ปรับปรุงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มกี ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เหตุผล
โดยทีบ่ ทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
“เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ
ด้วย แล้วแต่กรณี
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย
แล้วแต่กรณี
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
แล้วแต่กรณี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการมีอานาจกาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ
ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการกาหนดโดยทาเป็นประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให้ดาเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งใดมีการกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย

๓
ให้สานักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการเปิดเผยถึง
ตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่
และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทาที่ทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทาความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้าซ้อน
กัน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเชิญ
ประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและกาหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

หมวด ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหาร
และจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จานวนห้าคน จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(ค) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

๔
(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับ
การเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(จ) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(ฉ) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (จ) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
(ช) เป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี ตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และเคยดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจานวนสองคน
มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน

๕
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๖) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจ
โดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมาตรา ๘ (๑) ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

๖
ในการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการเสนอชื่อบุคคลซึง่ องค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้จะได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน
ให้นาเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองลาดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
เกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากให้เหลือเพียงสองคน
ในการลงคะแนนครั้งหลังนี้ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)
มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นกาหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือ
ว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่
ต้องสรรหากรรมการใหม่ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสาหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้
ให้ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลสาเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา
จากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้กรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือให้ผู้สมัครแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม
ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
ผู้ซง่ึ จะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจานวนทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา

๗
ผู้ซง่ึ จะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบ
จานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้มีการลงคะแนนใหม่สาหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม
หรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง แล้วแต่กรณี ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจานวน
ที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่สาหรับจานวนที่ยังขาดอยู่ โดยผู้ซึ่ง
ไม่ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อไปยังวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตาแหน่ง ถ้ามี
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่
ผู้ซง่ึ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับกรรมการ
ซึง่ ยังดารงตาแหน่งอยู่ มีจานวนถึงห้าคน ก็ให้ดาเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้
และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกให้ครบตามจานวนที่ต้องสรรหาหรือ
คัดเลือกต่อไปโดยเร็ว โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาหรือ
คัดเลือกในครั้งใหม่นไี้ ม่ได้
มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ และให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
การวินิจฉัยให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีทมี่ ีปัญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูก
กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้

๘
มาตรา ๑๕ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการด้วย
เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงสี่คน ให้กระทาได้แต่เฉพาะการที่จาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
กรรมการใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๑๗ เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๖ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจ
มาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธาน
ในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ในกรณีมคี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

๙
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องมีมติวินิจฉัยในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการ
ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจากประเด็นที่จะต้องลงมติ
จะกระทามิได้ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตาแหน่งก่อนมีการลงมติ
(๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การให้ความเห็นชอบคาวินจิ ฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
(๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๐
(๔) การสั่งระงับการดาเนินการอันจะทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๓
(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑
(๖) การยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา
(๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
และการวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๘) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติกาหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๐ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา ๑๙ หรือในเรื่องอื่นใดที่
คณะกรรมการกาหนด ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีชื่อเรื่อง และประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ และให้เลขาธิการ
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
มติที่ได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และในกรณีที่ต้องทาคาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบร่างคาวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ได้ลงนามในคาวินิจฉัยนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้
คาวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะ
ก่อนลงนามในคาวินิจฉัย ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคาวินิจฉัยและให้เลขาธิการ
เป็นผู้ลงนามในคาวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนามในคาวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้คาวินิจฉัยนั้น
เป็นอันใช้บังคับได้
มาตรา ๒๑ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และ
การใช้อานาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง

๑๐
ในการใช้ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการดารงตาแหน่ง
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือ
โครงการทีค่ ณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสาหรับกรรมการ
มาตรา ๒๒ นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมายอื่น
(๒) ออกข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน ข้าราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวน และการอื่นใดที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการ
เลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือ
เบี้ยปรับ
(๗) กากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๙) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อกาหนดวิธีการหรือมาตรการ
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๑๐) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสานักงาน
ในการควบคุม กากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดาเนินการ
สอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพื่อป้องกันและขจัดการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาใดอันจะ
ก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

๑๑
การกาหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และต้องคานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ หลักธรรมาภิบาล
และความเป็นธรรมประกอบกัน
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับการสอบถาม ในการนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือ
เลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้ และเมื่อได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลา
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน
หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอานาจตาม (๔) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดด้วย
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทางาน
มาตรา ๒๖ ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) กากับและตรวจสอบการดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

๑๒
(๒) มีคาสั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระทาใดที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๓) เมื่อพบการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระทาหรือ
การงดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอานาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระทาของบุคคลซึง่ มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ หรือสั่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด บันทึก
พฤติกรรมแห่งการกระทาและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดาเนินการต่อไปได้ตามที่จาเป็น หรือใน
กรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการดาเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
บางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาหรือการงดเว้นการกระทานั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบันทึกพฤติกรรม
แห่งการกระทาและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให้ถือว่าการดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าว
ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นการดาเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) จะต้องมีคาสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว หรือดาเนินการอืน่ ใด ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัย
เมื่อกรรมการผู้ใดออกคาสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกคาสั่ง
หรือมีมติให้ดาเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสมก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง
หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กับให้มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึง่
รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึง่ คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการดาเนินการเลือกตั้ง เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๑๓
ของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเลือกตั้ง และการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง หรือการกระทาใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจต่อไป ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
มีอานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย
คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ แต่จะมอบอานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มตี ามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
ระหว่างเวลาที่มีการดาเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง หมายความถึงเวลาตั้งแต่
มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้น
อีกไม่เกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้อง
กาหนดให้สามารถรายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือมี
การออกเสียงประชามติ หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการ
จะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลซึง่ มีภูมิลาเนาในแต่ละ
จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจานวนที่
เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด โดยจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้ใช้ได้เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี
เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ก่อนดาเนินการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้นาข้อมูลที่
ได้รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึง่ มีภูมิลาเนาในจังหวัดครบตามจานวนตามวรรคหนึ่ง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลาเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่
กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซึง่ มีภูมิลาเนาจากจังหวัดอื่น
แทนให้ครบจานวนก็ได้
ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง เป็นบุคคลซึง่ เชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่กาหนดไว้สาหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี
คู่สมรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑๔
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามี
ความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการพ้นจากตาแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความสุจริต ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อ
ทันที
มาตรา ๓๐ เมื่อมีกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน
โดยคานึงถึงพื้นที่ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดทุกจังหวัด
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง แม้จะยังมีจานวน
ไม่ครบตามวรรคหนึ่งก็ตาม
การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย จับสลากจาก
(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่
จะแต่งตั้ง จานวนสองคน
(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มิได้มีภูมิลาเนาในจังหวัดที่
จะแต่งตั้ง ให้ครบตามจานวนที่กาหนดสาหรับจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตาม (๑) ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดตาม (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจา
จังหวัดตาม (๑) ก็ได้
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อน
วันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการดาเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๘ แล้ว ให้คาสั่ง
ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดใดยังมี
ความจาเป็นจะต้องดาเนินการต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลาที่
กาหนดก็ได้
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด

๑๕
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจในการ
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
คณะกรรมการอาจขอให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของ
พรรคการเมือง โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
(๒) เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิด
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินแจ้งรายงานการทาธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
หรือผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด และมิให้นาบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับแก่การแจ้งข้อมูลตามที่
คณะกรรมการร้องขอ
(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวกับการข่าว แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่
คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์
ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระทาความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้
และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงิน
งบประมาณที่สานักงานได้รับจัดสรรมาให้แก่หน่วยงานนั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้
ในการสั่งให้ดาเนินการตาม (๑) คณะกรรมการมีอานาจจ่ายค่าใช้จ่ายของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดดาเนินการด้านธุรกรรม
ทางการเงิน ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอานาจ ใช้เงิน
หรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคามเพื่อให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือดาเนินการอื่น
ตามที่คณะกรรมการกาหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการดาเนินการนั้น
ไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ผู้ได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคาสั่งนั้นได้
และถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการดาเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคาสั่งนั้น
มาตรา ๓๔ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดาเนินการช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง
หรือการสืบสวนหรือไต่สวนตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน

๑๖
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติการอันจาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุน
การเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่เห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้น
กระทาความผิดทางวินัย และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การดาเนินการเลือกตั้ง ให้ถือว่า
เป็นการกระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจดาเนินการ
ทางวินัยดาเนินการตามหน้าที่และอานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล
องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือ
เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน
การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
และให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
มาตรา ๓๖ ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการทาทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก
หลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและ
ขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรเพื่อนามาดาเนินการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เห็ น สมควรเป็ น ผู้ จั ด ท าแทนได้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ
บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่ง ค่าตอบแทน และการสงเคราะห์อื่น
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงประสิทธิภาพการทางาน ความคุ้มค่า
และความรวดเร็วด้วย
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการ
เลขาธิการ ผูต้ รวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึง่ คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๗ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๗
มาตรา ๓๙ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เท่ากับกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจาตาแหน่งของประธานกรรมการหรือ
กรรมการ
มาตรา ๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มีสิทธิได้รับบาเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
ในการคานวณบาเหน็จตอบแทนนั้น ให้นาอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๙ คูณด้วย
จานวนปีที่ดารงตาแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
สิทธิในบาเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตก
ได้แก่คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบาเหน็จตอบแทนที่กาหนดไว้ตามวรรคสอง
หมวด ๒
การสืบสวน การไต่สวน และการดาเนินคดี
มาตรา ๔๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่า
โดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
สืบสวนต่อไปว่ามีการกระทาใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดาเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด
ให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระทาการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน
ให้คณะกรรมการสั่งให้ดาเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจาเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้กระทาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้
การดาเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน การสืบสวนและการไต่สวน และการสั่ง
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

๑๘
ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันทาให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง รวมทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการดาเนินการตามมาตรานี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาล
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคล
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอานาจสืบสวน ไต่สวน หรือดาเนินคดีตามมาตรา ๔๑ และ
เพื่อให้การดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการดาเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสานักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอานาจ
ในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดาเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และอานาจของผู้ได้รับ
แต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย
พนักงานของสานักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน การไต่สวน หรือการดาเนินคดี และผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว
ในกรณีมีความจาเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้
ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอานาจคณะกรรมการที่จะดาเนินการให้พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการดาเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานโดยสรุป
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ
หรือเจ้าพนักงานกาหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึง่ ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กาหนด ให้กรรมการหรือ
เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการไต่สวนต่อไปได้
ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย หรือส่ง ณ ภูมิลาเนา
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือแจ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด และเมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ในการสืบสวนหรือไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของ
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได้

๑๙
มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่จะต้องดาเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการ
ที่มีเขตอานาจเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยให้ส่งสานวนการไต่สวนหรือสานวนการสอบสวน
ให้พนักงานอัยการเพื่อใช้เป็นสานวนในการดาเนินคดีโดยถือว่าสานวนการไต่สวนหรือสานวนการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นสานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสานวนการไต่สวนหรือสานวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการ
มีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ ไต่สวนเพิ่มเติม หรือพนักงานอัยการจะดาเนินการไต่สวนหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา
ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี เพื่อดาเนินคดีต่อไป แต่ถ้าพนักงาน
อัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใด
ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ
และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เมื่อมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการมีอานาจยื่นคาร้องต่อ
ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ เป็น
ผู้ดาเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี นาสานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในคดีที่ต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย
แก่พยาน รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ในมาตรการดังกล่าว
จะกาหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นด้วยก็ได้
การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย
และให้กระทาได้เมื่อได้รับคาร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ
รวมทั้งเจ้าหน้าทีท่ ี่ดาเนินการเลือกตั้ง ผู้ใดถูกดาเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง
และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะดารงตาแหน่งหรือเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ถ้าการถูกดาเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ คาสั่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง ให้คณะกรรมการ
มีอานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่
บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความด้วย

๒๐
มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง และการให้ความช่วยเหลือ
ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญ
ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิด คณะกรรมการอาจจะไม่ดาเนินคดี
ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการดาเนินคดี
อาญาเป็นอันระงับไป
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการมีอานาจ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทาใดอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้ง
ให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรร
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน
แต่คณะกรรมการต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีจาเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
หรือจากเงินรายได้ของสานักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือดาเนินคดีตามหมวดนี้
โดยพลัน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๙ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงาน
สอบสวนได้รับเรื่องการกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ไว้พิจารณา และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดาเนินการเองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่องหรือส่งสานวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้นมาให้
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีเช่นนี้
ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งสานวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มาให้คณะกรรมการภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

๒๑
หมวด ๓
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา กากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๕๑ สานักงานมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจ
และหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(๒) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
(๓) ดาเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๒ ในการกากับดูแลสานักงาน ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ
หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสานักงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(๒) การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง
และค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ สาหรับเลขาธิการและพนักงานของสานักงาน
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสานักงาน
(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสานักงาน
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ชดเชยในกรณีเลขาธิการดารงตาแหน่งครบวาระ
(๖) การอื่นใดอันจาเป็นต่อการกากับหรือควบคุมการดาเนินงานของสานักงาน
หรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน หรือการทาให้บุคคลดังกล่าว
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๒
การดาเนินการตาม (๑) ต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และความคล่องตัว
การกาหนดตาม (๒) ต้องคานึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการดารงชีพ
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานและระดับด้วย
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คานึงถึงความเที่ยงธรรม ขวัญและกาลังใจของบุคลากร โดยจะกาหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อกากับ ดูแล
หรือพิจารณาคาร้องทุกข์หรือคาอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกาหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงาน
และลูกจ้างของสานักงาน ทั้งนี้ ข้อกาหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสานักงานผู้ใดกระทาการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่
หรือในการดาเนินการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ
ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม โดยให้
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้
มาตรา ๕๔ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง
ตามมติของคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของสานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะกาหนดให้มีรองเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้
ให้เลขาธิการทาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๕ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เคยเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดารงตาแหน่งเลขาธิการ
และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสานักงาน
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๕๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๕
(๔) ไม่สามารถทางานได้เต็มเวลา
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวน

๒๓
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทาหรือมีคุณลักษณะ
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
มาตรา ๕๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ เลขาธิการมีหน้าทีแ่ ละอานาจควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการ และให้มหี น้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย
พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบ
หรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ
(๓) หน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น และตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๘ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ
เป็นผู้แทนของสานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการสาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การงบประมาณของสานักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการกาหนด ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๕๙ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานของสานักงานเป็นผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอานาจตามที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดด้วย
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ของคณะกรรมการและสานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ
ให้คณะกรรมการเสนอคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
ได้โดยตรง
ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากกว่างบประมาณที่สานักงานได้รับ ให้รัฐ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ

๒๔
มาตรา ๖๑ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๖๐ ใช้บังคับแล้ว ให้สานักงานจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
การใช้จ่ายเงินของสานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี
ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้สานักงานส่งข้อมูลคาขอเบิก
งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่สานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีที่สานักงาน
มีความจาเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สานักงานร้องขอ
มาตรา ๖๒ รายได้และทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของสานักงาน
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สานักงาน
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสานักงาน
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) ให้คานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสานักงาน จะสั่งให้สานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้
มาตรา ๖๓ รายได้ของสานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ให้สานักงานจัดทารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็น
ที่ราชพัสดุแต่สานักงานมีอานาจในการปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้
มาตรา ๖๔ ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใด
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้
มาตรา ๖๕ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการ ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสานักงาน โดยให้ทาการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสานักงาน รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของสานักงาน โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วทารายงาน
เสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า

๒๕
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึง่
คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยใช้กาลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๒๔ (๒)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตาม
มาตรา ๓๒ (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่
และอานาจในการใช้ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๑
วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๙ กรรมการ เลขาธิการ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึง่ คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ผู้ใดกระทาการ
หรือละเว้นการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึง่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ บรรดาที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนด

๒๖
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๖
ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังคงอยู่ในตาแหน่ง
ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มใิ ช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้ง
และส่งชื่อผู้แทนให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใด
ยังไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการ
สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่จะแต่งตั้งผู้แทนมาในภายหลัง การแต่งตั้ง
ดังกล่าวไม่มีผลให้การดาเนินการของคณะกรรมการสรรหาที่ได้ดาเนินการไปแล้วต้องเสียไป
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นจากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและวินิจฉัยว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัยว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสี่ เมื่อวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกแล้ว ให้ผู้ซง่ึ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
และกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังอยู่ในตาแหน่งตามมาตรา ๗๐ ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตัง้ และแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๑ ดาเนินการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งตามจานวนที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ และให้สรรหากรรมการการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกสองคนเพื่อให้ครบจานวน
ตามมาตรา ๘ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีม่ ีคาวินิจฉัยตามมาตรา ๗๑
ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่พ้นจากตาแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดาเนินการคัดเลือก

๒๗
และส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหามีคาวินิจฉัย
ตามมาตรา ๗๑ เพื่อส่งรายชื่อให้วุฒิสภาดาเนินการต่อไปพร้อมกับรายชื่อที่ได้รับการสรรหา
มาตรา ๗๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างที่ทาไว้ต่อกัน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูว้ ินิจฉัย ในการวินจิ ฉัยให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาที่วนิ ิจฉัยไว้ตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๔ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๕ บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการบริหารสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๖ ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอยู่กับ
บุคคลใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาเป็นของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๕๒ (๒)
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๒๘
มาตรา ๗๘ การดาเนินการสืบสวนสอบสวน การไต่สวน การดาเนินคดี
หรือการดาเนินการอื่นใดตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ดาเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการนั้น
เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และการดาเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการในเรื่องใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่ และมิได้บัญญัติ
วิธีดาเนินการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ การดาเนินการนั้นต่อไปให้ดาเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

