
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปน้ี 
   ๑) เพ่ิมบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการคัดเลือก” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
   ๒) กําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง  
(เพ่ิมมาตรา ๒๘/๑) 
   ๓) กําหนดให้ผู้ อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  
เป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก  
(เพ่ิมมาตรา ๒๘/๒) 
  ๔) กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารการสมัคร และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็น
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง (เพ่ิมมาตรา ๒๘/๓) 
   ๕) กําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง (เพ่ิมมาตรา 
๒๘/๔)  
   ๖) กําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
ให้เหลือจํานวนสิบหกคน โดยวิธีการลงคะแนนลับ (เพ่ิมมาตรา ๒๘/๕) 
  ๗) กําหนดให้บรรดาการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไปนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)     
 

เหตุผล 
 

            โดยที่ผู้ตรวจการเลือกต้ังเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ ดําเนินการเลือกต้ัง และการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกต้ังและพรรคการเมือง หรือการกระทําใดที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ดังน้ัน เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลในการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกต้ังที่มีองค์ประกอบที่
หลากหลายและมีความเป็นอิสระ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี   



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

................................................. 
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญติับางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหก้ระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
     เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลในการแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยจะ
ส่งผลใหก้ารเลอืกต้ังซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญติัไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการคัดเลือก” ระหว่างบทนิยาม

คําว่า “กรรมการ” และคําว่า “กฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง” ในมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

““คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการ
เลือกต้ังในแต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร” 

 



๒ 
 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๒๘/๑  ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง 
ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๓) อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๕) ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป็นกรรมการ

และเลขานุการ และให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรุงเทพมหานคร ให้มคีณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานแผนกคดีเลือกต้ังในศาลฎีกา เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนหอการค้าไทย เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานครเป็น

กรรมการและเลขานุการ และให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๒๘/๒  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานตามมาตรา ๒๘/๑  
กรณีไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยกรรมการ

เท่าที่มีอยู่” 
 
มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๒๘/๓  เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครให้ผู้อํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตรวจสอบเอกสารการสมัคร และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังให้แล้วเสร็จ โดยเรยีงลําดับตามตัวอักษรเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลอืกภายในห้าวันนับแต่วันปิดรับสมัคร 



๓ 
 

กรณีที่มผีู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังไม่ครบจํานวน
สิบหกคน ให้ผูอํ้านวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศขยายระยะเวลา 
การรับสมัครออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมคัร 

เมื่อดําเนินการตามวรรคสองแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบจํานวน 
สิบหกคนให้ถอืว่ามีผู้สมัครเท่าที่มีอยู่” 

มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๒๘/๔  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้รับบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในสิบวัน ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว อาจขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งข้อมูล
หลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้” 

มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๒๘/๕  ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรา ๒๘/๔  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจาํนวนสิบหกคน โดยวิธีการ
ลงคะแนนลับ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๘/๓ วรรคสาม  

ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมน้ัน
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ในการลงคะแนน ให้กรรมการคนหน่ึงมีสิทธิลงคะแนนได้ไม่เกินจํานวนสิบหกคน
และให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงมาจนครบสิบหกคนได้รับการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อให้
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวน
สิบหกคน ให้ดําเนินการลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันน้ันอีกครั้งหน่ึง โดยให้
กรรมการคนหน่ึงมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว ยังมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกอันเป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับเลือกเกินจํานวน ให้ประธานกรรมการดําเนินการจัดให้มีการจับฉลากสําหรับผู้ได้รับ
คะแนนเท่ากัน โดยให้จัดทาํสลากรายช่ือผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและให้ประธานกรรมการจับ
สลากรายช่ือเพ่ือให้ครบจํานวนสิบหกคน” 

 
มาตรา ๙  บรรดาการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการคัดเลือกและการแต่งต้ัง

ผู้ตรวจการเลือกต้ัง ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไปนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ 

 



๔ 
 

มาตรา ๑๐  ให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ัง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช้บังคับ  

 
มาตรา ๑๑  ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี   
  
  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 

.......................................... 
นายกรัฐมนตร ี



บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

   
 

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยทําบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ดังต่อไปนี้  
 
๑. เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
          โดยที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ งเป็นตําแหน่งที่ มีหน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทําใดท่ีจะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลในการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มี
องค์ประกอบหลากหลายและมีความเป็นอิสระ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๑) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้    

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๓) อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจงัหวัด เป็นกรรมการ 
(๕) ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 

    ให้ผู้ อํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้ งประจําจั งหวัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๔) 
   ๒) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง เ ป็นผู้ ตรวจการเลือกตั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 



(๒) ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนหอการค้าไทย เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 

    ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๔)      
 ๒.๒ กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
เป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน กรณีไม่มีกรรมการใน
ตําแหน่งใด ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ (ร่างมาตรา ๕) 
  ๒.๓ กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารการสมัคร และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ภายในห้าวันนับแต่วันปิดรับสมัคร กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้งไม่ครบจํานวนสิบหกคน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกสามวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการรับสมัคร 
แต่เม่ือดําเนินการแล้วยังมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ครบจํานวนสิบหกคนให้ถือว่ามีผู้สมัคร
เท่าที่มีอยู่ (ร่างมาตรา ๖)  

๒.๔ กําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในสิบวัน ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามนั ้น อาจขอให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานมา 
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๗)    

๒.๕ กําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจํานวนสิบหกคน 
โดยวิธีการลงคะแนนลับ (ร่างมาตรา ๘)  
 ๒.๖ กําหนดให้บรรดาการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการคัดเลือกและการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไปนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)     
 

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