปถึงมือของศาล 

- สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๑ แล้ว เนื่องจาก
ความมุ่งหมายในมาตรานี้
ก าหนดให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้มีการสืบสวน
หรือไต่สวนต่อกรณีที่มีการ
กระท าใดเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ
พรรคการเมือง หรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วย



๗๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อ
ว่ามีผู้กระท าการตามที่มีการสืบสวนหรือ    
ไต่สวน ให้คณะกรรมการสั่งให้ด าเนินคดี
โดยเร็ว หรือในกรณีจ าเป็นจะสั่งระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท าการดังกล่าวไว้
เป็นการชั่วคราวก็ได้   
 การด าเนินการให้มีการสืบสวนหรือ    
ไต่สวน การสืบสวนและการไต่สวน และการสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา
ไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

 ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท าให้
สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการด าเนินการตาม
มาตรานี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตาม
หน้าที่และอ านาจหรือตามกฎหมายหรือตาม

กฎหมาย 

- กรณีการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง เป็นอ านาจศาลตาม
รัฐธรรมนูญ 



๗๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ค าสั่งศาล  
 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้      
ให้บุคคล ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวน
หรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๒   
 มาตรา ๔๒  ให้กรรมการมีอ านาจ
สืบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีตามมาตรา 
๔๑ และเพ่ือให้การด าเนินการสืบสวนหรือ  
ไต่สวน หรือการด าเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของ
ส านักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจ 

ในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือ
ด าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลา

ประชาชนเจ้าของประเทศ 

เลขรับที่ ๕๑๐/๕๙ 

โทร. ๐๘ ๖๙๔๓ ๑๙๕๓ 

- ควรตัดค าว่า “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่
คณะกรรมการก าหนดแล้ว” ออก เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 
๑๗ ปีแล้ว พนักงานสบืสวน สอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีประสบการณ์ในการท าส านวนการเลือกตั้ง 
จึงมิจ าเป็นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวอีก หาก
จะมีการอบรมก็ควรจัดหลังจากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่าน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๒ เนื่องจากพนักงาน
ของส านักงานที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานที่มี
อ านาจในการสืบสวน 
สอบสวนหรือไต่สวน ต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถของ
กฎหมายการสืบสวน การไต่
สวน หรือการด าเนินคดี และ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่
คณะกรรมการก าหนดแล้ว 



๗๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ในการด าเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่ 
และอ านาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ 
ให้ชัดเจน รวมตลอดท้ังการออกบัตร 

ประจ าตัวเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

 พนักงานของส านักงานที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การ
สืบสวน การไต่สวน หรือการด าเนินคดี และ 

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ก าหนดแล้ว  
 ในกรณีมีความจ าเป็น คณะกรรมการจะ 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

ให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่ 
คณะกรรมการก าหนดก็ได้  
 ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็น 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 
เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 

- เพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มี
สถานะเป็นเจ้าพนักงานและพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตราในวรรคสี่ของ มาตรา 
๔๒ แล้ว  

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- ควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการวินิจฉัยชีขาดกรณีมี
บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามกฎหมาย
เลือกตั้ง และควรสร้างมาตรฐานในการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ควรให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจในการวินิจฉัยการ
เลือกตั้งในแต่ละครั้ง ประกอบด้วยผู้พิพากษา ต ารวจ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ฯลฯ เพื่อวินิจฉัยชี้มูลการทุจริตการ
เลือกตั้งระดับจังหวัดนั้น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ใดจังหวัดหนึ่งเป็นระยะเวลานาน และเนื่องจากปัญหา
การแทรกแซงดังกล่าวอาจจะให้มีการแก้ไขปัญหาโดยให้มี
การปรับเปลี่ยนจากต าแหน่งคณะกรรมการประจ าจังหวัด

- คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญได้ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไว้ในมาตรา ๔๒ วรรค
หนึ่งแล้ว 

- ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ในมาตรา ๔๒  



๗๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอ านาจ
คณะกรรมการที่จะด าเนินการให้พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการด าเนินการไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เป็นต าแหน่งผู้ตรวนการเลือกตั้งหรือให้เจ้าหน้าที่ประจ า
จังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมประหยัดงบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

มาตรา ๔๓   
 มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ 
วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้า
พนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อ
กล่าวหา ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานโดยสรุป  
 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือ
แสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ
หรือเจ้าพนักงานก าหนด และมีสิทธิที่จะให้
ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟัง
การไต่สวนได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมี
อ านาจด าเนินการไต่สวนต่อไปได้  
 ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงาน
จะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย หรือส่ง ณ ภูมิล าเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด และเมื่อได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

 ในการสืบสวนหรือไต่สวน เจ้าพนักงาน
อาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๔๔   
 มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องด าเนินคดี
อาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท าความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

 
  

 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การเมือง ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงาน
อัยการที่มีเขตอ านาจเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ส่งส านวนการไต่สวนหรือ
ส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้
เป็นส านวนในการด าเนินคดีโดยถือว่าส านวน
การไต่สวนหรือส านวนการสอบสวนดังกล่าว
เป็นส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับ
ส านวนการไต่สวนหรือส านวนการสอบสวน
หรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการ มีอ านาจสั่งให้
เจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต่สวนเพิ่มเติม 
หรือพนักงานอัยการจะด าเนินการไต่สวนหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูก
กล่าวหา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออก
หมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี    
เพ่ือด าเนินคดีต่อไป แต่ถ้าพนักงานอัยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่ออัยการ
สูงสุดเพ่ือวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัย
ประการใดให้แจ้งให้ คณะกรรมการทราบ  
ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการทราบ และใหค้ณะกรรมการ
เผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น
การกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้ง
เป็นผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ 
 เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องร้องขอต่อศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณ์เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาล
อุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้
กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ 
เป็นผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และ
ให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี    
น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ
คณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา 
แต่เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมี
อ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยาน 

หลักฐานเพิ่มเติมได้ 
 ในคดีท่ีต้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ในการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดี
ปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้น
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๕   
 มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการก าหนด 

มาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย 

แก่พยาน รวมตลอดทั้งมาตรการรักษา
ความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ในมาตรการ 

ดังกล่าว จะก าหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือ
ค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นด้วยก็ได้ 
 การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้ 
หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส 

ด้วย และให้กระท าได้เมื่อได้รับค าร้องขอจาก
บุคคลดังกล่าว 

 ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือ

เวทีสัมมนา จ.ชลบุร ี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 

 

- ปรับกฎระเบียบในการคุ้มครองผู้ที่อาสาช่วยงาน กกต.ผู้
ที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับ กกต. 
- มีบทคุ้มครองพยานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้พยาน/ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง และไม่ได้รับผลกระทบ 
/ความเดือดร้อน 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๕ แล้ว 

เวทีสัมมนา จ.เชียงราย  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- ให้มีกลไกคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๕ แล้ว 

เวทีสัมมนา จ.อุบลราชธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- กลไกให้การคุ้มครองพยานในการแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๕ แล้ว 



๘๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

อนุกรรมการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ
เลือกตั้ง ผู้ใดถูกด าเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง 
คดีอาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูก
ฟ้องในขณะด ารงต าแหน่งหรือเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด าเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ ค าสั่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจให้ความช่วยเหลือ
ในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ และให้
พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคล
เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ การให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชา 
ธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย  
 มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรค
หนึ่ง และการให้ความช่วยเหลือตามวรรค
สาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (การควบคุม
และตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ)  
เลขรับที่ ๐๑๓/๒๕๖๐ 

- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง
เพ่ือให้พยานมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากการมาเป็นพยาน
ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และในคดีเลือกตั้งให้ศาล
วินิจฉัยให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาแทนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ 
เพ่ือไม่ให้พยานต้องไปให้การในคดีแพ่งอีก 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๕ แล้ว 



๘๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๖   
 มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หากได้ให้ถ้อยค า 
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระ 

ส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
วินิจฉัยการกระท าความผิด คณะกรรมการ
อาจจะไม่ด าเนินคดีก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและ
เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคล
ดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๗   
 มาตรา ๔๗  เพ่ือประโยชน์ในการ 

สืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการมี
อ านาจจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

นางนงนุช  รัชนนท์เดชา
และคณะ 

เลขรับที่ ร๐๐๒/๕๙ 

 

- มีรางวัลน าจับผู้ซื้อสิทธิ ขายเสียงหรือโกงคะแนน เช่น ๕- 
๑๐ ล้านบาท เป็นต้น 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๗ วรรคสองแล้ว 



๘๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
กระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้งให้
รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
 ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตาม   
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดสรร 

ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็น
เจ้าหน้าที่ของส านักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อ
ผู้รับเงินแต่คณะกรรมการต้องมีหนังสือ
รับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

 การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการจะจัดสรร

เวทีสัมมนา จ.เชียงราย  
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

- มีรางวัลน าจับในการชี้เบาะแสการทุจรติการเลือกตั้ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๔๗ วรรคสองแล้ว 



๘๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
หรือจากเงินรายได้ของส านักงานมาเพ่ือใช้
จ่ายตามมาตรานี้ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๔๘   
 มาตรา ๔๘  ในกรณีที่คณะกรรมการ
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท าให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม         
ให้คณะกรรมการด าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
หรือด าเนินคดีตามหมวดนี้โดยพลัน โดยให้
ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของ
คณะกรรมการ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๙   
 มาตรา ๔๙  เมื่อความปรากฏต่อ
คณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๘๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองไว้พิจารณา             
และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่
คณะกรรมการจะด าเนินการเองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้      
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่อง
หรือส่งส านวนการสอบสวนเกี่ยวกับ       
การกระท าความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีเช่นนี้        
ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน
โอนเรื่องหรือส่งส านวนการสอบสวนในส่วน 
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เกีย่วกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มา
ให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 



๘๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๓ 

หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

   

มาตรา ๕๐   
 มาตรา ๕๐  ให้มีส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็น      
นิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
ก ากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย  
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทนแต่พนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 
เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 

- ให้ตราพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง แยกออกจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๕๐ 



๘๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๑   
 มาตรา ๕๑  ส านักงานมีหน้าที่       
และอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับผิดชอบงานธุรการ และ 

ด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจ 

และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้     
และกฎหมายอ่ืน 

 (๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ  
ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กรรมการ และผูต้รวจการเลือกตั้ง 
 (๓) ด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง  
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติของคณะกรรมการ 

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

นายธเทวินทร์  ตติยรัตน์ 
เลขรับที่ ๐๒๑/๕๙ 

- การจะให้บุคลากรในองค์กรท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนจะต้องเพ่ิมอ านาจและหน้าที่ มีการท้าทาย ให้
รางวัล(ให้ความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด 

คณะกรรมการมีอ านาจตาม
มาตรา ๕๒ (๑) อยู่แล้ว 

ประชาชนผู้เสียภาษี  
เลขรับที่ ๐๒๐/๖๐ 

- การจัดหลักสูตรการอบรมเรื่องต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่แท้จริงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรปฏิรูปรูปแบบ
ของหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เช่น การน าเครื่องสแกนบัตรประชาชนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน เป็นต้น 

คณะกรรมการมีอ านาจตาม
มาตรา ๕๒ อยู่แล้ว 



๘๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๒   
 มาตรา ๕๒  ในการก ากับดูแลส านักงาน 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ 

หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงาน

และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (๒) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งและค่าตอบแทน 

หรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

 (๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การถอดถอน การก าหนดมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย 

การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์      
และการอุทธรณ์การลงโทษ ส าหรับเลขาธิการ
และพนักงานของส านักงาน รวมทั้งวิธีการ
และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

ประชาชนเจ้าของประเทศ 

เลขรับที่ ๕๑๐/๕๙ 

โทร. ๐๘ ๖๙๔๓ ๑๙๕๓ 

๑. เพ่ิมความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ “ก าหนดมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนและ
ศักยภาพของพนักงาน” 

๒. เพ่ิมความใน (๓) ของมาตรา ๔๗ “ย้าย” เนื่องจากการ
โยกย้ายของพนักงานในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้ 
๓. เพ่ิมความในวรรคสองของมาตรา ๔๗ “ตลอดจนหลัก
ธรรมาภิบาล” 

- ความในมาตรา ๕๒ (๒) มี
ความครอบคลุมอยู่แล้ว 

- ค าว่า “แต่งตั้ง” หมายความ
รวมถึงการย้ายด้วย 

- ความในวรรคสองของ
มาตรา ๔๗ มีความครอบคลุม
อยู่แล้ว 

พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จ านวน ๒๙ คน  
เลขรับที่ ๔๘๕/๕๙ 

- ควรก าหนดให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับสิทธิและสวัสดิการเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า
ข้าราชการ เพื่อเป็นหลักประกันและความมั่นคงในการ
ด ารงชีพ โดยให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของ
ข้าราชการ ได้แก่  
   ๑. การได้รับบ านาญและสวัสดิการหลังเกษียณ 
พนักงานที่โอนมาในช่วงก่อตั้งส านักงานจะได้รับบ านาญ
จากต้นสังกัดเดิม ส่วนพนักงานที่เปิดสอบจาก
บุคคลภายนอกจะไม่มีสถานะเป็นข้าราชการและไม่มีสิทธิ
ได้รับบ านาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุราชการเหมือนข้าราชการ 

- พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รับเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า
ข้าราชการทั่วไป ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่
ในช่วงก่อตั้งส านักงาน ดังนั้น
หากประสงค์จะให้ได้สิทธิและ
สวัสดิการ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการทั่วไปแล้ว จึงไม่
เป็นไปตามความมุ่งหมายที่



๙๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 (๔) การบริหารและจัดการการเงิน    
และทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุ 
ของส านักงาน 

 (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนส ารอง 

เลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจ่ายเงินชดเชยในกรณีเลขาธิการด ารง 

ต าแหน่งครบวาระ 

 (๖) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการก ากับ
หรือควบคุมการด าเนินงานของส านักงาน 

หรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงาน หรือการท าให้บุคคล
ดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การด าเนินการตาม (๑) ต้องค านึงถึง 

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  
และความคล่องตัว  
 

   ๒. การนับอายุราชการต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีสถานะเป็น
ข้าราชการการโอนย้ายระหว่างหน่วยงานก็ไม่สามารถนับ
อายุงานต่อเนื่องได้ รวมถึงการสอบอัยการ ผู้พิพากษา 
ตุลาการศาลปกครอง แม้จะสอบได้ก็ไม่สามารถนับอายุ
งานต่อเนื่องได้ 

ก าหนดไว้ 
-การนับอายุการท างานเพ่ือไป
สอบเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ
เป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ไม่ใช่
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ประชาชนผู้เสียภาษี 
เลขรับที่ ๐๒๐/๖๐ 
 
 
 
 

 

- การจัดส่วนงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยมิให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดส่วนงานที่มีผลต่องบประมาณแผ่นดิน 
เพราะการเพ่ิมส่วนงานทุกครั้งต้องเพ่ิมบุคลากรท าให้
กระทบต่องบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นจึงควรก าหนดส่วน
งานและบุคลากรทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพต่อการท างานอย่างแท้จริง 

มีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๒ 
วรรคสองแล้ว 



๙๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 การก าหนดตาม (๒) ต้องค านึงถึง      
ค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารง
ชีพ และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานและระดับด้วย 

 ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง              
ให้คณะกรรมการค านึงถึงความเที่ยงธรรม 
ขวัญและก าลังใจของบุคลากร โดยจะก าหนด 
ให้มีคณะบุคคลเพื่อก ากับ ดูแล หรือพิจารณา
ค าร้องทุกข์หรือค าอุทธรณ์ท่ีเป็นอิสระด้วยก็ได้ 
มาตรา ๕๓   
 มาตรา ๕๓  ให้คณะกรรมการออก
ข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ 
ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วย
ว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับ
โทษอย่างใด  
 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 
เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่หัวหน้าหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือรักษาเกียรติและ
ผลประโยชน์ของชาติ 

มีบัญญัติอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ผ่านประชามติ) มาตรา ๒๑๙ 
แล้ว 



๙๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมี
หลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้าง 

ของส านักงานผู้ใดกระท าการใดโดยไม่สุจริต
หรือเอ้ือประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือในการด าเนินการเลือกตั้ง 
ให้ด าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่าง
นั้น ให้คณะกรรมการย้ายผู้นั้นให้พ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่อยูท่ันที 
 ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่
เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม โดยให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 
มาตรา ๕๔   
 มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานมีเลขาธิการ 

คนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามมติ
ของคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชา 

พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และ

นายนิติพัฒน์ ชูกลา้กสิกรณ ์

(มาจากเวปไซต์  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
กระดานแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

- ให้เลขาธิการ กกต.มาจากคนภายใน เพราะ กกต.ไม่ใช่
องค์กรที่ท าก าไร จึงไม่จ าเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกมา
เป็นผู้บริหาร 

เจตนารมณ์ตามมาตรา ๕๔ นี้ 
เลขา กกต. จะมาจาก
บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ภายในก็ได้ 
 



๙๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 
 ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ 

ประกอบรัฐธรรมนญู)  
วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 
ประชาชนผู้เสียภาษี 
เลขรับที่ ๐๒๐/๖๐ 

- ควรก าหนดเงื่อนเวลาในการได้มาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในกฎหมายอย่างชัดเจน 

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน
มาตรา ๕๔ 

มาตรา ๕๕   
 มาตรา ๕๕  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความ
เป็นกลางทางการเมือง ไม่เคยเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับ
แต่งตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้ 

รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะ
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ และมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส านักงาน
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๕๖   
 มาตรา ๕๖  นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ   
 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๕๕ 

 (๔) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 

 (๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เนื่องจาก
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระท า
หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เลขาธิการ 

 (๖) เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สัญญาจ้าง 
มาตรา ๕๗   
 มาตรา ๕๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ 
เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส านักงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ    
และมติของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่
และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

 (๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด
เงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย 

พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจน
ให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออก
จากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 

 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบ 

หรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ 

 (๓) หน้าที่และอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ใน

ประชาชนเจ้าของประเทศ 

เลขรับที่ ๕๑๐/๕๙ 

โทร. ๐๘ ๖๙๔๓ ๑๙๕๓ 

- เพ่ิมความใน (๑) ของมาตรา ๕๑ เพ่ิมค าว่า “โยกย้าย” 
หลังค าว่า “แต่งตั้ง” 

ค าว่า “แต่งตั้ง” หมายความ
รวมถึง การโยกย้าย 



๙๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน และตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
มาตรา ๕๘   
 มาตรา ๕๘  ในกิจการของส านักงานที่
เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็น
ผู้แทนของส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะ
มอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น
กิจการส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การงบประมาณของส านักงาน และกิจการอ่ืน
ใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๙   
 มาตรา ๕๙  คณะกรรมการมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็น
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในแต่
ละจังหวัดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และมีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 ให้น าความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง   
มาใช้บังคับแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดด้วย 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๐   
 มาตรา ๖๐  ให้คณะกรรมการเสนอ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการและส านักงานไว้
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่
เพียงพอ ให้คณะกรรมการเสนอค าขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

 ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการ 

แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
มากกว่างบประมาณท่ีส านักงานได้รับ ให้รัฐ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
มาตรา ๖๑   
 มาตรา ๖๑  เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ตามมาตรา ๖๐ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงาน
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  
 ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุ
จ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละ
สามเดือน และให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน
ให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวด
ใหม่ แต่ในกรณีท่ีส านักงานมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด           
ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้องขอ 

 



๑๐๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๒   
 มาตรา ๖๒  รายได้และทรัพย์สินในการ
ด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 

 (๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑ 

 (๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือ
ทรพัย์สินของส านักงาน 

 (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 

 (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงิน
หรือทรัพย์สินของส านักงาน 

 (๕) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้ค านึงถึง
ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน จะสั่งให้
ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืน
ทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๓   
 มาตรา ๖๓  รายได้ของส านักงานไม่เป็น
รายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

 ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและ
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้
กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ หรือมีผู้ยกให้ 
ให้เป็นที่ราชพัสดุแต่ส านักงานมีอ านาจในการ
ปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๔   
 มาตรา ๖๔  ทรัพย์สินของส านักงานไม่
อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใด
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๕   
 มาตรา ๖๕  ให้ส านักงานจัดท างบดุล 
งบการเงิน และบัญชีท าการ ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้สอบบัญชีของส านักงาน โดยให้ท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก
ประเภทของส านักงาน รวมทั้งประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน 
โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตาม
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และคุ้มค่าเพียงใด แล้วท ารายงานเสนอผล
การสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่ชักช้า 
 
 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๔ 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๖   
 มาตรา ๖๖  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ 
หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรอือนุกรรมการซ่ึง
คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

วรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย 

หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
เพ่ือให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย

เวทีกรุงเทพ 

(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- ควรให้มีการก าหนดบทลงโทษหรือการตัดสิทธิทางการ
เมืองของพรรคการเมืองที่ด าเนินการเพื่อล้มล้างการ
เลือกตั้ง 

อยู่ในความหมายของ 

มาตรา ๖๖ แล้ว 

เวทีกรุงเทพ 

(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

- ควรก าหนดให้มีบทบัญญัติเฉพาะพรรคการเมืองสามารถ
รวมตัวกันลงชื่อถอดถอน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ควรก าหนดบทลงโทษของบุคคลที่ท าการขัดขวางการ
เลือกตั้งให้เพ่ิมขึ้นโดยพิจารณาจากการกระท าในอดีต    
ที่ผ่านมา 

ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๖๖ 



๑๐๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๖๗   
 มาตรา ๖๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๒๔ (๒)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๘   
 มาตรา ๖๘  ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตาม
มาตรา ๓๒ (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือ
แหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจใน
การใช้ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๑  
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น
กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน 
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนด
ไว้ตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๙   
 มาตรา ๖๙  กรรมการ เลขาธิการ  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรือ 

อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และเจ้าหนา้ที ่
ทีเ่กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้ใดกระท าการ 

หรือละเว้นการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 
 

เวทีสัมมนา จ.สุราษฎร์ธานี 
(อนุรับฟังฯ) 
(วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
 
 

 

- ควรมีการก าหนดโทษ กกต. เพื่อป้องกันการเล่น
การเมืองของ กกต. 
- ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กกต.
และก าหนดบทลงโทษไว้ด้วย 

- ต้องการให้พระเข้าไปเป็นกรรมการตรวจสอบ 

บทบัญญัติในมาตรา ๖๙ มี
ความชัดเจนอยู่แล้ว 

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- ควรเพิ่มบทลงโทษของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สูง
กว่าบทลงโทษของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอ่ืน และควร
ก าหนดบทลงโทษของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ทุจรติ
มากกว่าบทก าหนดโทษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
ทุจริตในการเลือกตั้ง 

โทษที่ก าหนดในมาตรานี้และ
มาตรา ๑๔๙ แห่งประมวล
กฎหมายอาญาเป็นโทษที่สูง
อยู่แล้ว 

เวทีกรุงเทพ  
(อนุประชาสัมพันธ์ฯ) 
วันที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

- ควรก าหนดมาตรการในการควบคุมการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ 

มีบัญญัติอยู่ในมาตรา ๖๙ 
แล้ว 



๑๐๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งได้กระท า
โดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 
บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

 

 
 
 

 

  

มาตรา ๗๐   
 มาตรา ๗๐  ให้ประธานกรรมการ    
การเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ   
 

นายทรง  บัณฑิตนันทิ 
เลขรับที่ ร๐๓๘/๕๙ 

- ควรเซ็ตซีโร่ กรรมการการเลือกตั้งทั้งชุด โดยท าการรับ
สมัครและสรรหาใหม่ทั้งหมด เนื่องจาก กกต. ชุดใหม่เป็น
การเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทั้งจะได้มีคุณสมบัติตาม
รัฐธรรมนูญใหม่เหมือนกัน ซึ่งทุกคนต้องมีคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา ๗๐ 



๑๐๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือ
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังคงอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรร
หาจากคณะกรรมการสรรหาตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือ
ว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับการสรร
หาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือ
ว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจากท่ี ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
 

นายธีรวัฒน์  ซ้วนตั้น 

เลขรับที่ ร๐๐๑/๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่มีวาระถึง ๗ ปี     
ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานไม่สอดคล้องกับการด ารง
ต าแหน่งของผู้น าฝ่ายบริหารอย่างนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานรัฐสภาที่มีวาระเพียง ๔ ปี ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรก็ให้สามารถปรับเปลี่ยน
ประธานในองค์อิสระได้  
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๒ 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี ๗ คน โดยเพิ่ม
จากที่มีอยู่เดิมอีก ๒ คนนั้น ปรากฏว่าบัดนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งมีอยู่เดิม ๕ คน ด ารงต าแหน่งมาแล้ว      
๒ ปี ๙ เดือน โดยเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖ จึงมีข้อเสนอคือ  
ข้อเสนอที่หนึ่ง ให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลว่า           
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศใช้ด ารงต าแหน่ง ๗ ปี ตามมาตรา ๒๒๓ ของร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน   
ที่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  

เป็นข้อเสนอที่ขัดหรือแย้งต่อ
บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ผ่านประชามติ) มาตา ๒๒๓ 
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเจ็ดปี นับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จะครบ ๓ ปี ๖ เดือน นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์      
ทรงแต่งตั้ง เมื่อครบช่วงเวลาด ารงต าแหน่งประธานแล้ว 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือก
กันเองหนึ่งคนเป็นประธาน ทั้งนี้ จะเลือกบุคคลซึ่งเคยเป็น
ประธานมาแล้วก็ได้ 
ข้อเสนอที่สอง ให้บัญญัติในบทเฉพาะกาลว่าให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศใช้ ด ารงต าแหน่ง ๗ ปี ตามมาตรา ๒๒๓ ของร่าง
รัฐธรรมนูญโดยนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ กรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ิมเติมจ านวน ๒ คนแล้ว ก่อนน าความขึ้นกราบบังคมทูล 
ให้กรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่เดิมจัดประชุมร่วมกับ
กรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมเติมที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
แล้ว เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธาน เมื่อประธานปฏิบัติ 
หน้าที่ครบ ๓ ปี ๖ เดือน นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี
การเลือก กันเองหนึ่งคนเป็นประธาน ทั้งนี้ จะเลือก
บุคคลซึ่งเคยเป็น ประธานมาแล้วก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 
เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันจ านวนห้าคน 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใช้
บังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
.... มาตรา ๒๗๓ 

๒. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใช้บังคับแล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... มาตรา ๒๒๒ ประกอบมาตรา ๒๓๒ และ
มาตรา ๒๑๖ ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ต่อไป ให้มีวาระ ๗ ปี 
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๗๓ 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๗๐ แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. .... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ตาม
บันทึกข้อความ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

- ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเดิมอยู่ในต าแหน่ง
จนครบวาระ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าขัดต่อหลักการตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่
ประสงค์ให้เฉพาะผู้มี
คุณสมบัติ/ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ เท่านั้น ที่ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่ง เว้นแต่จะมี
ข้อยกเว้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เช่นกรณีคุณสมบัติของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตาม
มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญ อีกท้ังคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามที่



๑๑๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช ๒๕๖๐ 
นั้น สูงกว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมา 
การให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติยังคงอยู่ 
ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจึงเป็นการตีความที่
ให้ผลประหลาดและอาจเกิด
ข้อโต้แย้งทางการเมืองได้
เหมือนกับที่เคยเกิดข้ึนมาแล้ว
ในอดีต 

มาตรา ๗๑   
 มาตรา ๗๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้ง 

และส่งชื่อผู้แทนให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเพ่ือประกอบเป็นคณะกรรมการ   
สรรหาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อพ้น

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใด ยังไม่อาจ
แต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้น า    
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการ
สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้ง
ผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มี
ผลให้การด าเนินการของคณะกรรมการ    
สรรหาที่ได้ด าเนินการไปแล้วต้องเสียไป 

 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจาก
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาและวินิจฉัยว่าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้ 
 



๑๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามี       
ค าวินิจฉัยว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ     
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือ
กรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการสรรหา   
มีค าวินิจฉัย 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้
เป็นที่สุด 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้ง
พ้นจากต าแหน่งตามวรรคสี่ เมื่อวุฒิสภาให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
คัดเลือกแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังอยู่ใน
ต าแหน่งตามมาตรา ๗๐ ประชุมร่วมกันเพื่อ



๑๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และแจ้งให้ประธานวุฒิสภา
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
มาตรา ๗๒   
 มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๗๑ ด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามจ านวนที่พ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ และให้
สรรหากรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนอีกสอง
คนเพ่ือให้ครบจ านวนตามมาตรา ๘  ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยตาม
มาตรา ๗๑  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งที่พ้นจากต าแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด าเนินการ
คัดเลือกและส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง 
เลขรับที่ ๔๓๕/๕๙ 

๑. ให้ด าเนินการสรรหาให้ได้กรรมการการเลือกตั้งครบ
เจ็ดคน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ โดย
กรรมการการเลือกตั้งที่เข้ามาใหม่ 
ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มาตรา ๒๑๗ และ
มาตรา ๒๒๓ 

๒. ในระหว่างการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
ครบเจ็ดคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามรัฐธรรมนูญนี้ 

สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๗๒ แล้ว 



๑๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
สรรหามีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๗๑ เพ่ือส่ง
รายชื่อให้วุฒิสภาด าเนินการต่อไปพร้อมกับ
รายชื่อที่ได้รับการสรรหา 
มาตรา ๗๓   
 มาตรา ๗๓  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างที่ท าไว้ต่อกัน  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย ในการวินิจฉัยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตาม

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แนวทางของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยไว้
ตามมาตรา ๗๑ 
มาตรา ๗๔   
 มาตรา ๗๔  ให้กรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๗๕   
 มาตรา ๗๕  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๖   
 มาตรา ๗๖  ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
 บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใดๆ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัติ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็น
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๗   
 มาตรา ๗๗  ให้โอนบรรดาพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์
อ่ืนใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๕๒ (๒) 
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... 
(มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๘   
 มาตรา ๗๘  การด าเนินการสืบสวน
สอบสวน การไต่สวน การด าเนินคดี  
หรือการด าเนินการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงด าเนนิการก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการในเรื่อง
ใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่ และมิได้บัญญัติ
วิธีด าเนินการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การด าเนินการนั้นต่อไปให้
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น   




