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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้
มีค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง
ให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ตอ่ ไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนือ่ งของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตัง้ และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
“เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
“ผูส้ มัคร” หมายความว่า ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ และให้หมายความรวมถึงผูส้ มัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย แล้วแต่กรณี
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
หน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา และหน่วยออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓) ขอบเขตและข้อยกเว้นในการใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๕)
ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้
เป็นประการอื่น การใดที่ก�ำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บคุ คลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยืน่ หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บคุ คลนัน้
ณ ภูมิล�ำเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยกฎหมายนี้แล้ว
และในกรณีที่กฎหมายนี้ก�ำหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรื อ ระบบหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวก
เป็นการด�ำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนี้แล้ว
ในกรณีที่กฎหมายนี้ก�ำหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดหรือมีคำ� สัง่ เรือ่ งใด ถ้ามิได้กำ� หนดวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการ
หรือเลขาธิการก�ำหนดโดยท�ำเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�ำสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ดำ� เนินการประกาศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธกี ารอืน่ ใดทีป่ ระชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกด้วย
ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใดมีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานไว้
คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
ทัง้ นี้ ให้สำ� นักงานมีหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ทีม่ ไิ ด้มผี ล
เป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้าม
เปิดเผยตามกฎหมายนี้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๔) การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและองค์กร
อิสระ (มาตรา ๖)
  	 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
มีผู้กระท�ำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กร
อิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่าการกระท�ำทีท่ ำ� ให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรมหรือมิชอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าลักษณะเป็นการกระท�ำ
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ซ�้ำซ้อนกัน และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการดังกล่าว กฎหมายก�ำหนดให้
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ มีอำ� นาจเชิญประธานองค์กรอิสระอืน่ มาร่วมประชุม
เพื่อหารือและก�ำหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
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๕) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้
๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๔๐)
๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
		  		 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน ๗ คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
						 (๑)		 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตัง้ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน ๕ คน จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
									 (ก)		รับราชการหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
									 (ข) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
									 (ค) 		ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์
									 (ง) 		เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง
การประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งมาเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ปีนบั ถึงวันทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ และได้รบั การรับรองการประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
									 (จ) 		เป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับ
ไม่ตำ�่ กว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ�ำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
									 (ฉ) 		เคยเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (จ) รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
									 (ช) 		เป็นผู้ท�ำงานหรือเคยท�ำงานในภาคประชาสังคมมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีตามที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
					 (๒) ผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย และ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีผพู้ พิ ากษา หรือต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีอยั การ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกจากทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
จ�ำนวน ๒ คน (มาตรา ๘)
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๖.๒) คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง
					 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑) แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ด้วย
					 (๑)		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
					 (๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่า ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี
					 (๓) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
					 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
					 (๕) มีสขุ ภาพทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา ๙)
๖.๓) ลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง
					 กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
					 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระใด
					 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
					 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
					 (๔) เป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใด ๆ
					 (๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
					 (๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่
					 (๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
					 (๘) อยูร่ ะหว่างถูกระงับการใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นการชัว่ คราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
					 (๙) ต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
				 (๑๐) เคยถูกสัง่ ให้พน้ จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าทีห่ รือถือว่ากระท�ำการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบในวงราชการ
				 (๑๑) เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด
ให้ลงโทษจ�ำคุกเพราะกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
				 (๑๒) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท�ำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทกี่ ระท�ำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�ำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
				 (๑๓)		 เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�ำการอันเป็นการทุจริต
ในการเลือกตั้ง
				 (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
				 (๑๕) เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย
				 (๑๖)		 เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองมีคำ� พิพากษาว่าเป็นผูม้ พี ฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ
หรือกระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
				 (๑๗) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
				 (๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมืองหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ ๑๐ ปี
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
				 (๑๙)		 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ของพรรคการเมือง
ในระยะ ๑๐ ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
				 (๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
				 (๒๑)		 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
				 (๒๒) เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งใดในห้างหุน้ ส่วนบริษทั หรือองค์กรทีด่ ำ� เนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
				 (๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
				 (๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๐)  
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๖.๔) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
					 เมือ่ มีกรณีทจี่ ะต้องสรรหาผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ตามข้ อ ๖.๑) (๑) ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งประกอบด้วย
					 (๑)		 ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
					 (๒) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
เป็นกรรมการ
					 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
					 (๔) บุคคลซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทีม่ ใิ ช่คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ แต่งตัง้ จากผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๖.๑) และข้อ ๖.๒) และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖.๓) และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน เป็นกรรมการ๑
					 ทั้งนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา และให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการสรรหา
					 ในการด�ำเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งด�ำเนินการเสนอชื่อบุคคล
ซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์
สุจริต มีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ และไม่มพี ฤติการณ์
ยอมตนอยู ่ ใ ต้ อ าณั ติ ข องพรรคการเมื อ งใด ๆ และผู ้ จ ะได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทไี่ ม่มบี คุ คลใดได้รบั คะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ให้ลงคะแนนใหม่อกี ครัง้ หนึง่
ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน ๒ คนให้น�ำเฉพาะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดสองล�ำดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีทมี่ ผี ไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มผี ไู้ ด้คะแนนสูงสุดสองล�ำดับแรกเกิน ๒ คน ให้ผเู้ ข้ารับการคัดเลือก
ซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล�ำดับแรก
เพียง ๒ คน ในการลงคะแนนครัง้ หลังนีถ้ า้ ยังไม่มผี ใู้ ดได้รบั คะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ
กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยูใ่ นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงวันก่อนวันทีม่ กี รณีทตี่ อ้ งสรรหากรรมการใหม่
และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม โดยผูซ้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาส� ำหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่น
ในขณะเดียวกันมิได้.
๑
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แล้วแต่กรณี ให้ดำ� เนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือก
ที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
					 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก�ำหนดเวลาการ
คัดเลือกแล้วมิได้มกี ารเสนอชือ่ กล่าวคือ พ้นก�ำหนด ๒๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และ
ใช้อำ� นาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนัน้ ให้ถอื ว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบ
ด้วยกรรมการสรรหาเท่าทีม่ อี ยู่ โดยกฎหมายให้ถอื ว่าประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)  
๖.๕) กระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการสรรหา
					ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อ
คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และไม่มีพฤติการณ์ยอมตน
อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ โดยนอกจากการประกาศรั บ สมั ค รแล้ ว ให้
คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
ได้ดว้ ยแต่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมของบุคคลนัน้ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของคณะกรรมการ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด
ที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
					ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและ
ให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย ผู้ซึ่งจะได้รับ
การสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของคณะกรรมการสรรหา
					 ทั้งนี้ กฎหมายก�ำหนดให้น�ำความในเรื่องการสรรหากรรมการ
มาใช้บงั คับแก่การคัดเลือกผูส้ มควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการของทีป่ ระชุมใหญ่
ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษา
ในศาลฎีกา
					ถ้าไม่มบี คุ คลใดได้รบั คะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาหรือได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาตามความที่กล่าวมา
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หรือมีแต่ยงั ไม่ครบจ�ำนวนทีจ่ ะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้มกี ารลงคะแนนใหม่
ส�ำหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึง ๒ ใน ๓ หรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้ายังได้
ไม่ครบตามจ�ำนวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่การลงคะแนน
ครัง้ หลังนีย้ งั ได้บคุ คลไม่ครบตามจ�ำนวนทีจ่ ะต้องสรรหาหรือคัดเลือก ให้ดำ� เนินการ
สรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังขาดอยู่
					เมื่อคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือ
คัดเลือกได้บคุ คลใดแล้วให้เสนอชือ่ ไปยังวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือก
รายใด ให้ด�ำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
					 เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่
ประธานกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งด้วยให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วม
กับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากต�ำแหน่ง ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ�ำนวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับ
กรรมการซึ่งยังด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจำ� นวนถึง ๕ คนก็ให้ดำ� เนินการประชุม
เพื่อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนัน้
ให้ถอื ว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ อี ยู่ และให้ดำ� เนินการสรรหา
หรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบตามจ�ำนวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว
โดยในการสรรหาเพิ่มเติมนั้นให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหา
ชุดเดิมเป็นผู้ด�ำเนินการ
					ให้ประธานวุฒสิ ภาน�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแต่งตัง้ ประธาน
กรรมการและกรรมการและเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๒)
					 ส�ำหรับผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่
ยังมิได้พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อ ๖.๓) (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบ
วิชาชีพตามข้อ ๖.๓) (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวแล้วนัน้ ต่อประธานวุฒสิ ภาภายในเวลาทีป่ ระธานวุฒสิ ภาก�ำหนด
ซึง่ ต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ ระธานวุฒสิ ภาจะน�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแต่งตัง้
กรรมการ ในกรณีทไี่ ม่ได้แสดงหลักฐานภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าผูน้ นั้
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สละสิทธิและให้ดำ� เนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ และในการด�ำเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่นั้นให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
เป็นผู้ด�ำเนินการ (มาตรา ๑๓)  
					 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผูส้ มัคร ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกหรือได้รบั การสรรหา ให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ที่สุด ซึ่งการวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยความดังกล่าว กฎหมาย
ก�ำหนดให้น�ำไปใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาทีถ่ กู กล่าวหา
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณา
และวินิจฉัยมิได้ (มาตรา ๑๔)  
๖.๖) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง
					 กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดำ� รงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ทั้งนี้ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
					 (๑)		 ตาย
					 (๒) ลาออก
					 (๓) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ ๖.๑) หรือข้อ ๖.๒) หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖.๓)
					 เมือ่ ประธานกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ ให้พน้ จาก
ต�ำแหน่งกรรมการด้วย เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต�ำแหน่งตาม (๒)
หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖)
					 เมือ่ มีผรู้ อ้ งขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผูใ้ ดพ้นจาก
ต�ำแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒสิ ภาเสนอเรือ่ งต่อประธานกรรมการ
สรรหาภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินจิ ฉัยให้ถอื เสียงข้างมาก กรณีทมี่ เี สียงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส�ำหรับ
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และ
มีกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถงึ กึง่ หนึง่ ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด
ร่วมกันแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ
ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ ๗ คน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
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ท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการทีต่ นท�ำหน้าทีแ่ ทนจะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน (มาตรา ๑๗)
๖.๗) องค์ประชุมและการลงมติ
					 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า๒ การประชุมของคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
					 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียง ๑ เสียง ในกรณีมคี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๘)  
					 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการต้องมีมติวนิ จิ ฉัยในเรือ่ งดังต่อไปนี้ กรรมการ
ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมต้องลงมติ การงดออกเสียงหรือการออกเสียงทีแ่ ตกต่าง
ไปจากประเด็นทีจ่ ะต้องลงมติจะกระท�ำมิได้ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิทจี่ ะลาออก
จากต�ำแหน่งก่อนมีการลงมติ
					 (๑)		 การวินจิ ฉัยว่าการเลือกตัง้ ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
					 (๒) การให้ความเห็นชอบค�ำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
					 (๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ ๖.๑๓.๔)
					 (๔) การสัง่ ระงับการด�ำเนินการอันจะท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๖.๑๓.๖)
					 (๕) การสัง่ ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามข้อ ๖.๑๑) หรือข้อ ๗.๑)
					 (๖) การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลฎีกาเพือ่ สัง่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
					 (๗) การสัง่ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่ง
ทัง้ คณะ และการวินจิ ฉัยว่าผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูใ้ ดรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
					 (๘) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติก�ำหนดด้วยคะแนน ๒ ใน ๓
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (มาตรา ๑๙)  
มาตรา ๑๖ วรรคห้า บัญญัติว่า
“ในระหว่างทีก่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่ง และยังไม่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งให้คณะกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระท�ำได้แต่เฉพาะการที่จ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”.
๒

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

91-119-MAC6.indd 101

จุลนิติ

101

12/27/17 11:13 AM

พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐

					 ทัง้ นี้ การลงมติของกรรมการดังกล่าว หรือในเรือ่ งอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ซึง่ อย่างน้อย
ต้องมีชื่อเรื่องและประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ
และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ซึง่ มติทไี่ ด้ดำ� เนินการแล้ว ให้ดำ� เนินการ
ต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งรอรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ และในกรณีที่
ต้องท�ำค�ำวินจิ ฉัย เมือ่ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบร่างค�ำวินจิ ฉัยนัน้ และประธาน
กรรมการหรือผู้ท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในค�ำวินิจฉัยนั้นแล้ว
ให้ถอื ว่าเป็นค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบนัน้ คณะกรรมการ
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งค�ำวินิจฉัยดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
					 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ทงั้ คณะ ก่อนลงนามในค�ำวินจิ ฉัยให้เลขาธิการบันทึกเหตุดงั กล่าวไว้ในค�ำวินจิ ฉัย
และให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในค�ำวินิจฉัยนั้นแทน เมื่อเลขาธิการลงนาม
ในค�ำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้ค�ำวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ (มาตรา ๒๐)
๖.๘) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
				 กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลา และการปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละการใช้อำ� นาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เทีย่ งธรรม กล้าหาญ
และปราศจากอคติทงั้ ปวงในการใช้ดลุ พินจิ และปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรม
ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการทีค่ ณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส�ำหรับกรรมการ (มาตรา ๒๑)  
๖.๙) หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกจากที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
					 นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
					 (๑) หน้าที่และอ�ำนาจที่กำ� หนดไว้ในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
					 (๒) ออกข้อก�ำหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
					 (๓) วินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกีย่ วกับข้อก�ำหนด ระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการ
					 (๔)		 วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวน และ
การอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และพรรคการเมือง
					 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  
					 (๖) วางระเบียบเกีย่ วกับการช�ำระค่าเสียหายและค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
การจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไข
ในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
					 (๗) ก�ำกับและติดตามการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนทีพ่ รรคการเมืองได้รบั
การจัดสรรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพือ่ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
					 (๘) รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
					 (๙) จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อก�ำหนดวิธีการ
หรือมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
				 (๑๐) ออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�ำนักงาน๓
				ในการควบคุม ก�ำกับ ดูแลการเลือกตัง้ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอื เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพือ่ ป้องกันและขจัดการกระท�ำ
หรือการงดเว้นการกระท�ำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๒๒)  
๖.๑๐) อ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ
						 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น
ในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา
การก�ำหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับหลักธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมประกอบกัน.
๓
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						(๒)		 ให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หรือบุคคลใดมีหนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถอ้ ยค�ำ หรือส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
เพื่อประกอบการพิจารณา
						 (๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอืน่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
						 (๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียง
ประชามติ หรือสถานทีน่ บั คะแนนเลือกตัง้ หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
โดยให้ผตู้ รวจการเลือกตัง้ มีอำ� นาจตามความใน (๔) นี้ ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่คณะกรรมการก�ำหนดด้วย (มาตรา ๒๔)
๖.๑๑) หน้าที่และอ�ำนาจของกรรมการแต่ละคน
						 ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ�ำนาจ
ดังต่อไปนี้
						 (๑) ก�ำกับและตรวจสอบการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
						 (๒)		 มี ค� ำ สั่ ง ให้ ด� ำ เนิ น การสื บ สวนหรื อ ไต่ ส วนเมื่ อ พบเห็ น
การกระท�ำใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
						 (๓) เมือ่ พบการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำใดอันอาจเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจ ริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีอ�ำนาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�ำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระท�ำของบุคคลซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอำ� นาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจและ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจ
หรือสัง่ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท�ำ
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�ำเนินการต่อไปได้ตามที่จ�ำเป็น หรือในกรณี
จ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตัง้ บางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตัง้ ทีพ่ บเห็นการกระท�ำหรือ
การงดเว้นการกระท�ำนั้นก็ได้
						 ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท�ำและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให้ถือว่า
การด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าวของผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
เป็ น การด� ำ เนิ น การสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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						เมื่อกรรมการผู้ใดออกค�ำสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมี
มติให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกค�ำสั่ง หรือมีมติให้ด�ำเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสม
ก็ได้ (มาตรา ๒๖)
๖.๑๒) อ�ำนาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก
สมาชิกวุฒิสภา หรือออกเสียงประชามติ
						 (๑) การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา
และการออกเสียงประชามติ กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของ
คณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
						 (๒) การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจด�ำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการเลือกตัง้ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการ กับให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการจัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
						 โดยในการด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) กฎหมายก�ำหนดให้
คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�ำนาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอืน่
(มาตรา ๒๗)  
๖.๑๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
						๖.๑๓.๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
										 ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือการเลือก
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาแต่ ล ะครั้ ง ให้ ค ณะกรรมการจั ด ให้ มี ผู ้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง
ซึง่ คณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลา
ทีม่ กี ารด�ำเนินการเลือกตัง้ ๔ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ที่ด�ำเนินการเลือกตั้ง และการกระท�ำความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตัง้
และพรรคการเมือง หรือการกระท�ำใดที่จะเป็นเหตุทำ� ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วรายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป
ในกรณีทเี่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ให้ผตู้ รวจการเลือกตัง้ มีอำ� นาจ
ระหว่างเวลาที่มีการด�ำเนินการเลือกตั้ง หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการก�ำหนด.
๔
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐

แจ้งเตือนให้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องได้ ถ้าไม่มกี ารด�ำเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องให้รายงาน
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ ให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจการเลือกตัง้ ด้วย แต่ทงั้ นี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้
ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะมอบอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
										 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม
หรือการเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่าง หรือมีการออกเสียงประชามติ หรือมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจะสั่งให้
ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามก�ำหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในส่วน
การแต่งตัง้ ผูต้ รวจการเลือกตัง้ ต้องค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑๓.๔) (มาตรา ๒๘) 	
					 ๖.๑๓.๒) ที่มาและองค์ประกอบของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
										 กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือก
บุคคลซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาในแต่ละจังหวัดจังหวัดละไม่นอ้ ยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๘ คน
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจ�ำนวนที่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่
ครบทุกจังหวัด โดยจัดท�ำเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้
เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการก�ำหนดแต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี
										 เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิล�ำเนา
ในแต่ละจังหวัดแล้ว ก่อนด�ำเนินการแต่งตั้งให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้น�ำ
ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
										 จังหวัดใดไม่อาจแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาในจังหวัด
ครบตามจ�ำนวนไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิล�ำเนา
จากจั ง หวั ด นั้ น เลยหรื อ จะแต่ ง ตั้ ง น้ อ ยกว่ า ที่ ก� ำ หนดไว้ ก็ ไ ด้ ใ นกรณี เช่ น นั้ น
คณะกรรมการจะแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาจากจังหวัดอืน่ แทนให้ครบจ�ำนวนก็ได้
(มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ถึงวรรคสาม)
						๖.๑๓.๓) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจการเลือกตัง้
										 (๑) ไม่เป็นข้าราชการซึง่ มีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือทีป่ รึกษาของหน่วยงาน
ของรัฐ
										 (๒) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา ๕ ปีทผี่ า่ นมา
ก่อนการแต่งตั้ง
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										 (๓) เป็นบุคคลซึ่งเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
										 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
										 (๕) ไม่เป็นผูม้ บี พุ การี คูส่ มรส หรือบุตรเป็นหรือสมัคร
รับเลือกตัง้ หรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๙ วรรคสี่)
										 ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐาน
อันควรเชือ่ ได้ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูต้ รวจการเลือกตัง้ ผูใ้ ดขาดความสุจริต
ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งและคัดออกจาก
บัญชีรายชื่อทันที (มาตรา ๒๙ วรรคหก)
					 ๖.๑๓.๔) ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
										 เมื่อมีกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒)
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๘ คนโดยค�ำนึงถึงพื้นที่ของจังหวัด
หรือพืน้ ทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นผูต้ รวจการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
ทุกจังหวัด โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที่มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
แม้จะยังมีจ�ำนวนไม่ครบก็ตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัดแต่ละจังหวัดนัน้ ให้แต่งตัง้ จากบุคคลซึง่ กรรมการทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
จับสลากจาก
										 (๑) รายชื่อตามบัญ ชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มี
ภูมิลำ� เนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้งจ�ำนวน ๒ คน
										 (๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มิได้
มีภูมิลำ� เนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งให้ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดส�ำหรับจังหวัดนั้น
									 ในกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตัง้ ผูต้ รวจการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
ตาม (๑) ได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดคณะกรรมการจะแต่งตัง้ ผูต้ รวจการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด
ตาม (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดตาม (๑) ก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
มีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งมีผลใช้บังคับ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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										 เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ตามข้อ ๖.๑๓.๑) แล้ว ให้ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดใดยังมีความจ�ำเป็นจะต้อง
ด�ำเนินการต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลา
ที่ก�ำหนดก็ได้ (มาตรา ๓๐)  
					 ๖.๑๓.๕) การขอความร่วมมือกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
										 เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจขอให้มีการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
										 (๑) ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สอบบัญชีของพรรคการเมืองโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
										 (๒) เมือ่ ปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ หรือมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่ามีการกระท�ำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง ให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงาน
การท�ำธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
ผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอน
หรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่คณะกรรมการร้องขอ ภายในเวลาที่
คณะกรรมการก�ำหนด และมิให้น�ำบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใด
เปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บงั คับแก่การแจ้งข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ
ร้องขอ
										 (๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วกับการข่าว
แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้ว
ให้คณะกรรมการใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผูก้ ระท�ำความผิด
หรือวางมาตรการป้องกันการกระท�ำความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้
(มาตรา ๓๒)
					 ๖.๑๓.๖) มาตรการเพือ่ ป้องกันกรณีการเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
										 เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด�ำเนิน
การด้านธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ใน
การจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ�ำนาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคาม
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เพื่อให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือด� ำเนินการอื่นตามที่
คณะกรรมการก�ำหนดอันจะเป็นผลให้การเลือ กตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
สั่งให้บุคคลนั้นระงับการด�ำเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก�ำหนด
แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน โดยให้ผู้ได้รับค�ำสั่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด
ให้เพิกถอนค�ำสัง่ นัน้ ได้ และถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการด�ำเนินการของบุคคลนัน้
มิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสูงสุดสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ นัน้ (มาตรา ๓๓)
					 ๖.๑๓.๗) การมี ส ่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การ
ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
										 กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่จะต้องด�ำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวน
ตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ โดยให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจสั่งหรือ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติการ
อันจ�ำเป็นเกีย่ วกับการเลือกตัง้ การสนับสนุนการเลือกตัง้ หรือการสืบสวนหรือ
ไต่สวนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทีข่ า้ ราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว โดยข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิด
ทางวินัย และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การด� ำเนินการเลือกตั้ง
ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการ
ส่งเรือ่ งให้ผมู้ อี ำ� นาจด�ำเนินการทางวินยั ด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจแก่ผนู้ นั้
โดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย (มาตรา ๓๔)  
					 ๖.๑๓.๘) การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ เป็ น ผู ้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง
										 กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล
กลุ ่ ม บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง สมั ค รใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นผูช้ ว่ ยเหลือการปฏิบตั งิ านหรือเป็นผูส้ งั เกตการณ์ในการเลือกตัง้ เพือ่ รายงาน
ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร และให้เผยแพร่ผลการ
ปฏิบตั งิ านและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไปด้วย (มาตรา ๓๕)  
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							 ๖.๑๓.๙)			การท�ำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
									 				 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท�ำทะเบียนรายชื่อ
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกล่าว กฎหมายก�ำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไขให้ถูก
ต้องได้ (มาตรา ๓๖)  
						 ๖.๑๓.๑๐) การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ
บุคคลหรือคณะบุคคล
													 ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ โดยให้ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการท�ำงาน ความคุ้มค่าและความ
รวดเร็วด้วย (มาตรา ๓๗)  
													 โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมาย
ได้ ก� ำ หนดให้ ก รรมการ เลขาธิ ก าร ผู ้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง และบุ ค คลซึ่ ง
คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ตามความในข้ อ ๖.๑๓.๑๐) นี้ เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย (มาตรา ๓๘)  
๗) การสืบสวน การไต่สวน และการด�ำเนินคดี (หมวด ๒, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๙)
๗.๑) เหตุแห่งการสืบสวนหรือไต่สวน
					 เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย หรื อ ความปรากฏต่ อ คณะกรรมการ
ไม่วา่ โดยทางใดไม่วา่ จะมีผแู้ จ้งหรือผูก้ ล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควร
หรือมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะสืบสวนต่อไปว่ามีการกระท�ำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้มกี ารสืบสวน หรือไต่สวน
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน
					 (๑) ถ้ า ผลการสื บ สวนหรื อ ไต่ ส วนปรากฏว่ า ไม่ มี มู ล ความผิ ด
ให้สั่งยุติเรื่อง
					 (๒)		 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท�ำการตามที่มีการ
สืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการสัง่ ให้ดำ� เนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจำ� เป็น
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท�ำการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว
ก็ได้ (มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง)
					 ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท�ำให้
สามารถระบุตวั ตนของผูแ้ จ้ง รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้มาเนือ่ งจากการด�ำเนินการ
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ตามความในข้อนี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจหรือตามกฎหมายหรือตามค�ำสัง่ ศาล (มาตรา ๔๑
วรรคสาม)
					 ส�ำหรับการสืบสวนหรือไต่สวนตามกฎหมายนี้ กฎหมายก�ำหนด
ให้ บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ให้ สื บ สวนหรื อ ไต่ ส วนตามความในข้ อ นี้
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔๑)  
๗.๒) การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการสืบสวน
ไต่สวน หรือด�ำเนินคดี
					 ให้กรรมการมีอำ� นาจสืบสวน ไต่สวน หรือด�ำเนินคดีตามข้อ ๗.๑)
และเพื่อให้การด�ำเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการด�ำเนินคดีดังกล่าวเป็นไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งเลขาธิการ
หรือพนักงานของส�ำนักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอำ� นาจในการสืบสวน สอบสวน
หรือไต่สวน หรือด�ำเนินคดีได้ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ซึง่ อย่างน้อย
ต้องก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และอ�ำนาจ
ของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจ�ำตัว
เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ความนี้ไม่เป็นการตัดอ�ำนาจคณะกรรมการ
ที่จะด�ำเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการด�ำเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
					 โดยพนักงานของส�ำนักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานนั้น
กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถทางกฎหมาย การสืบสวน
การไต่สวน หรือการด�ำเนินคดี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนดแล้ว และในกรณีมีความจ�ำเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ�ำนาจในการสืบสวน สอบสวน
หรือไต่สวน หรือด�ำเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดด้วยได้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการก�ำหนดก็ได้
					 กฎหมายก�ำหนดให้เจ้าพนักงานตามความในข้อนี้ เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
และให้มอี ำ� นาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา (มาตรา ๔๒)  
๗.๓) กระบวนการสืบสวนและไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา
					 ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ในการไต่สวนกรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหา
ทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป โดยผู้ถูกกล่าวหา
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ แสดงพยานหลั ก ฐานภายในเวลาที่ ก รรมการ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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หรือเจ้าพนักงานก�ำหนด และมีสทิ ธิทจี่ ะให้ทนายความหรือบุคคลซึง่ ไว้วางใจ
เข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค�ำหรือแสดง
พยานหลักฐานภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการไต่สวนต่อไปได้
					 ทัง้ นี้ ในการสืบสวนหรือไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มกี ารบันทึกภาพ
หรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได้ (มาตรา ๔๓)  
๗.๔) การด� ำ เนิ น คดี อ าญากั บ บุ ค คลใดเพราะเหตุ ก ระท� ำ ความผิ ด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
					 เมือ่ มีกรณีทจี่ ะต้องด�ำเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป โดยให้สง่ ส�ำนวนการไต่สวนหรือส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงาน
อัยการเพือ่ ใช้เป็นส�ำนวนในการด�ำเนินคดีโดยถือว่าส�ำนวนการไต่สวนหรือส�ำนวน
การสอบสวนดังกล่าวเป็นส�ำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับส�ำนวน
การไต่สวนหรือส�ำนวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการมีอ�ำนาจ
สัง่ ให้เจ้าพนักงานตามข้อ ๗.๒) ไต่สวนเพิม่ เติม หรือพนักงานอัยการจะด�ำเนินการ
ไต่สวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าปรากฏว่า
					 (๑)		 ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ไม่มีตัว
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควร
แก่กรณี เพื่อด�ำเนินคดีต่อไป
					 (๒) ถ้ า พนั ก งานอั ย การเห็ น ควรสั่ ง ไม่ ฟ ้ อ ง ให้ เ สนอเรื่ อ งต่ อ
อัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดแล้วให้แจ้งให้
คณะกรรมการทราบ ในกรณี อั ย การสู ง สุ ด สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ ง ให้ แจ้ ง เหตุ ผ ลให้
คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
					 ในการด�ำเนินการดังกล่าว ถ้าเป็นการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการจะมอบอ�ำนาจให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดในจังหวัดทีจ่ ดั ให้มกี ารเลือกตัง้
เป็นผู้ด�ำเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้
					 แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์
เพือ่ สัง่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงาน
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ตามข้อ ๗.๒) เป็นผู้ด�ำเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ศาลฎีกาหรือ
ศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี น�ำส�ำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
มาใช้เป็นหลักในการพิจารณา แต่เพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมให้ศาลมีอำ� นาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ส่วนในคดีที่ต้องยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเป็น
ผู้มีอำ� นาจในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๔)
๗.๕) การก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพยาน
					 ให้คณะกรรมการก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย
แก่พยานรวมตลอดทัง้ มาตรการรักษาความลับให้แก่ผเู้ ป็นพยาน โดยในมาตรการ
ดังกล่าวนั้นจะก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ�ำเป็นด้วยก็ได้๕ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)  
					 ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
หรืออนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด�ำเนินการเลือกตั้งผู้ใดถูกด�ำเนินคดี
ไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะ
ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด�ำเนินคดีดังกล่าว
เป็นเพราะเหตุทไี่ ด้มมี ติ ค�ำสัง่ หรือปฏิบตั หิ น้าที่ และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผูฟ้ อ้ ง
ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสูค้ ดีแก่บคุ คลดังกล่าวได้
และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ตา่ งให้แก่บคุ คลเหล่านัน้ ตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย
(มาตรา ๔๕)  
๗.๖) สิทธิในการด�ำเนินคดีอาญาเป็นอันระงับส�ำหรับบุคคลซึ่งมีส่วน
เกีย่ วข้องในการกระท�ำความผิดและให้ขอ้ มูลอันเป็นสาระส�ำคัญแก่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
					 ในกรณี ข องบุ ค คลซึ่ ง มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระท� ำ ความผิ ด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากว่าบุคคลนั้นได้ให้
ถ้อยค�ำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญในการทีจ่ ะใช้เป็นพยาน
หลักฐานในการวินจิ ฉัยการกระท�ำความผิด คณะกรรมการอาจจะไม่ดำ� เนินคดี
ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตัง้
และพรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด�ำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว
แล้วให้สิทธิในการด�ำเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป (มาตรา ๔๖)  

การคุ้มครองพยานดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย และให้กระท�ำได้เมื่อได้รับค�ำร้องขอ
จากบุคคลดังกล่าว.
๕
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๗.๗) การตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้
					 ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ามีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ การใช้จา่ ยเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อนั อาจท�ำให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินไม่มอี �ำนาจจะด�ำเนินการใดได้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสืบสวน
ไต่สวน หรือด�ำเนินคดีตามหมวด ๔ นีโ้ ดยพลัน โดยให้ถอื ว่าเอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการ
ไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ (มาตรา ๔๘)  
๗.๘) การโอนเรื่องหรือส่งส�ำนวนการสอบสวนมายังคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
					 เมื่ อ ความปรากฏต่ อ คณะกรรมการว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
พนั ก งานสอบสวนได้ รั บ เรื่ อ งการกระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ
การเลือกตัง้ และพรรคการเมืองไว้พจิ ารณา และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการ
สมควรที่คณะกรรมการจะด�ำเนินการเองตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการ
มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนัน้ โอนเรือ่ งหรือส่งส�ำนวน
การสอบสวนเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดนัน้ มาให้คณะกรรมการเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
ตามกฎหมายนี้ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรือ่ ง
หรือส่งส�ำนวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว (มาตรา ๔๙)  
๘) ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๖๕)
๘.๑) หน้าที่และอ�ำนาจของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					 กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ก�ำกับดูแล และรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง่ กิจการของส�ำนักงานนัน้ ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดแทน แต่ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งของส� ำ นั ก งาน
ต้ อ งได้ รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
โดยให้ส�ำนักงานมีหน้าที่และอ�ำนาจดังต่อไปนี้
					 (๑)		 รับผิดชอบงานธุรการ และด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น

114

91-119-MAC6.indd 114

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

12/27/17 11:13 AM

แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

					 (๒)		 อ� ำ นวยความสะดวก ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
					 (๓) ด�ำเนินการเพือ่ ให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง และ
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และมติของคณะกรรมการ
					 (๔) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดหรือทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑)
๘.๒) อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลส�ำนักงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้
					 ในการก�ำกับดูแลส�ำนักงานให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจออกระเบียบ
หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้
					 (๑)		 การจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงาน และขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงานดังกล่าว โดยการด�ำเนินการดังกล่าวต้องค�ำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า และความคล่องตัว
					 (๒) การก�ำหนดต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับ
ต�ำแหน่งและค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ พนักงาน
และลูกจ้างของส�ำนักงาน แต่ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอ
ในการด�ำรงชีพและภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้าง
แต่ละสายงานและระดับด้วย
					 (๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก�ำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและ
การลงโทษทางวินยั การออกจากต�ำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ
ส�ำหรับเลขาธิการและพนักงานของส�ำนักงาน รวมทัง้ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการจ้าง
ลูกจ้างของส�ำนักงาน
					 (๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ
และการพัสดุของส�ำนักงาน
					 (๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน และ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณีเลขาธิการด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ
					 (๖) การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ
					 (๗)		 การก�ำหนดเครือ่ งแบบและการแต่งเครือ่ งแบบของคณะกรรมการ
เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน
					 (๘) การอื่นใดอันจ�ำเป็นต่อการก�ำกับหรือควบคุมการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานหรือการบังคับบัญชาเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน
หรือการท�ำให้บุคคลดังกล่าวท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐

					ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการค�ำนึงถึงความเทีย่ งธรรม ขวัญและก�ำลังใจของบุคลากร
โดยจะก�ำหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อก�ำกับ ดูแล หรือพิจารณาค�ำร้องทุกข์หรือ
ค�ำอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๒)
๘.๓) การออกข้อก�ำหนดทางจริยธรรม
					 กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการออกข้อก�ำหนดทางจริยธรรม
ขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน โดยข้อก�ำหนดทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด
(มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)  
					ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงาน
หรือลูกจ้างของส�ำนักงานผู้ใดกระท�ำการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์
หรือกลัน่ แกล้งผูใ้ ดในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือในการด�ำเนินการเลือกตัง้ กฎหมาย
ก�ำหนดให้ด�ำเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ
ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที
โดยกฎหมายให้นำ� ความดังกล่าวมาใช้บงั คับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม โดยให้
คณะกรรมการมีอำ� นาจสัง่ ให้หยุดปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้พลางก่อนได้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง)
๘.๔) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					 ๘.๔.๑)		การแต่งตั้ง
										กฎหมายก�ำหนดให้ ส� ำ นั ก งานมี เ ลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง ซึ่ ง
ประธานกรรมการแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการเป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างของส�ำนักงาน และรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานขึน้ ตรง
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะก�ำหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ โดยให้เลขาธิการท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ  (มาตรา ๕๔)  
										ให้เลขาธิการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๕ ปีนบั แต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
(มาตรา ๕๕ วรรคสอง)
					 ๘.๔.๒) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 				
										เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เคย
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในระยะเวลา ๑๐ ปีกอ่ นได้รบั แต่งตัง้ มีความซือ่ สัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและ
มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีในขณะด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการและมีคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส�ำนักงานตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด (มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง)  
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					 ๘.๔.๓) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
										ภายใต้บงั คับข้อ ๘.๕) เลขาธิการมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส�ำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ และมติของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอ�ำนาจดังต่อไปนี้ด้วย
										(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างของส�ำนักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส�ำนักงานออกจากต�ำแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
										(๒) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานเท่าที่
ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ
										(๓) หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่นและตามที่คณะกรรมการก�ำหนด (มาตรา ๕๗)
										ส�ำหรับในกิจการของส�ำนักงานทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก
กฎหมายก�ำหนดให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส�ำนักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการ
จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด และในการด�ำเนินการดังกล่าว ถ้าเป็นกิจการส�ำคัญเกีย่ วกับการเลือกตัง้
การงบประมาณของส�ำนักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก�ำหนด กฎหมายก�ำหนดให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน (มาตรา ๕๘)  
๘.๕) การแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
					 กฎหมายก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการมี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งาน
ของส�ำนักงานเป็นผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดในแต่ละจังหวัด
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยให้น�ำความ
ในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดด้วย
(มาตรา ๕๙)
๘.๖) เงินและทรัพย์สินของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					 กฎหมายก�ำหนดให้รายได้และทรัพย์สินในการด�ำเนินกิจการของ
ส�ำนักงาน ประกอบด้วย
					 (๑)		 เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑
					 (๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส�ำนักงาน
					 (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส�ำนักงาน๖
					 (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส�ำนักงาน
					 (๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด (มาตรา ๖๒)  
ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) กฎหมายให้ค�ำนึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า
การรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงาน จะสั่งให้ส�ำนักงานไม่รับทรัพย์สินนั้น
หรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้.
๖
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐

					ทัง้ นี้ รายได้ของส�ำนักงานไม่เป็นรายได้ทตี่ อ้ งน�ำส่งคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือกฎหมายอืน่ นอกจากนี้
ให้ทรัพย์สินของส�ำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ (มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔)  
๙) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๙)
๙.๑) ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ
ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรือ
อนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ซึ่งถ้าการขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้กระท�ำโดยใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�ำลังประทุษร้าย หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)  
๙.๒) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค� ำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามข้อ ๖.๑๐)
(๒) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
๙.๓) 	ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้ง
ตามข้อ ๖.๑๓.๕) (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอ�ำนาจในการใช้ข้อมูลนั้นตามกฎหมายนี้ หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ซึง่ ถ้าผูก้ ระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นกรรมการ
เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�ำนักงาน
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้
๙.๔) กรรมการ เลขาธิการ ผูอ้ �ำนวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด ผูต้ รวจ
การเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้
พนักงาน และลูกจ้างของส�ำนักงาน และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ผูใ้ ด
กระท�ำการหรือละเว้นการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งถ้าการกระท�ำดังกล่าวได้กระท�ำโดยทุจริต
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา๗ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใด ในต�ำแหน่ง
ไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”.
๗
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๘)
๑๐.๑) ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง และกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ช้บงั คับ
หรือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ พ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วนั ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
แต่ให้ยงั คงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตัง้ และกรรมการ
การเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปดังกล่าว ตาย ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
มีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น�ำความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๗๐)   
๑๐.๒) ภายใน ๒๐ วันนับแต่วนั ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทน
ให้ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ประกอบเป็ น คณะกรรมการสรรหา
ตามมาตรา ๑๑ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว และทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
ด�ำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการการเลือกตัง้
ตามกฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
(มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒)  
๑๐.๓) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายนี้ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้
ตามสัญญาจ้างทีท่ ำ� ไว้ตอ่ กัน แต่ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว กฎหมายก�ำหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย (มาตรา ๗๓)  
๑๐.๔) ให้กรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันพ้นจากต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๗๔)  
๑๐.๕) การด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน การไต่สวน การด�ำเนินคดีหรือการ
ด�ำเนินการอืน่ ใดตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือส�ำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ด�ำเนินการก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมายนี้ และการด�ำเนินการต่อไป
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการด�ำเนินการในเรื่องใด
ทีย่ งั ค้างพิจารณาอยู่ และมิได้บญ
ั ญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การด�ำเนินการนั้นต่อไปให้ด�ำเนินการตามมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (มาตรา ๗๘)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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