ปรับปรุงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ....
หลักการ
ให'มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให'มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให'มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ
หน'าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่กําหนดให'เป6นหน'าที่
และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจําเป6นต'องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ....
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....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เป6นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให'ใช'บังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป6นต'นไป
มาตรา ๓ ให'ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให'พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช'ตอไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) คําสั่งหัวหน'าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการเลือกตั้ง และให'หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด'วย
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความวา กฎหมายวาด'วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร กฎหมายวาด'วยการได'มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายวาด'วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายวาด'วยพรรคการเมือง กฎหมายวาด'วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น และให'หมายความรวมถึงกฎหมายวาด'วยการออกเสียงประชามติด'วย
“เลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร สมาชิกสภาท'องถิ่น
หรือผู'บริหารท'องถิ่น และให'หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ
ด'วย แล'วแตกรณี
“ผู'สมัคร” หมายความวา ผู'สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร สมาชิก
สภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น และให'หมายความรวมถึงผู'สมัครรับเลือกเป6นสมาชิกวุฒิสภาด'วย
แล'วแตกรณี
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา หนวยเลือกตั้งตามกฎหมายวาด'วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู'แทนราษฎร หนวยเลือกตั้งตามกฎหมายวาด'วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือ
ผู'บริหารท'องถิ่น และให'หมายความรวมถึงหนวยเลือกตามกฎหมายวาด'วยการได'มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และหนวยออกเสียงประชามติตามกฎหมายวาด'วยการออกเสียงประชามติด'วย
แล'วแตกรณี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด'วย
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนท'องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได'กําหนดไว'เป6น
ประการอื่น การใดที่กําหนดให'แจ'ง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารให'บุคคลใดเป6นการเฉพาะ
ถ'าได'แจ'ง ยื่น หรือสงหนังสือหรือเอกสารให'บุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายวาด'วยการทะเบียนราษฎร ให'ถือวาได'แจ'ง ยื่น หรือสงโดยชอบด'วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล'ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กําหนดให'ประกาศหรือเผยแพรให'ประชาชนทราบเป6นการทั่วไป ให'ถือวาการประกาศหรือเผยแพร
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข'าถึงได'
โดยสะดวก เป6นการดําเนินการโดยชอบด'วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล'ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให'คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด ถ'ามิได'กําหนดวิธีการไว'เป6นการเฉพาะ
ให'คณะกรรมการหรือเลขาธิการกําหนดโดยทําเป6นประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง แล'วแตกรณี
และถ'าประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นใช'บังคับแกบุคคลทั่วไป ให'ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให'ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด'วย ทั้งนี้ ถ'าประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งใดมีการกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว' คณะกรรมการหรือเลขาธิการต'องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนให'ชัดเจนด'วย

๓
ให'สํานักงานมีหน'าที่เปJดเผยข'อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มิได'มีผลเป6นการเปJดเผยถึง
ตัวบุคคลผู'ลงคะแนนเลือกตั้งเป6นการเฉพาะและมิได'ห'ามเปJดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให'ประชาชนสามารถเข'าถึงข'อมูลดังกลาวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได'
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน'าที่ คณะกรรมการต'องให'ความรวมมือและความชวยเหลือ
องคKกรอิสระทุกองคKกร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีผู'กระทําการอันไมชอบด'วยกฎหมายอันอยูในหน'าที่
และอํานาจขององคKกรอิสระอื่น ให'คณะกรรมการมีหนังสือแจ'งองคKกรอิสระที่เกี่ยวข'องเพื่อดําเนินการตาม
หน'าที่และอํานาจตอไปโดยไมชักช'า
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทําที่ทําให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบด'วยกฎหมาย อาจเข'าลักษณะเป6นการกระทําความผิดที่อยูในหน'าที่และอํานาจ
ขององคKกรอิสระอื่นด'วย ให'คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมกับองคKกรอิสระอื่นที่เกี่ยวข'องเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานรวมกันเพื่อให'การปฏิบัติหน'าที่ของแตละองคKกรเป6นไปอยางมีประสิทธิภาพและไมซ้ําซ'อน
กัน
เพื่อประโยชนKในการดําเนินการตามวรรคสอง ให'ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเชิญ
ประธานองคKกรอิสระอื่นมารวมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางรวมกันได' และให'องคKกรอิสระทุกองคKกร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
มาตรา ๗ ให'ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด'วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน
ซึ่งพระมหากษัตริยKทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผู'มีความรู'ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่จะยังประโยชนKแกการบริหาร
และจัดการการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งได'รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวนห'าคน จากผู'ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหน'า
สวนราชการที่เทียบเทามาแล'วไมน'อยกวาห'าปN
(ข) เป6นหรือเคยเป6นผู'ดํารงตําแหนงผู'บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ไมเป6นสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล'วไมน'อยกวาห'าปN
(ค) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยKของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล'วไมน'อยกวาห'าปN และยังมีผลงานทางวิชาการเป6นที่ประจักษK
(ง) เป6นหรือเคยเป6นผู'ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ
โดยประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมาเป6นเวลาไมน'อยกวายี่สิบปNนับถึงวันที่ได'รับ
การเสนอชื่อ และได'รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองคKกรวิชาชีพนั้น

๔
(จ) เป6นผู'มีความรู'ความชํานาญและประสบการณKทางด'านการบริหาร การเงิน
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไมต่ํากวาผู'บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจํากัดมาแล'วไมน'อยกวาสิบปN
(ฉ) เคยเป6นผู'ดํารงตําแหนงตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (จ) รวมกันไมน'อยกวาสิบปN
(ช) เป6นผู'ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล'วเป6นเวลาไมน'อยกวา
ยี่สิบปN ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
(๒) ผู'มีความรู' ความเชี่ยวชาญ และประสบการณKด'านกฎหมาย และเคยดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีผู'พิพากษา หรือตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีอัยการมาแล'วเป6นเวลาไมน'อยกวา
ห'าปN ซึ่งได'รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาจํานวนสองคน
มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล'ว กรรมการต'องมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ด'วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบห'าปN แตไมเกินเจ็ดสิบปN
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยKสุจริตเป6นที่ประจักษK
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน'าที่ได'อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ กรรมการต'องไมมีลักษณะต'องห'าม ดังตอไปนี้
(๑) เป6นหรือเคยเป6นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู'ดํารงตําแหนงในองคKกรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให'โทษ
(๓) เป6นบุคคลล'มละลายหรือเคยเป6นบุคคลล'มละลายทุจริต
(๔) เป6นเจ'าของหรือผู'ถือหุ'นในกิจการหนังสือพิมพKหรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๕) เป6นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแล'วหรือไม
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟPQนเฟRอนไมสมประกอบ
(๘) อยูระหวางถูกระงับการใช'สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป6นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ต'องคําพิพากษาให'จําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งให'พ'นจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ตอหน'าที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต'องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให'ทรัพยKสินตกเป6นของ
แผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต'องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให'ลงโทษจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาด'วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต'องคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหน'าที่ราชการ
หรือตอตําแหนงหน'าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาด'วยความผิดของพนักงาน
ในองคKการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยKที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวาด'วยการกู'ยืมเงินที่เป6นการฉ'อโกงประชาชน กฎหมายวาด'วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป6นผู'ผลิต นําเข'า สงออก หรือผู'ค'า กฎหมายวาด'วยการพนันในความผิดฐานเป6น

๕
เจ'ามือหรือเจ'าสํานัก กฎหมายวาด'วยการปSองกันและปราบปรามการค'ามนุษยK หรือกฎหมายวาด'วย
การปSองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต'องคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเป6นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยูในระหวางต'องห'ามมิให'ดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๕) เคยพ'นจากตําแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทําด'วยประการใด ๆ ที่มีผลให'สมาชิกสภาผู'แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางอ'อมในการใช'งบประมาณรายจาย
(๑๖) เคยพ'นจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู'ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาเป6นผู'มีพฤติการณKร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหน'าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน'าที่หรือใช'อํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางร'ายแรง
(๑๗) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแตในความผิด
อันได'กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป6นหรือเคยเป6นสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข'าราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่นในระยะสิบปNกอนเข'ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๑๙) เป6นหรือเคยเป6นสมาชิกหรือผู'ดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะ
สิบปNกอนเข'ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๒๐) เป6นข'าราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒๑) เป6นพนักงานหรือลูกจ'างของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนท'องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เป6นผู'ดํารงตําแหนงใดในห'างหุ'นสวนบริษัท หรือองคKกรที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุงหาผลกําไรหรือรายได'มาแบงปPนกัน หรือเป6นลูกจ'างของบุคคลใด
(๒๓) เป6นผู'ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณKอันเป6นการฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
ร'ายแรง
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต'องสรรหาผู'สมควรได'รับการแตงตั้งเป6นกรรมการ
ตามมาตรา ๘ (๑) ให'เป6นหน'าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด'วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป6นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู'แทนราษฎร และผู'นําฝUายค'านในสภาผู'แทนราษฎร เป6นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป6นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองคKกรอิสระที่มิใชคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตงตั้งจากผู'มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไมมีลักษณะต'องห'ามตามมาตรา ๑๐
และไมเคยปฏิบัติหน'าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคKกรอิสระ องคKกรละหนึ่งคน เป6นกรรมการ
ให'เลขาธิการวุฒิสภาเป6นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให'สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน'าที่เป6นหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในการดําเนินการแตงตั้งบุคคลตาม (๔) ให'ศาลรัฐธรรมนูญและองคKกรอิสระที่มิใช
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองคKกรนั้นแตงตั้งเป6นกรรมการสรรหาภายใน
สิบห'าวันนับแตวันที่ได'รับแจ'งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให'คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป6นกลาง

๖
ซื่อสัตยKสุจริต และมีความเข'าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู'จะได'รับการคัดเลือก
เป6นกรรมการสรรหาต'องได'รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยูของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคKกรอิสระ แล'วแตกรณี ในกรณีที่ไมมีบุคคลใดได'รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่ง ให'ลงคะแนนใหมอีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ'ามีผู'เข'ารับการคัดเลือกเกินสองคน
ให'นําเฉพาะคนที่ได'คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม ในกรณีที่มีผู'ได'คะแนนสูงสุดเทากัน
เกินสองคน ให'ผู'เข'ารับการคัดเลือกซึ่งได'คะแนนเทากันนั้นจับสลากให'เหลือเพียงสองคน
ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ถ'ายังไมมีผู'ใดได'รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคKกรอิสระ แล'วแตกรณี ให'ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม
โดยจะคัดเลือกผู'เข'ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยูในการคัดเลือกครั้งแรกมิได'
ในกรณีที่ไมมีผู'ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)
มีไมครบไมวาด'วยเหตุใด หรือพ'นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล'วมิได'มีการเสนอชื่อ
ให'คณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยูปฏิบัติหน'าที่และใช'อํานาจไปพลางกอนได'โดยในระหวางนั้น
ให'ถือวาคณะกรรมการสรรหาประกอบด'วยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
ให'กรรมการสรรหาตาม (๔) อยูในวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันที่มีกรณีที่
ต'องสรรหากรรมการใหม และให'กรรมการสรรหาดังกลาวพ'นจากตําแหนงกอนวาระเมื่อตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต'องห'าม
ผู'ซึ่งได'รับแตงตั้งให'เป6นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล'ว จะเป6นกรรมการสรรหา
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองคKกรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได'
ให'ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป6นเจ'าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในการสรรหากรรมการ ให'คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพื่อคัดสรรให'ได'บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล'าหาญในการปฏิบัติหน'าที่ มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป6นตัวอยางที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน'าที่
ให'เกิดผลสําเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล'ว ให'คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา
จากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได'ด'วยแตต'องได'รับความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายของประสบการณKที่แตกตางกันในแตละด'านประกอบด'วย และเพื่อประโยชนK
แหงการนี้ ให'กรรมการสรรหาใช'วิธีการสัมภาษณKผู'สมัครหรือให'ผู'สมัครแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน'าที่และอํานาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบ
การพิจารณาด'วย
ให'นําความในวรรคหนึ่งมาใช'บังคับแกการคัดเลือกผู'สมควรได'รับแตงตั้งเป6น
กรรมการของที่ประชุมใหญศาลฎีกาด'วยโดยอนุโลม
ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให'ใช'วิธีลงคะแนนโดยเปJดเผย
ผู'ซึ่งจะได'รับการสรรหาต'องได'รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเทาที่
มีอยูของคณะกรรมการสรรหา
ผู'ซึ่งจะได'รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาต'องได'รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเทาที่มีอยูของผู'พิพากษาในศาลฎีกาและผู'พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

๗
ถ'าไมมีบุคคลใดได'รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห'า หรือมีแตยังไมครบ
จํานวนที่จะต'องสรรหาหรือคัดเลือก ให'มีการลงคะแนนใหมสําหรับผู'ได'คะแนนไมถึงสองในสาม
หรือไมเกินกึ่งหนึ่ง แล'วแตกรณี ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได'บุคคลไมครบตามจํานวน
ที่จะต'องสรรหาหรือคัดเลือก ให'ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหมสําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู โดยผู'ซึ่ง
ไมได'รับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งนี้จะเข'ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหมนี้ไมได'
เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกได'บุคคลใดแล'วให'เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาให'ความเห็นชอบ
เมื่อมีผู'ได'รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล'ว หากเป6นกรณีที่ประธานกรรมการ
พ'นจากตําแหนงด'วย ให'ผู'ได'รับความเห็นชอบประชุมรวมกับกรรมการซึ่งยังไมพ'นจากตําแหนง ถ'ามี
เพื่อเลือกกันเองให'คนหนึ่งเป6นประธานกรรมการแล'วแจ'งผลให'ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผู'ซึ่งวุฒิสภาให'ความเห็นชอบยังได'ไมครบจํานวนที่ต'องสรรหาหรือคัดเลือก แตเมื่อรวมกับกรรมการ
ซึ่งยังดํารงตําแหนงอยู มีจํานวนถึงห'าคน ก็ให'ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได'
และเมื่อโปรดเกล'าโปรดกระหมอมแตงตั้งแล'ว ให'คณะกรรมการดําเนินการตามหน'าที่และอํานาจ
ตอไปพลางกอนได' โดยในระหวางนั้นให'ถือวาคณะกรรมการประกอบด'วยกรรมการเทาที่มีอยู
และเพื่อประโยชนKแหงการนี้ ให'ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกให'ครบตามจํานวนที่ต'องสรรหาหรือ
คัดเลือกตอไปโดยเร็ว โดยผู'ซึ่งไมได'รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข'ารับการสรรหาหรือ
คัดเลือกในครั้งใหมนี้ไมได'
มาตรา ๑๓ ผู'ได'รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให'เป6นกรรมการโดยที่ยังมิได'พ'นจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู
ต'องแสดงหลักฐานวาได'ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกลาวแล'วนั้นตอประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งต'องเป6นเวลากอนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแตงตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไมได'แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให'ถือวาผู'นั้น
สละสิทธิ และให'ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปPญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต'องห'ามของผู'สมัคร
ผู'ได'รับการคัดเลือกหรือได'รับการสรรหา ให'เป6นหน'าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
เป6นผู'วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให'เป6นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให'คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให'เป6นไปตาม
หลักเกณฑKและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
การวินิจฉัยให'ใช'วิธีการลงคะแนนโดยเปJดเผย
ให'นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช'บังคับแกกรณีที่มีปPญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต'องห'ามของกรรมการสรรหาด'วยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหาที่ถูก
กลาวหาวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต'องห'ามจะอยูในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได'
มาตรา ๑๕ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปNนับแตวันที่พระมหากษัตริยK
ทรงแตงตั้ง และให'ดํารงตําแหนงได'เพียงวาระเดียว

๘
ในกรณีที่กรรมการพ'นจากตําแหนงตามวาระ ให'กรรมการที่พ'นจากตําแหนงปฏิบัติ
หน'าที่ตอไปจนกวาจะมีกรรมการใหมแทน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ'นจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพ'นจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต'องห'ามตามมาตรา ๑๐
เมื่อประธานกรรมการพ'นจากตําแหนงประธานกรรมการ ให'พ'นจากตําแหนงกรรมการด'วย
เมื่อมีปPญหาวากรรมการผู'ใดพ'นจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม ให'เป6นหน'าที่
และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป6นผู'วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให'เป6นที่สุด
ในกรณีที่ไมมีผู'ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหน'าที่ได'
ให'กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน'าที่แทนประธานกรรมการ
ในระหวางที่กรรมการพ'นจากตําแหนง และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วาง ให'คณะกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหน'าที่ตอไปได' แตถ'ามีกรรมการเหลืออยู
ไมถึงสี่คน ให'กระทําได'แตเฉพาะการที่จําเป6นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได'
ในกรณีที่กรรมการจะพ'นจากตําแหนงตามวาระ ให'ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
กรรมการใหมภายในหนึ่งร'อยยี่สิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ แตถ'ากรรมการพ'นจากตําแหนง
ด'วยเหตุอื่นนอกจากการพ'นจากตําแหนงตามวาระ ให'ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการ
ให'แล'วเสร็จภายในเก'าสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๑๗ เมื่อมีผู'ร'องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวากรรมการผู'ใดพ'นจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๖ ให'เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องตอประธานกรรมการสรรหาภายในห'าวันนับแตวันที่
ได'รับการร'องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑKและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
มาตรา ๑๘ ภายใต'บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห'า การประชุมของคณะกรรมการต'องมี
กรรมการมาประชุมไมน'อยกวาห'าคน จึงจะเป6นองคKประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไมอาจ
มาประชุมได' ให'จดแจ'งเหตุนั้นไว'ในรายงานการประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให'ใช'คะแนนเสียงข'างมาก โดยประธาน
ในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต'องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให'กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ให'ประธานในทีป่ ระชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป6นเสียงชี้ขาด
การไมเข'าประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ให'ถือวา
เป6นการจงใจฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให'ประธานกรรมการเป6นประธานในที่ประชุม ถ'าประธานกรรมการไมมาประชุม
ให'กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป6นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑKและวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการให'เป6นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

๙
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการต'องมีมติวินิจฉัยในเรื่องดังตอไปนี้ กรรมการ
ทุกคนที่อยูในที่ประชุมต'องลงมติ การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกตางไปจากประเด็นที่จะต'องลงมติ
จะกระทํามิได' แตไมเป6นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหนงกอนมีการลงมติ
(๑) การวินิจฉัยวาการเลือกตั้งใดมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไป
โดยมิชอบด'วยกฎหมาย
(๒) การให'ความเห็นชอบคําวินจิ ฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
(๓) การแตงตั้งผู'ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๐
(๔) การสั่งระงับการดําเนินการอันจะทําให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมายตามมาตรา ๓๓
(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑
(๖) การยื่นคําร'องตอศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู'สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู'แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยการได'มาซึ่งวุฒิสภา
(๗) การสั่งให'คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ'นจากตําแหนงทั้งคณะ
และการวินิจฉัยวาผู'สมัครรับเลือกตั้งผู'ใดรับเงิน ทรัพยKสิน หรือประโยชนKอื่นเพื่อประโยชนKในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยพรรคการเมือง
(๘) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติกําหนดด'วยคะแนนสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๒๐ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๑๙ หรือในเรื่องอื่นใดที่
คณะกรรมการกําหนด ให'กรรมการลงมติเป6นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งอยางน'อย
ต'องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ และให'เลขาธิการ
เก็บรวบรวมไว'เป6นหลักฐาน
มติที่ได'ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล'ว ให'ดําเนินการตอไปได'โดยไมต'องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และในกรณีที่ต'องทําคําวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ
ให'ความเห็นชอบรางคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู'ทําหน'าที่แทนประธานกรรมการ
ได'ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล'ว ให'ถือวาเป6นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การให'ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการจะมอบหมายให'กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป6นผู'พิจารณาให'ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได'
คําวินิจฉัยตามวรรคสองให'เผยแพรให'ประชาชนทราบเป6นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพ'นจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหน'าที่ได'ทั้งคณะ
กอนลงนามในคําวินิจฉัย ให'เลขาธิการบันทึกเหตุดังกลาวไว'ในคําวินิจฉัยและให'เลขาธิการ
เป6นผู'ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกลาวแล'ว ให'คําวินิจฉัยนั้น
เป6นอันใช'บังคับได'
มาตรา ๒๑ กรรมการต'องปฏิบัติหน'าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน'าที่และ
การใช'อํานาจของคณะกรรมการต'องเป6นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล'าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง
ในการใช'ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให'ถูกต'องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหวางการดํารงตําแหนง

๑๐
กรรมการจะเข'ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได' เว'นแตเป6นหลักสูตรหรือ
โครงการที่คณะกรรมการเป6นผู'จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ
มาตรา ๒๒ นอกจากหน'าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว'ในรัฐธรรมนูญแล'ว
ให'คณะกรรมการมีหน'าที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ด'วย
(๑) หน'าที่และอํานาจที่กําหนดไว'ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมายอื่น
(๒) ออกข'อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่กําหนดไว'ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปPญหาหรือข'อโต'แย'งเกี่ยวกับข'อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน'าที่ของผู'ปฏิบัติงานของสํานักงาน ข'าราชการ
พนักงานหรือลูกจ'างของหนวยงานของรัฐ หรือเจ'าหน'าที่อื่นของรัฐ ในการปฏิบัติหน'าที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง การสืบสวนและไตสวน และการอื่นใดที่จําเป6น เพื่อให'เป6นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง
(๕) สงเสริม สนับสนุนให'หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองคKกรเอกชน
ในการสร'างความรู'ความเข'าใจที่ถูกต'องให'แกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยKทรงเป6นประมุข การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน หรือให'ประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู'ที่ถูกต'องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑK
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการชําระคาเสียหายและคาใช'จายสําหรับการจัดการ
เลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว'นดอกเบี้ยหรือ
เบี้ยปรับ
(๗) กํากับและติดตามการใช'จายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได'รับการจัดสรรตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยพรรคการเมืองเพื่อให'เป6นไปโดยถูกต'องตามกฎหมายดังกลาว
(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปNและข'อสังเกตตอรัฐสภา และเผยแพรให'
ประชาชนทราบเป6นการทั่วไป
(๙) จัดให'มีการศึกษา วิเคราะหK หรือวิจัย เพื่อกําหนดวิธีการหรือมาตรการ
ให'การเลือกตั้งเป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย
(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขในการเปJดเผยข'อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน'าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน
ในการควบคุม กํากับ ดูแลการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย ให'ถือเป6นหน'าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะต'องดําเนินการ
สอดสอง สืบสวน หรือไตสวนเพื่อปSองกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว'นการกระทําใดอันจะ
กอให'เกิดความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได' ไมวาจะเป6นเวลาในระหวางประกาศใช'
พระราชกฤษฎีกาให'มีการเลือกตั้งหรือไมก็ตาม

๑๑
การกําหนดตาม (๑๐) ต'องไมขัดหรือแย'งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และต'องคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวข'อง ประโยชนKที่สาธารณชนจะพึงได'รับ หลักธรรมาภิบาล
และความเป6นธรรมประกอบกัน
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู'สมัครผู'ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ให'ถูกต'องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข'อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ให'คณะกรรมการตอบข'อสอบถามให'แล'วเสร็จโดยเร็วแตต'องไมช'ากวาสามสิบวัน
นับแตวันได'รับการสอบถาม ในการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให'กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
เลขาธิการเป6นผู'ตอบข'อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได' และเมื่อได'ตอบแล'วให'เผยแพรให'ประชาชน
ทราบเป6นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู'ซึ่งได'รับมอบหมายตอบข'อสอบถามไมทันภายในเวลา
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให'ถือวาเป6นการจงใจฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข'อสอบถามให'เป6นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน'าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให'คณะกรรมการมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ให'หนวยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข'อเท็จจริง หรือให'ความเห็นในการปฏิบัติงาน
หรือสงเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข'องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) ให'เจ'าหน'าที่ของหนวยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข'อเท็จจริง หรือมาให'ถ'อยคํา หรือสงเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข'อง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ขอความรวมมือให'ศาลสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข'อง
เพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) เข'าไปหรือแตงตั้งให'บุคคลเข'าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
ให'ผู'ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจตาม (๔) ตามหลักเกณฑKและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดด'วย
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน'าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ให'คณะกรรมการมีหน'าที่รับผิดชอบรวมกันเพื่อให'บรรลุเปSาหมายให'การเลือกตั้งเป6นไปด'วย
ความเรียบร'อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน
มาตรา ๒๖ ในระหวางการเลือกตั้ง ให'กรรมการแตละคนมีหน'าที่และอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) กํากับและตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย

๑๒
(๒) มีคําสั่งให'ดําเนินการสืบสวนหรือไตสวนเมื่อพบเห็นการกระทําใดที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาการเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย
(๓) เมื่อพบการกระทําหรือการงดเว'นการกระทําใดอันอาจเป6นเหตุให'การเลือกตั้ง
มิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย ถ'าการนั้นเป6นการกระทําหรือ
การงดเว'นการกระทําของเจ'าหน'าที่ของรัฐ ให'มีอํานาจสั่งให'ระงับ ยับยั้ง แก'ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให'
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งได'ตามที่เห็นสมควร ถ'าเป6นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใชเป6นเจ'าหน'าที่
ของรัฐ ให'มีอํานาจสั่งให'เจ'าพนักงานฝUายปกครองหรือตํารวจและเจ'าพนักงานฝUายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู'ใหญดําเนินการตามหน'าที่และอํานาจ หรือสั่งให'ผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด บันทึก
พฤติกรรมแหงการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว'เพื่อดําเนินการตอไปได'ตามที่จําเป6น หรือใน
กรณีจําเป6นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได' จะสั่งให'ระงับหรือยับยั้งการดําเนินการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
บางหนวยหรือทุกหนวยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว'นการกระทํานั้นก็ได'
ในกรณีที่กรรมการสั่งให'ผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรม
แหงการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให'ถือวาการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว
ของผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป6นการดําเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไตสวนตาม (๒) จะต'องมีคําสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู'สมัครผู'ใดไว'เป6นการชั่วคราว หรือดําเนินการอื่นใด ให'เสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัย
เมื่อกรรมการผู'ใดออกคําสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล'ว ให'รายงานตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ'าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให'แก'ไขเพิ่มเติม ยกเลิกคําสั่ง
หรือมีมติให'ดําเนินการอยางใดตามที่เหมาะสมก็ได'
หลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน'าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให'เป6นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
และการออกเสียงประชามติ ให'เป6นหน'าที่และอํานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง
หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น ให'คณะกรรมการมีอํานาจ
ดําเนินการให'องคKกรปกครองสวนท'องถิ่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐเป6นผู'รับผิดชอบในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต'การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กับให'มีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งแตงตั้งเจ'าหน'าที่ผู'ปฏิบัติงานและกําหนดหลักเกณฑKและวิธีการ
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให'คณะกรรมการมีหน'าที่และอํานาจ
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย
ตามหน'าที่และอํานาจที่บัญญัติไว'ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู'แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แตละครั้ง ให'คณะกรรมการจัดให'มีผู'ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน'าที่
ในแตละจังหวัดในระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อทําหน'าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๑๓
ของเจ'าหน'าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง และการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง หรือการกระทําใดที่จะเป6นเหตุทําให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย แล'วรายงานให'คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อดําเนินการ
ตามหน'าที่และอํานาจตอไป ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ ให'ผู'ตรวจการเลือกตั้ง
มีอํานาจแจ'งเตือนให'ปฏิบัติให'ถูกต'องได' ถ'าไมมีการดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องให'รายงานให'
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให'สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมีหน'าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู'ตรวจการเลือกตั้งด'วย
คณะกรรมการจะมอบหมายให'ผู'ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน'าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
ก็ได' แตจะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได'
ระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง หมายความถึงเวลาตั้งแต
มีพระราชกฤษฎีกาให'มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้น
อีกไมเกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให'เป6นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต'อง
กําหนดให'สามารถรายงานได'โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑKและวิธีปฏิบัติงานของผู'ตรวจการเลือกตั้งให'เป6นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือมี
การออกเสียงประชามติ หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น คณะกรรมการ
จะสั่งให'ผู'ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน'าที่ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได' แตในการแตงตั้ง
ผู'ตรวจการเลือกตั้งต'องคํานึงถึงหลักเกณฑKตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๒๙ ให'คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแตละ
จังหวัด จังหวัดละไมน'อยกวาห'าคนแตไมเกินแปดคน เพื่อแตงตั้งเป6นผู'ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่
เพียงพอแกการปฏิบัติหน'าที่ครบทุกจังหวัด โดยจัดทําเป6นบัญชีรายชื่อขึ้นไว' บัญชีรายชื่อดังกลาว
ให'ใช'ได'เป6นเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนดแตต'องไมเกินห'าปN
เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล'ว กอนดําเนินการแตงตั้ง ให'คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู'ได'รับการคัดเลือกให'ประชาชนทราบเป6นเวลาไมน'อยกวาสิบห'าวัน และให'นําข'อมูลที่
ได'รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแตงตั้งด'วย
จังหวัดใดไมอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหนึ่ง
ไมวาด'วยเหตุใด คณะกรรมการจะไมแตงตั้งผู'มีภูมิลําเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแตงตั้งน'อยกวาที่
กําหนดไว'ในวรรคหนึ่งก็ได' ในกรณีเชนนั้นคณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่น
แทนให'ครบจํานวนก็ได'
ผู'ตรวจการเลือกตั้งต'องไมเป6นข'าราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจ'างของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ ไมเป6นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในเวลาห'าปNที่ผานมากอนการแตงตั้ง เป6นบุคคลซึ่งเชื่อได'วามีความซื่อสัตยKสุจริต
ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย และต'องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดและไมมีลักษณะ
ต'องห'ามที่กําหนดไว'สําหรับผู'สมัครรับเลือกตั้งเป6นสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร ทั้งต'องไมเป6นผู'มีบุพการี
คูสมรส หรือบุตรเป6นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป6นสมาชิกสภาผู'แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น

๑๔
ผู'สมัครเข'ารับการคัดเลือกเป6นผู'ตรวจการเลือกตั้ง ต'องยืนยันในใบสมัครวามี
ความพร'อมที่จะไปปฏิบัติหน'าที่ในจังหวัดใด ๆ ที่ได'รับมอบหมายหรือได'รับการแตงตั้งตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการพ'นจากตําแหนงของผู'ตรวจการเลือกตั้งให'เป6นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ไมวาในเวลาใด ๆ ถ'าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได' หรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาผู'ตรวจการเลือกตั้งผู'ใดขาดความสุจริต ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต'องห'าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน'าที่ ละทิ้งหน'าที่
หรือไมยอมปฏิบัติหน'าที่ ให'คณะกรรมการมีมติให'ผู'นั้นพ'นจากตําแหนงและคัดออกจากบัญชีรายชื่อ
ทันที
มาตรา ๓๐ เมื่อมีกรณีที่ผู'ตรวจการเลือกตั้งจะต'องปฏิบัติหน'าที่ ให'คณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ มีจํานวนไมน'อยกวาห'าคนแตไมเกินแปดคน
โดยคํานึงถึงพื้นที่ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต'องปฏิบัติหน'าที่ เพื่อแตงตั้งให'เป6นผู'ตรวจการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด
ให'ผู'ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน'าที่ได'นับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง แม'จะยังมีจํานวน
ไมครบตามวรรคหนึ่งก็ตาม
การแตงตั้งผู'ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตละจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ให'แตงตั้งจากบุคคลซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย จับสลากจาก
(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่
จะแตงตั้ง จํานวนสองคน
(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มิได'มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่
จะแตงตั้ง ให'ครบตามจํานวนที่กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผู'ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม (๑) ได' ไมวาด'วยเหตุใด
คณะกรรมการจะแตงตั้งผู'ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม (๒) แทนผู'ตรวจการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดตาม (๑) ก็ได'
ให'คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งให'แล'วเสร็จไมช'ากวาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาให'มีการเลือกตั้งมีผลใช'บังคับ แตต'องไมเร็วกวาสามสิบวันกอน
วันที่พระราชกฤษฎีกาให'มีการเลือกตั้งมีผลใช'บังคับ
เมื่อพ'นเวลาระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘ แล'ว ให'คําสั่ง
ตั้งผู'ตรวจการเลือกตั้งเป6นอันสิ้นผล เว'นแตในกรณีที่ผู'ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดยังมี
ความจําเป6นจะต'องดําเนินการตอไป คณะกรรมการจะประกาศให'ปฏิบัติหน'าที่ตอไปตามเวลาที่
กําหนดก็ได'
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน'าที่ ให'ผู'ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได'รับคาใช'จาย
ในการเดินทาง คาที่พัก คาตอบแทน และคาใช'จายหรือการสงเคราะหKอื่นตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด

๑๕
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนKในการดําเนินการตามหน'าที่และอํานาจในการ
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย
คณะกรรมการอาจขอให'มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ให'สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผู'สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของ
พรรคการเมือง โดยอาจขอให'ตรวจสอบอยางเรงดวนในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้งด'วยก็ได'
(๒) เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
หรือฝUาฝRนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให'สํานักงานปSองกันและปราบปราม
การฟอกเงินแจ'งรายงานการทําธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู'ดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
หรือผู'สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ'งให'ทราบ หรือให'ธนาคารแหงประเทศไทย หรือสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาด'วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ'งให'ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจายเงินในกรณีดังกลาว
ตามที่คณะกรรมการร'องขอ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด และมิให'นําบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ห'ามหนวยงานใดเปJดเผยข'อมูลในความครอบครองมาใช'บังคับแกการแจ'งข'อมูลตามที่
คณะกรรมการร'องขอ
(๓) ให'หนวยงานของรัฐทุกหนวยที่เกี่ยวกับการขาว แจ'งข'อมูลเบาะแสตามที่
คณะกรรมการร'องขอ แตเมื่อได'รับแจ'งข'อมูลใดแล'วให'คณะกรรมการใช'ข'อมูลนั้นเพื่อประโยชนK
ในการสืบสวนหาตัวผู'กระทําความผิดหรือวางมาตรการปSองกันการกระทําความผิดในสวนที่เป6นหน'าที่
และอํานาจของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการจะเปJดเผยข'อมูลและแหลงข'อมูลมิได'
และเพื่อประโยชนKในการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวข'อง ให'คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงิน
งบประมาณที่สํานักงานได'รับจัดสรรมาให'แกหนวยงานนั้นเป6นเงินอุดหนุนทั่วไปของหนวยงานนั้นได'
ในการสั่งให'ดําเนินการตาม (๑) คณะกรรมการมีอํานาจจายคาใช'จายของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน หรือจายคาตอบแทนให'แกผู'สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได'วามีบุคคลใดดําเนินการด'านธุรกรรม
ทางการเงิน ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณKที่อาจใช'ในการจัดการเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจ ใช'เงิน
หรือทรัพยKสินหรืออิทธิพลคุกคามเพื่อให'คุณให'โทษแกผู'สมัครหรือพรรคการเมือง หรือดําเนินการอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนดอันจะเป6นผลให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย ให'คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให'บุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้น
ไว'เป6นการชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนดแตต'องไมเกินหกสิบวัน
ผู'ได'รับคําสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร'องขอตอศาลปกครองสูงสุดให'เพิกถอนคําสั่งนั้นได'
และถ'าศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการดําเนินการของบุคคลนั้นมิได'เป6นไปเพื่อให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย ให'ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้น
มาตรา ๓๔ ให'เป6นหน'าที่ของหนวยงานของรัฐที่จะต'องดําเนินการชวยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน'าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง
หรือการสืบสวนหรือไตสวนตามที่คณะกรรมการร'องขอเป6นหนังสือ
เพื่อประโยชนKในการดําเนินการให'การเลือกตั้งเป6นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย ให'คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแตงตั้งข'าราชการ พนักงาน

๑๖
หรือลูกจ'างของหนวยงานของรัฐ ให'ปฏิบัติการอันจําเป6นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุน
การเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไตสวนได'ตามที่เห็นสมควร และให'แจ'งให'หนวยงานของรัฐ
ที่ข'าราชการ พนักงาน หรือลูกจ'างนั้นสังกัดอยูทราบโดยเร็ว
ข'าราชการ พนักงาน หรือลูกจ'างของหนวยงานของรัฐซึ่งมีหน'าที่ต'องปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองผู'ใดไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ให'ถือวาผู'นั้น
กระทําความผิดทางวินัย และถ'าเป6นผลให'เกิดความเสียหายแกการดําเนินการเลือกตั้ง ให'ถือวา
เป6นการกระทําความผิดทางวินัยอยางร'ายแรง และให'คณะกรรมการสงเรื่องให'ผู'มีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยดําเนินการตามหน'าที่และอํานาจแกผู'นั้นโดยเร็ว และแจ'งผลให'คณะกรรมการทราบด'วย
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนKในการดําเนินการเลือกตั้งให'เป6นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยชอบด'วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคล กลุมบุคคล
องคKกรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน'าที่เป6นผู'ชวยเหลือการปฏิบัติงานหรือ
เป6นผู'สังเกตการณKในการเลือกตั้งเพื่อรายงานตอคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได'ตามสมควร
หลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน
การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให'เป6นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
และให'เผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให'ประชาชนทราบเป6นการทั่วไปด'วย
มาตรา ๓๖ ให'คณะกรรมการจัดให'มีการทํา ทะเบียนรายชื่อผู' มีสิทธิเลื อกตั้งจาก
หลักฐานทะเบียนบ'านตามกฎหมายวาด'วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพรให'ประชาชนทราบ
ทะเบียนรายชื่อผู'มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให'ผู'มีสวนได'เสียมีสิทธิตรวจสอบและ
ขอแก'ไขให'ถูกต'องได'
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข'อมูลทะเบียน
ราษฎรเพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู'มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให'นายทะเบียน
ตามกฎหมายวาด' ว ยการทะเบี ย นราษฎรหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ห็ น สมควรเป6 น ผู' จั ด ทํ า แทนได' ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑKและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให'คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ
บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน'าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได'
หลักเกณฑKและวิธีการแตงตั้ง การพ'นจากตําแหนง คาตอบแทน และการสงเคราะหKอื่น
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให'เป6นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให'คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางาน ความคุ'มคา
และความรวดเร็วด'วย
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน'าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให'กรรมการ
เลขาธิการ ผูต' รวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๓๗ เป6นเจ'าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๗
มาตรา ๓๙ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนKตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให'เป6นไปตามกฎหมายวาด'วยการนั้น และให'ได'รับเบี้ยประชุมเป6นรายครั้ง
เทากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาวาด'วยเบี้ยประชุมกรรมการ
ให'ประธานกรรมการและกรรมการได'รับเงินคารับรองเหมาจายเป6นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต'องไมน'อยกวาเงินประจําตําแหนงของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ
มาตรา ๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไมน'อยกวาหนึ่งปN
มีสิทธิได'รับบําเหน็จตอบแทนเป6นเงินซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อพ'นจากตําแหนงด'วยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปN
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น ให'นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๙ คูณด'วย
จํานวนปNที่ดํารงตําแหนง เศษของปNให'นับเป6นหนึ่งปN
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เป6นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได' เว'นแตกรณีตาย ให'ตก
ได'แกคูสมรสและทายาทที่ได'แจ'งไว' และถ'าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน'าที่หรือในการ
ปฏิบัติหน'าที่ ให'ได'รับเป6นสองเทาของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว'ตามวรรคสอง
หมวด ๒
การสืบสวน การไตสวน และการดําเนินคดี
มาตรา ๔๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏตอคณะกรรมการไมวา
โดยทางใด ไมวาจะมีผู'แจ'งหรือผู'กลาวหาหรือไม ถ'ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข'อมูลเพียงพอที่จะ
สืบสวนตอไปวามีการกระทําใดอันเป6นการฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไป
โดยมิชอบด'วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน'าที่ต'องดําเนินการให'มีการสืบสวน หรือไตสวน
เพื่อแสวงหาข'อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ถ'าผลการสืบสวนหรือไตสวนปรากฏวาไมมีมูลความผิด
ให'สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อวามีผู'กระทําการตามที่มีการสืบสวนหรือไตสวน
ให'คณะกรรมการสั่งให'ดําเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจําเป6นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู'กระทําการดังกลาวไว'เป6นการชั่วคราวก็ได'
การดําเนินการให'มีการสืบสวนหรือไตสวน การสืบสวนและการไตสวน และการสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู'ถูกกลาวหาไว'เป6นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให'เป6นไปตาม
หลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

๑๘
ห'ามมิให'บุคคลใดเปJดเผยข'อมูลอันทําให'สามารถระบุตัวตนของผู'แจ'ง รวมทั้งข'อมูล
ขาวสารที่ได'มาเนื่องจากการดําเนินการตามมาตรานี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว'นแต
เป6นการเปJดเผยข'อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน'าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล
ในการสืบสวนหรือไตสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให'บุคคล
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งให'สืบสวนหรือไตสวนตามวรรคหนึ่งเป6นเจ'าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๔๒ ให'กรรมการมีอํานาจสืบสวน ไตสวน หรือดําเนินคดีตามมาตรา ๔๑ และ
เพื่อให'การดําเนินการสืบสวนหรือไตสวน หรือการดําเนินคดีดังกลาวเป6นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ให'คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป6นเจ'าพนักงานมีอํานาจ
ในการสืบสวน สอบสวน หรือไตสวน หรือดําเนินคดีได'ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งอยางน'อยต'องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และขอบเขตแหงหน'าที่และอํานาจของผู'ได'รับ
แตงตั้งแตละระดับไว'ให'ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจําตัวเจ'าพนักงานที่เกี่ยวข'องด'วย
พนักงานของสํานักงานที่จะได'รับแตงตั้งเป6นเจ'าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ต'องเป6น
ผู'มีความรู'ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไตสวน หรือการดําเนินคดี และผาน
การฝWกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนดแล'ว
ในกรณีมีความจําเป6น คณะกรรมการจะแตงตั้งเจ'าหน'าที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ
ให'เป6นเจ'าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน'าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได'
ให'เจ'าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เป6นพนักงานฝUายปกครองหรือตํารวจชั้นผู'ใหญ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให'มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความในวรรคหนึ่งไมเป6นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะดําเนินการให'พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๓ ภายใต'บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในการไตสวน กรรมการหรือเจ'าพนักงานต'องให'โอกาสผู'ถูกกลาวหาทราบข'อกลาวหา ข'อเท็จจริง
และพยานหลักฐานโดยสรุป
ผู'ถูกกลาวหามีสิทธิที่จะให'ถ'อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ
หรือเจ'าพนักงานกําหนด และมีสิทธิที่จะให'ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว'วางใจเข'ารวมฟPงการไตสวนได'
ในกรณีที่ผู'ถูกกลาวหาไมมาให'ถ'อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด ให'กรรมการหรือ
เจ'าพนักงานมีอํานาจดําเนินการไตสวนตอไปได'
ในการแจ'งตามวรรคหนึ่ง เจ'าพนักงานจะแจ'งโดยวิธีปJดหมาย หรือสง ณ ภูมิลําเนา
หรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาด'วยการทะเบียนราษฎร หรือแจ'งทาง
อิเล็กทรอนิกสKก็ได' ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และเมื่อได'ดําเนินการดังกลาวแล'ว
ให'ถือวาผู'ถูกกลาวหาได'รับทราบข'อกลาวหาแล'ว
ในการสืบสวนหรือไตสวน เจ'าพนักงานอาจจัดให'มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ
ผู'ถูกกลาวหาหรือพยานด'วยก็ได'

๑๙
มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่จะต'องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให'คณะกรรมการแจ'งให'พนักงานอัยการ
ที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยให'สงสํานวนการไตสวนหรือสํานวนการสอบสวน
ให'พนักงานอัยการเพื่อใช'เป6นสํานวนในการดําเนินคดีโดยถือวาสํานวนการไตสวนหรือสํานวนการสอบสวน
ดังกลาวเป6นสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยจะสงตัวผู'ต'องหาไปพร'อมกับสํานวนการไตสวนหรือสํานวนการสอบสวนหรือไมก็ได' แตพนักงานอัยการ
มีอํานาจสั่งให'เจ'าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไตสวนเพิ่มเติม หรือพนักงานอัยการจะดําเนินการไตสวนหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได' ถ'าพนักงานอัยการยื่นฟSองตอศาล และเป6นกรณีที่ไมมีตัวผู'ถูกกลาวหา
ให'ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู'ถูกกลาวหาตามควรแกกรณี เพื่อดําเนินคดีตอไป แตถ'าพนักงาน
อัยการเห็นควรสั่งไมฟSอง ให'เสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใด
ให'แจ'งให'คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไมฟSอง ให'แจ'งเหตุผลให'คณะกรรมการทราบ
และให'คณะกรรมการเผยแพรเหตุผลดังกลาวให'ประชาชนทราบเป6นการทั่วไป
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ'าเป6นการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาด'วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น คณะกรรมการจะมอบอํานาจให'ผู'วาราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่จัดให'มีการเลือกตั้งเป6นผู'ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได'
เมื่อมีกรณีที่จะต'องร'องขอตอศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณKเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ให'คณะกรรมการมีอํานาจยื่นคําร'องตอ
ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณKได'โดยตรง หรือจะมอบหมายให'กรรมการหรือเจ'าพนักงานตามมาตรา ๔๒ เป6น
ผู'ดําเนินการแทนคณะกรรมการก็ได' และให'ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณKแล'วแตกรณี นําสํานวน
การสืบสวนหรือไตสวนของคณะกรรมการมาใช'เป6นหลักในการพิจารณา แตเพื่อประโยชนKแหง
ความยุติธรรมให'ศาลมีอํานาจสั่งไตสวนข'อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได'
ในคดีที่ต'องยื่นคําร'องตอศาลรัฐธรรมนูญ ให'คณะกรรมการหรือผู'ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป6นผู'มีอํานาจในการยื่นคําร'องตอศาลรัฐธรรมนูญ
ในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให'คณะกรรมการได'รับยกเว'นคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๕ ให'คณะกรรมการกําหนดมาตรการคุ'มครองพยานมิให'เกิดอันตราย
แกพยาน รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให'แกผู'เป6นพยาน ในมาตรการดังกลาว
จะกําหนดให'มีการจายคาที่อยูหรือคาเดินทางหรือคาใช'จายอื่นที่จําเป6นด'วยก็ได'
การคุ'มครองพยานตามวรรคหนึ่งให'หมายความรวมถึงผู'ให'ข'อมูล หรือผู'ชี้เบาะแสด'วย
และให'กระทําได'เมื่อได'รับคําร'องขอจากบุคคลดังกลาว
ในกรณีที่กรรมการ เจ'าหน'าที่ของสํานักงาน ผู'ตรวจการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ
รวมทั้งเจ'าหน'าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง ผู'ใดถูกดําเนินคดีไมวาเป6นคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง
และไมวาจะถูกฟSองในขณะดํารงตําแหนงหรือเมื่อพ'นจากตําแหนงแล'ว ถ'าการถูกดําเนินคดีดังกลาว
เป6นเพราะเหตุที่ได'มีมติ คําสั่ง หรือปฏิบัติหน'าที่ และมิใชพนักงานอัยการเป6นผู'ฟSอง ให'คณะกรรมการ
มีอํานาจให'ความชวยเหลือในการตอสู'คดีแกบุคคลดังกลาวได' และให'พนักงานอัยการเข'าแก'ตางให'แก
บุคคลเหลานั้นตามที่คณะกรรมการร'องขอ การให'ความชวยเหลือดังกลาวให'รวมถึงคาฤชาธรรมเนียม
และคาทนายความด'วย

๒๐
มาตรการในการคุ'มครองพยานตามวรรคหนึ่ง และการให'ความชวยเหลือ
ตามวรรคสาม ให'เป6นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวข'องในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากได'ให'ถ'อยคํา หรือแจ'งเบาะแสหรือข'อมูลอันเป6นสาระสําคัญ
ในการที่จะใช'เป6นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด คณะกรรมการอาจจะไมดําเนินคดี
ก็ได' ตามหลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว'ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไมดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวแล'วให'สิทธิในการดําเนินคดี
อาญาเป6นอันระงับไป
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชนKในการสืบสวนหรือไตสวน ให'คณะกรรมการมีอํานาจ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป6นคาใช'จายในการแสวงหาข'อมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําใดอันเป6น
การฝUาฝRนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให'
การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย รวมตลอดทั้ง
ให'รางวัลแกผู'ชี้เบาะแสการกระทําการอันไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
ในการแสวงหาข'อมูลขาวสารตามวรรคหนึ่ง ให'คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรร
คาใช'จายให'แกผู'ให'ข'อมูลขาวสารซึ่งมิได'เป6นเจ'าหน'าที่ของสํานักงานโดยไมต'องระบุชื่อผู'รับเงิน
แตคณะกรรมการต'องมีหนังสือรับรองคาใช'จายดังกลาว
การใช'จายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให'เป6นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีจําเป6นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หรือจากเงินรายได'ของสํานักงานมาเพื่อใช'จายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได'
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการได'รับแจ'งจากผู'วาการตรวจเงินแผนดิน
วามีหลักฐานอันควรเชื่อได'วาการใช'จายเงินแผนดินมีพฤติการณKอันอาจทําให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให'คณะกรรมการดําเนินการสืบสวน ไตสวน หรือดําเนินคดีตามหมวดนี้
โดยพลัน โดยให'ถือวาเอกสารและหลักฐานที่ผู'วาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําขึ้น
เป6นสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการวาหนวยงานของรัฐหรือพนักงาน
สอบสวนได'รับเรื่องการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ไว'พิจารณา และคณะกรรมการเห็นวาเป6นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให'คณะกรรมการมีหนังสือแจ'งให'หนวยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่องหรือสงสํานวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมาให'
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีเชนนี้
ให'หนวยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือสงสํานวนการสอบสวนในสวนที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มาให'คณะกรรมการภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ได'รับหนังสือแจ'งดังกลาว

๒๑
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕๐ ให'มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป6นนิติบุคคลและ
อยูภายใต'การบังคับบัญชา กํากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใต'บังคับแหงกฎหมายวาด'วยการคุ'มครองแรงงาน
กฎหมายวาด'วยแรงงานสัมพันธK กฎหมายวาด'วยการประกันสังคม และกฎหมายวาด'วยเงินทดแทน
แตพนักงานและลูกจ'างของสํานักงานต'องได'รับประโยชนKตอบแทนไมน'อยกวาที่กําหนดไว'ในกฎหมาย
วาด'วยการคุ'มครองแรงงาน กฎหมายวาด'วยการประกันสังคม และกฎหมายวาด'วยเงินทดแทน
มาตรา ๕๑ สํานักงานมีหน'าที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให'คณะกรรมการบรรลุภารกิจ
และหน'าที่ตามที่กําหนดไว'ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(๒) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กรรมการ และผู'ตรวจการเลือกตั้ง
(๓) ดําเนินการเพื่อให'พรรคการเมือง เจ'าหน'าที่พรรคการเมือง และผู'สมัครรับ
เลือกตั้งมีความรู'ความเข'าใจหน'าที่ที่ต'องปฏิบัติให'ถูกต'องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ คําสั่ง
และมติของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติหน'าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน ให'คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ
หรือประกาศ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงาน และขอบเขตหน'าที่ของสวนงานดังกลาว
(๒) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนง
และคาตอบแทนหรือสิทธิและประโยชนKอื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ'างของสํานักงาน
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหนง การร'องทุกขKและการอุทธรณKการลงโทษ สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ'างลูกจ'างของสํานักงาน
(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยKสิน การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสํานักงาน
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหKอื่นซึ่งรวมถึงการจัดให'มีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแกเลขาธิการ พนักงานและลูกจ'างของสํานักงาน และหลักเกณฑKและเงื่อนไขการจายเงิน
ชดเชยในกรณีเลขาธิการดํารงตําแหนงครบวาระ
(๖) การอื่นใดอันจําเป6นตอการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงาน
หรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและลูกจ'างของสํานักงาน หรือการทําให'บุคคลดังกลาว
ทํางานได'อยางมีประสิทธิภาพ

๒๒
การดําเนินการตาม (๑) ต'องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ'มคา
และความคลองตัว
การกําหนดตาม (๒) ต'องคํานึงถึงคาครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ
และภาระความรับผิดชอบที่แตกตางกันของเจ'าหน'าที่แตละสายงานและระดับด'วย
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให'คณะกรรมการ
คํานึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร โดยจะกําหนดให'มีคณะบุคคลเพื่อกํากับ ดูแล
หรือพิจารณาคําร'องทุกขKหรือคําอุทธรณKที่เป6นอิสระด'วยก็ได'
มาตรา ๕๓ ให'คณะกรรมการออกข'อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช'บังคับแกพนักงาน
และลูกจ'างของสํานักงาน ทั้งนี้ ข'อกําหนดทางจริยธรรมดังกลาวต'องระบุด'วยวาการฝUาฝRน
หรือไมปฏิบัติตามจะต'องได'รับโทษอยางใด
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรวาพนักงานหรือลูกจ'าง
ของสํานักงานผู'ใดกระทําการใดโดยไมสุจริตหรือเอื้อประโยชนKหรือกลั่นแกล'งผู'ใดในการปฏิบัติหน'าที่
หรือในการดําเนินการเลือกตั้ง ให'ดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหวางนั้น ให'คณะกรรมการ
ย'ายผู'นั้นให'พ'นจากตําแหนงหน'าที่หรือจากท'องที่ที่ผู'นั้นปฏิบัติหน'าที่อยูทันที
ให'นําความในวรรคสองมาใช'บังคับแกเลขาธิการด'วยโดยอนุโลม โดยให'
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให'หยุดปฏิบัติหน'าที่ไว'พลางกอนได'
มาตรา ๕๔ ให'สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
ตามมติของคณะกรรมการเป6นผู'บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ'างของสํานักงาน และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการ คณะกรรมการจะกําหนดให'มีรองเลขาธิการ
เป6นผู'ชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได'
ให'เลขาธิการทําหน'าที่เป6นเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๕ เลขาธิการต'องเป6นผู'มีความเป6นกลางทางการเมือง ไมเคยเป6นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปNกอนได'รับแตงตั้ง มีความซื่อสัตยKสุจริตเป6นที่ประจักษK มีสัญชาติไทย
มีอายุไมเกินหกสิบปNในวันที่ได'รับแตงตั้งและมีอายุไมเกินหกสิบห'าปNในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการ
และมีคุณวุฒิ ประสบการณK และความเชี่ยวชาญอันจะเป6นประโยชนKแกการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละห'าปNนับแตวันที่ได'รับแตงตั้ง และอาจ
ได'รับแตงตั้งใหมได' แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๕๖ นอกจากการพ'นจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพ'นจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต'องห'ามตามมาตรา ๕๕
(๔) ไมสามารถทํางานได'เต็มเวลา
(๕) คณะกรรมการมีมติให'พ'นจากตําแหนงด'วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

๒๓
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะ
ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหน'าที่เลขาธิการ
(๖) เป6นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว'ในสัญญาจ'าง
มาตรา ๕๗ ภายใต'บังคับมาตรา ๕๙ เลขาธิการมีหน'าที่และอํานาจควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงานให'เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการ และให'มีหน'าที่และอํานาจดังตอไปนี้ด'วย
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจ'าง ลงโทษทางวินัย
พนักงานหรือลูกจ'างของสํานักงาน ตลอดจนให'พนักงานหรือลูกจ'างของสํานักงานออกจากตําแหนง
ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเทาที่ไมขัดกับระเบียบ
หรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ
(๓) หน'าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว'ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๘ ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให'เลขาธิการ
เป6นผู'แทนของสํานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจให'บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได'
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ'าเป6นกิจการสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การงบประมาณของสํานักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลตอการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการกําหนด ให'เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
มาตรา ๕๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานของสํานักงานเป6นผู'อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดในแตละจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน'าที่และมีอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑK วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงตั้งผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ให'เป6นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให'นําความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช'บังคับแกผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดด'วย
มาตรา ๖๐ ให'คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจาย เพื่อจัดสรรเป6นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการและสํานักงานไว'ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปN
หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แล'วแตกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวางบประมาณรายจายที่ได'รับการจัดสรรให'ไมเพียงพอ
ให'คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู'แทนราษฎร
ได'โดยตรง
ในการเสนองบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให'คณะกรรมการ
แจ'งให'คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได'และทรัพยKสินที่มีอยูด'วย
ในกรณีที่มีคาใช'จายในการเลือกตั้งมากกวางบประมาณที่สํานักงานได'รับ ให'รัฐ
อุดหนุนคาใช'จายให'เพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

๒๔
มาตรา ๖๑ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปNหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามมาตรา ๖๐ ใช'บังคับแล'ว ให'สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปNเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพรให'ประชาชนทราบเป6นการทั่วไป
การใช'จายเงินของสํานักงานต'องเป6นไปตามที่ระบุไว'ในงบประมาณรายจายประจําปN
ตามวรรคหนึ่ง เว'นแตจะได'รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป6นการเฉพาะกรณี
ในการเบิกงบประมาณที่ได'รับการจัดสรร ให'สํานักงานสงข'อมูลคําขอเบิก
งบประมาณตอกรมบัญชีกลาง โดยให'ระบุจํานวนเงินที่จะต'องใช'ในแตละงวด งวดละสามเดือน และให'
กรมบัญชีกลางสั่งจายเงินให'แกสํานักงานภายในสามวันกอนวันขึ้นงวดใหม แตในกรณีที่สํานักงาน
มีความจําเป6นต'องใช'เงินมากกวาที่ได'แจ'งไว'ในงวดใด ให'กรมบัญชีกลางจายให'ตามที่สํานักงานร'องขอ
มาตรา ๖๒ รายได'และทรัพยKสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด'วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได'รับตามมาตรา ๖๑
(๒) รายได'จากคาธรรมเนียมหรือทรัพยKสินของสํานักงาน
(๓) ทรัพยKสินที่มีผู'อุทิศให'แกสํานักงาน
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนKของเงินหรือทรัพยKสินของสํานักงาน
(๕) รายได'อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ในการรับทรัพยKสินตาม (๓) ให'คํานึงถึงความเป6นกลางในการปฏิบัติหน'าที่ และใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการรับทรัพยKสินดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความเป6นกลางในการปฏิบัติ
หน'าที่ของสํานักงาน จะสั่งให'สํานักงานไมรับทรัพยKสินนั้นหรือให'คืนทรัพยKสินนั้นแกผู'อุทิศให'ก็ได'
มาตรา ๖๓ รายได'ของสํานักงานไมเป6นรายได'ที่ต'องนําสงคลังตามกฎหมายวาด'วย
เงินคงคลัง กฎหมายวาด'วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ให'สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช'จายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอตอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปNงบประมาณทุกปN
อสังหาริมทรัพยKซึ่งสํานักงานได'กรรมสิทธิ์มาไมวาจากการซื้อ หรือมีผู'ยกให' ให'เป6น
ที่ราชพัสดุแตสํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล ใช' หรือหาประโยชนKได'
มาตรา ๖๔ ทรัพยKสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผู'ใด
จะยกอายุความขึ้นเป6นข'อตอสู'มิได'
มาตรา ๖๕ ให'สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผู'สอบบัญชี
ภายในเก'าสิบวันนับแตวันสิ้นปNบัญชี
ให'สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเป6นผู'สอบบัญชีของสํานักงาน โดยให'ทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช'จายเงิน
และทรัพยKสินของสํานักงาน โดยแสดงให'เห็นด'วยวาการใช'จายดังกลาวเป6นไปตามวัตถุประสงคK
ประหยัด ได'ผลตามเปSาหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ'มคาเพียงใด แล'วทํารายงาน
เสนอผลการสอบบัญชีตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไมชักช'า

๒๕
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๖ ผู'ใดขัดขวางการปฏิบัติหน'าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ
ผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู'ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต'องระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปN
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ'าการขัดขวางการปฏิบัติหน'าที่ตามวรรคหนึ่ง ได'กระทําโดยใช'กําลังประทุษร'าย
หรือขูเข็ญวาจะใช'กําลังประทุษร'าย หรือเพื่อให'การเลือกตั้งมิได'เป6นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป6นไปโดยมิชอบด'วยกฎหมาย ผู'กระทําต'องระวางโทษจําคุกไมเกินห'าปN หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู'ใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๒๔ (๒)
ต'องระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผู'ใดซึ่งได'ลวงรู'ข'อมูลหรือแหลงข'อมูลที่คณะกรรมการได'รับแจ'งตาม
มาตรา ๓๒ (๓) แล'วเปJดเผยข'อมูลหรือแหลงข'อมูลนั้นตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชคณะกรรมการหรือผู'มีหน'าที่
และอํานาจในการใช'ข'อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือฝUาฝRนมาตรา ๔๑
วรรคสาม ต'องระวางโทษจําคุกไมเกินห'าปN หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ'าผู'กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป6นกรรมการ เลขาธิการ ผู'ตรวจการเลือกตั้ง
หรือเป6นพนักงานหรือลูกจ'างของสํานักงาน ต'องระวางโทษเป6นสองเทาของโทษที่กําหนดไว'
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๙ กรรมการ เลขาธิการ ผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผู'ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ พนักงานและลูกจ'างของสํานักงาน และเจ'าหน'าที่ที่เกี่ยวข'องกับการเลือกตั้ง ผู'ใดกระทําการ
หรือละเว'นการกระทําอันมิชอบด'วยหน'าที่ ต'องระวางโทษจําคุกไมเกินห'าปN หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และให'ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป6นเวลาสิบปN
ถ'าการกระทําตามวรรคหนึ่งได'กระทําโดยทุจริตต'องระวางโทษเชนเดียวกับที่บัญญัติไว'
ในมาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา และให'ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู'นั้นด'วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ ให'ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติ

๒๖
และไมมีลักษณะต'องห'ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังคงอยูในตําแหนง
ตอไปตามวรรคหนึ่ง ถ'าเป6นผู'ซึ่งได'รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให'ถือวาเป6นกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งได'รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และถ'าเป6นผู'ซึ่งได'รับการสรรหาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให'ถือวาเป6นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได'รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ ภายในสิบห'าวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช'บังคับ ให'ศาลรัฐธรรมนูญและองคKกรอิสระที่มิใชคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตงตั้ง
และสงชื่อผู'แทนให'สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป6นคณะกรรมการสรรหาตามที่บัญญัติไว'
ในรัฐธรรมนูญ เมื่อพ'นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล'ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองคKกรอิสระใด
ยังไมอาจแตงตั้งผู'แทนได' หรือในกรณีที่ไมมีผู'นําฝUายค'านในสภาผู'แทนราษฎร ให'คณะกรรมการ
สรรหาปฏิบัติหน'าที่ตอไปได' โดยให'ถือวาคณะกรรมการสรรหาประกอบด'วยกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
แตไมเป6นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองคKกรอิสระที่จะแตงตั้งผู'แทนมาในภายหลัง การแตงตั้ง
ดังกลาวไมมีผลให'การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได'ดําเนินการไปแล'วต'องเสียไป
ภายในสิบห'าวันนับแตวันพ'นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให'คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยวาประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับผู'ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต'องห'ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีคําวินิจฉัยวาประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งผู'ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต'องห'ามตามรัฐธรรมนูญ ให'ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู'นั้นพ'นจากตําแหนงตั้งแตวันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีคําวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให'เป6นที่สุด
ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งพ'นจากตําแหนงตามวรรคสี่ เมื่อวุฒิสภา
ให'ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได'รับการสรรหาหรือคัดเลือกแล'ว ให'ผู'ซึ่งได'รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
และกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังอยูในตําแหนงตามมาตรา ๗๐ ประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเอง
ให'คนหนึ่งเป6นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ'งให'ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๗๒ ให'คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๑ ดําเนินการสรรหาผู'สมควร
ได'รับการแตงตั้งเป6นผู'ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจํานวนที่พ'นจากตําแหนง
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ และให'สรรหากรรมการการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกสองคนเพื่อให'ครบจํานวน
ตามมาตรา ๘ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๗๑
ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่พ'นจากตําแหนง
เป6นผู'ที่ได'รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา ให'ที่ประชุมใหญศาลฎีกาดําเนินการคัดเลือก

๒๗
และสงชื่อให'คณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการสรรหามีคําวินิจฉัย
ตามมาตรา ๗๑ เพื่อสงรายชื่อให'วุฒิสภาดําเนินการตอไปพร'อมกับรายชื่อที่ได'รับการสรรหา
มาตรา ๗๓ ให'เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต'องห'ามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงเป6นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ตามสัญญาจ'างที่ทําไว'ตอกัน
ในกรณีที่มีปPญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต'องห'ามของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให'คณะกรรมการการเลือกตั้งเป6นผูว' ินิจฉัย ในการวินจิ ฉัยให'คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาที่วนิ ิจฉัยไว'ตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๔ ให'กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป6นอันพ'นจากตําแหนงตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับ
มาตรา ๗๕ บรรดาระเบียบ ข'อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งใช'บังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับ ให'มีผลใช'บังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ
ข'อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๖ ให'สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป6นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาสิทธิ หน'าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอยูกับ
บุคคลใดในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับ ให'โอนมาเป6นของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๗ ให'โอนบรรดาพนักงานและลูกจ'างของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาเป6นของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให'ถือวาสิทธิและประโยชนKอื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ'างดังกลาวได'รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป6นสิทธิและประโยชนKอื่นใด
ที่ได'รับตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว'นแตจะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๕๒ (๒)
กําหนดไว'เป6นอยางอื่น

๒๘
มาตรา ๗๘ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน การไตสวน การดําเนินคดี
หรือการดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน'าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด'วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งดําเนินการกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช'บังคับ ให'ถือวาการนั้น
เป6นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และการดําเนินการตอไปให'เป6นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่มีปPญหาในการดําเนินการในเรื่องใดที่ยังค'างพิจารณาอยู และมิได'บัญญัติ
วิธีดําเนินการไว'ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ การดําเนินการนั้นตอไปให'ดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู'รับสนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

