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๑ บุญสงค์ ทองอินทร์ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา.

ทความตอนที่แล้ว ได้น�าเสนอหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ  
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป พร้อมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  

ส�าหรบัฉบบัน้ี ขอน�าเสนอ ส่วนที ่๒ คณะกรรมการการเลอืกตัง้  
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

“คณะกรรมการการเลอืกตัง้” เป็นหนึง่ในองค์กรอสิระ 
ตามรฐัธรรมนญูซึง่มอียูด้่วยกนั ๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งบทบัญญัต ิ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็ดี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี การสรรหาผู้สมควร 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ก็ดี การพ้นจากต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็ดี รวมถึงการก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

หน่วยงานธรุการกด็ไีด้มกีารก�าหนดไว้แล้วในส่วนที ่๑ บททัว่ไป  
ของหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ซึ่งผู ้เขียนได้น�าเสนอไปแล้ว 
ในฉบับก่อน โดยในส่วนนี้จะน�าเสนอตามล�าดับหัวข้อ ดังนี้

- องค ์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
(มาตรา ๒๒๒)

- วาระการด�ารงต�าแหน่ง (มาตรา ๒๒๓)
- หน ้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการเลือกตั้ง  

(มาตรา ๒๒๔)
- กระบวนการในการใช้อ�านาจสั่งระงับสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๕)
- กระบวนการในการใช้อ�านาจสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งหลังประกาศผล 
การเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๖)

- ความคุ ้มกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
(มาตรา ๒๒๗)

องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๒)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการ 

จ�านวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�า
ของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
ท่ีจะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้ 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นท่ีประจักษ์ ซ่ึงได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
จ�านวน ๕ คน โดยต้อง

บ

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

(ตอนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง)”

โดย ส�านักกฎหมาย๑
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๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติการเป็นผู้ท�างานหรือเคยท�างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ตามมาตรา ๘ (๑) (ช) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

 (๑.๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) หรือ (๗) รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี กล่าวคือ 

  - รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  - เป ็นหรือเคยเป ็นผู ้ด� ารงต�าแหน ่ง 
ผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีไ่ม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

  - ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

  - เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
กฎหมายรบัรองการประกอบวชิาชพีโดยประกอบวชิาชพีอย่าง
สม�า่เสมอและต่อเนือ่งมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีนบัถงึวนัที่ 
ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพ
จากองค์กรวิชาชีพนั้น 

  - เป ็นผู ้ มีความรู ้ ความช� านาญและ
ประสบการณ์ทางด้านการบรหิาร การเงนิ การคลงั การบัญชี หรอื 
การบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทมหาชนจ�ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ

  - เคยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดี
ผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการ อธิบดีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่า ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทมหาชนจ�ากัด รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
โดยการนับระยะเวลานั้น ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือ 
วันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี หรือ

 (๑.๒) เป็นผูท้�างานหรอืเคยท�างานในภาคประชา
สังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  ทั้งน้ี ตามที่คณะ
กรรมการสรรหาประกาศก�าหนด๒

(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเคย 
ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดีผูพ้พิากษา หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่า 
อธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งได้รับการ 
คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๒ คน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ป ี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ได้เพยีงวาระเดยีว โดยในระหว่างทีก่รรมการการเลอืกต้ังพ้นจาก 
ต�าแหน่งก่อนวาระ และยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการการเลอืกตัง้ 
แทนต�าแหน่งทีว่่าง ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าทีเ่หลอือยู่ 
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ แต่ถ้ามกีรรมการการเลอืกตัง้เหลอือยูไ่ม่ถงึ  
๔ คน ให้กระท�าได้แต่เฉพาะการทีจ่�าเป็นอนัไม่อาจหลกีเล่ียงได้  
(มาตรา ๒๒๓) 
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๔)

ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและ
อ�านาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา การเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ

(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑)  
ให้เป ็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแลการ 
ออกเสยีงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้  
ให้มอี�านาจสบืสวนหรอืไต่สวนได้ตามท่ีจ�าเป็นหรอืท่ีเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการ 
การเลือกตั้งแต่ละคนด�าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะ
บุคคลด�าเนินการภายใต้การก�ากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก�าหนดก็ได้

(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือ 
เมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือ 
การเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือ 
การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ม ี
อ�านาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการเลอืกตัง้ 
หรอืการเลอืก หรอืการออกเสยีงประชามต ิและสัง่ให้ด�าเนนิการ 
เลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง 
บางหน่วย หรอืทกุหน่วย โดยให้กรรมการการเลอืกตัง้แต่ละคน 
ซ่ึงพบเห็นการกระท�าความผิดมีอ�านาจกระท�าได้ส�าหรับหน่วย 
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าความผิด ทั้งนี้  
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ก�าหนด

(๔) ส่ังระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราว
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เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น
กระท�าการหรือรู้เห็นกับการกระท�าของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะ 
เป็นการทุจริต หรือท�าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

(๕) ดูแลการด�าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามกฎหมาย

(๖) หน้าทีแ่ละอ�านาจอืน่ตามรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย๓

กระบวนการในการใช้อ�านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๕)  

ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้หรอืการเลอืก ถ้ามหีลกัฐาน 
อันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไป 
โดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจ 
สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือ 
เขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู ้กระท�าการนั้นเป็นผู ้สมัครรับเลือกตั้ง 

๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า
 “มาตรา  ๒๒ นอกจากหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
  (๑) หน้าที่และอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
  (๒) ออกข้อก�าหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
  (๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อก�าหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
  (๔) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ 

เจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐั ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ การสบืสวนและไต่สวน และการอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
และพรรคการเมือง

  (๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 
เกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

  (๖) วางระเบียบเก่ียวกับการช�าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดท้ังวิธีการ 
และเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ

  (๗) ก�ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว

  (๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
  (๙) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อก�าหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไป 

โดยชอบด้วยกฎหมาย
  (๑๐) ออกระเบียบ ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน 

ในการควบคมุ ก�ากบั ดแูลการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอืเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ 
ที่จะต้องด�าเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพ่ือป้องกันและขจัดการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือ 
ไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

 การก�าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้และต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ประโยชน์
ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ หลักธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมประกอบกัน”

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๒) ให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานตาม (๑) พนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หรอืบคุคลใดมหีนงัสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืมาให้ถ้อยค�า หรอื

ส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
  (๔) เข้าไปหรือแต่งต้ังให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียง

ประชามติ  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ�านาจตาม (๔) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดด้วย”
 มาตรา ๒๖  ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
  (๑) ก�ากับและตรวจสอบการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
  (๒) มีค�าสั่งให้ด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเม่ือพบเห็นการกระท�าใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 

เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  (๓) เมื่อพบการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป 

โดยมชิอบด้วยกฎหมาย ถ้าการนัน้เป็นการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าของเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้มอี�านาจสัง่ให้ระงบั ยบัยัง้ แก้ไขเปลีย่นแปลง หรอื 
ส่ังให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ได้ตามทีเ่หน็สมควร ถ้าเป็นการกระท�าของบคุคลซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้มอี�านาจสัง่ให้เจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง 
หรือต�ารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ หรือสั่งให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด  
บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�าเนินการต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น หรือในกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด�าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกต้ังที่พบเห็นการกระท�าหรือการงดเว้น 
การกระท�านั้นก็ได้

 ในกรณทีีก่รรมการสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดับนัทกึพฤตกิรรมแห่งการกระท�าและรวบรวมพยานหลกัฐานตาม (๓) ให้ถอืว่า 
การด�าเนนิการตามค�าสัง่ดงักล่าวของผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัเป็นการด�าเนนิการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา

 ในกรณทีีผ่ลการสบืสวนหรอืไต่สวนตาม (๒) จะต้องมคี�าสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูใ้ดไว้เป็นการชัว่คราว หรอืด�าเนนิการอืน่ใด  
ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย

 เมื่อกรรมการผู้ใดออกค�าสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควร 
จะมมีตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิค�าส่ัง หรอืมมีตใิห้ด�าเนนิการอย่างใดตามทีเ่หมาะสมกไ็ด้ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
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หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระท�าของ 
บุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔) 
และค�าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
กระบวนการในการใช ้อ�านาจสั่ ง เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังประกาศผลการ
เลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๖)

(๑) เมื่อมีการด�าเนินการตามมาตรา ๒๒๕ กล่าวคือ 
การใช้อ�านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังก่อนประกาศผล 
การเลือกตั้ง หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือ 
การเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท�าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือ 
การเลือกหรือรู้เหน็กบัการกระท�าของบคุคลอืน่ ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

(๒) การพิจารณาของศาลฎีกาดังกล่าวตาม (๑) ให้น�า 
ส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ให้ศาลฎีกามีอ�านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้

(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลดังกล่าว 
ตาม  (๑) กระท�าความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู ้นั้น 
เป็นเวลา ๑๐ ปี  ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา 
แล้วแต่กรณี

(๔) เมื่อศาลฎีกามีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาแล้ว  
ถ้าผู ้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษา
ว่าผู้นั้นมิได้กระท�าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค�าพิพากษาว่า 
ผู้น้ันกระท�าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู ้ น้ันสิ้นสุดลงนับแต่วันท่ีหยุด 
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิให้นับสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวเป็นจ�านวน 
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี 

อนึ่ง รัฐธรรมนูญยังก�าหนดให้น�ามาตรา ๒๒๖ นี้ไปใช้
บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อ�านาจของศาลฎีกาเป็นอ�านาจของ 
ศาลอุทธรณ์ และให้ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 

เป ็นที่สุด และการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือ 
ศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้  ให ้ เป ็นไปตามระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก�าหนดให้ใช้ระบบไต่สวน 
และให้ด�าเนินการโดยรวดเร็ว 
ความคุ้มกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๗)

(๑) ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ 
เมือ่ประกาศให้มกีารออกเสยีงประชามต ิมผีลใช้บงัคบั ห้ามมใิห้
จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน 
เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอืในกรณี
ที่จับในขณะกระท�าความผิด

(๒) ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะ
กระท�าความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้ง 
ในกรณีอื่น ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่ังให ้
ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู ้
ถูกจับหรือคุมขังให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เท่าที่มีอยู่เป็นผู้ด�าเนินการ

บทวิเคราะห์
๑. เ ก่ียวกับองค ์ประกอบของคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ (กกต.) นัน้ จากการศกึษาเปรยีบเทยีบรฐัธรรมนญู 
ปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๕๐ พบว่า จ�านวนของ กกต. มอีงค์ประกอบ 
จ�านวนกรรมการแตกต่างกัน โดยรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และ  
ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดให้ กกต. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก ๔ คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรง 
แต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา ส่วนรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐  
ก�าหนดให้ กกต. ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน ๗ คน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา และ 
ในเรื่องท่ีมาของบุคคลท่ีจะได้รับการสรรหานั้น รัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดให้มาจากผูซ้ึง่มคีวามเป็นกลาง 
ทางการเมอืงและมคีวามซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ส่วนในปี  
๒๕๖๐ ก�าหนดละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ ก�าหนด 
คุณสมบัติเก่ียวกับความรู้ความเช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์แก่การจัดการเลือกตั้งและยังคงคุณสมบัติในเร่ือง 
ความซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ จ�านวน ๕ คน และคณุสมบตั ิ
เกี่ยวกับผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน 
กฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์และเคยด�ารง 
ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
อธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซ่ึงได้รับการ 
คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๒ คน 
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๔ ที่มา : https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=489

๒. ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ กกต. นั้น  
ทั้งรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๖๐ ก็ก�าหนดให้  
กกต. มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรย์ิ 
ทรงแต่งตัง้ และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดียว เช่นเดยีวกนั  
แต่ก�าหนดแตกต่างในเรื่องการรักษาการในต�าแหน่ง กกต.  
ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ที่ต้องอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัต ิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่า กกต. ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๕๐ ได้มีการก�าหนดไว้  
แต่รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้เพียงว่า ในระหว่างที่ กกต. 
พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง กกต.  
แทนต�าแหน่งทีว่่าง ให้ กกต. เท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิติัหน้าทีต่่อไปได้ 
แต่ถ้ามี กกต. เหลืออยู่ไม่ถึง ๔ คน ให้กระท�าได้แต่เฉพาะการ 
ที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

๓. หน้าที่และอ�านาจของ กกต. นั้น มีการเพิ่มอ�านาจ 
ของ กกต. จากเดิมให้มีอ�านาจแค่ให้ “ใบเหลือง” และ 
“ใบแดง” มาเป็นให้อ�านาจในการให้ “ใบส้ม” และ “ใบด�า” 
ได้ด้วย๔ กล่าวคือ “ใบเหลือง” ก็คือ ก่อนประกาศผล 
การเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า 
การเลอืกตัง้หรอืการเลอืกไม่ได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม  
กกต. มีอ�านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ ส�าหรับ  
“ใบส้ม” ก็คือ ถ้าผู ้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู ้สมัครรับเลือก 
กระท�าการทจุรติในการเลอืกตัง้ หรอืรูเ้หน็กบัการกระท�าทจุรติ 
ในการเลือกตั้งของบุคคลอื่น กกต. มีอ�านาจสั่งระงับสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑ ปี (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๕) ส่วน “ใบแดง” และ  
“ใบด�า” น้ัน กกต. มีอ�านาจในระหว่างก่อนประกาศผลการ
เลือกตั้งหรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการ

เลือกแล้ว แต่มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู ้สมัครรับเลือกกระท�าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือ
การเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท�าทุจริตในการเลือกตั้งหรือ
การเลือกของบุคคลอื่น ให้ กกต. ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้น กรณีศาลฎีกาเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับ
เลือกกระท�าความผิดตามที่ถูกร้องให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูน้ัน้เป็นเวลา ๑๐ ปี หรอืทีเ่รยีกว่า “ใบแดง” (รฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๒๖) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้น  
ซึ่งจะท�าให้ผู ้นั้นหมดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตหรือ 
เรียกว่า “ใบด�า”

๔. ส�าหรับความคุ้มกันของ กกต. (มาตรา ๒๒๗) นั้น  
ยังคงหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่าน ๆ มา กล่าวคือ  
ยงัคงให้ความคุม้กนัมใิห้จบั คมุขงั หรอืหมายเรยีกตวักรรมการ 
การเลือกตั้งไปสอบสวนท้ังในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎีกาให้ม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิก 
วุฒิสภา หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ  
มีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้ง 
ในขณะกระท�าความผดิ หรอืจบัหรอืคมุขงักรรมการการเลอืกตัง้ 
ในกรณีอื่น 

กล่าวโดยสรุป บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น มีความ 
แตกต่างในสาระส�าคัญหลายประการ อาทิ จ�านวน และที่มา 
ของ กกต. และรวมถึงกระบวนการสรรหา กกต. รวมทั้งหน้าที่
และอ�านาจท่ีแตกต่างบางประการ แต่โดยรวมแล้วก็ยังคง 
หลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๕๐ 
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