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หลักการและเหตุผล
  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้
มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
  ให้ยกเลิก
  (๑) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐
 (๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมผีลบงัคบัใช้ต่อไป ลงวนัที ่๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 (๔) ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนือ่งของผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู 
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้ง

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
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลอืกตัง้ และให้หมายความรวมถึง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
 “กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง” หมายความว่า 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย
 “เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา และการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
 “ผูส้มคัร” หมายความว่า ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ และให้หมายความรวมถงึผูส้มคัรรบัเลอืก
เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย แล้วแต่กรณี
 “หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง
หน่วยเลอืกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และหน่วยออกเสยีง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย แล้วแต่กรณี
 “จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓) ขอบเขตและข้อยกเว้นในการใช้บังคับกฎหมาย (มาตรา ๕)
 ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได ้ก�าหนดไว ้
เป็นประการอื่น การใดที่ก�าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร 
ให้บคุคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยืน่ หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสารให้บคุคลนัน้  
ณ ภูมิล�าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยกฎหมายน้ีแล้ว 
และในกรณีที่กฎหมายนี้ก�าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป็นการด�าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนี้แล้ว
 ในกรณีท่ีกฎหมายนี้ก�าหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอ�านาจ
ก�าหนดหรอืมีค�าสัง่เรือ่งใด ถ้ามไิด้ก�าหนดวธิกีารไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการ
หรือเลขาธิการก�าหนดโดยท�าเป็นประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่ง แล้วแต่กรณี  
และถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษา และให้ด�าเนนิการประกาศในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืระบบหรอืวธิกีารอืน่ใดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวกด้วย 
ทั้งนี้ ถ้าประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งใดมีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานไว้  
คณะกรรมการหรือเลขาธิการต้องก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานในแต่ละ 
ขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
 ทัง้นี ้ให้ส�านกังานมหีน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ท่ีมไิด้มผีล
เป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้าม
เปิดเผยตามกฎหมายนี ้เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

๔) การปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ังและองค์กร
อิสระ (มาตรา ๖)
   ในการปฏบิตัหิน้าที ่กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมอื 
และความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
มีผู้กระท�าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กร
อิสระอื่น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
 ในกรณท่ีีคณะกรรมการเห็นว่าการกระท�าท่ีท�าให้การเลอืกต้ังมไิด้เป็นไป 
โดยสุจรติหรอืเท่ียงธรรมหรอืมชิอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าลกัษณะเป็นการกระท�า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย ให้คณะกรรมการ
ปรกึษาหารอืร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ร่วมกนัเพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ 
ไม่ซ�้าซ้อนกัน และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้
ประธานกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจเชญิประธานองค์กรอสิระอืน่มาร่วมประชมุ 
เพื่อหารือและก�าหนดแนวทางร่วมกันได้ และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
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๕) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้

๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๔๐)
  ๖.๑) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
       ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
      (๑)  ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบรหิารและจดัการการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาจ�านวน ๕ คน จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
         (ก)  รบัราชการหรอืเคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
         (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารสูงสุดของ
รฐัวิสาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
         (ค)   ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และยงัมผีลงานทางวชิาการ
เป็นที่ประจักษ์
         (ง)   เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรอง
การประกอบวิชาชพีโดยประกอบวชิาชพีอย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีนับถงึวนัทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่และได้รบัการรบัรองการประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
         (จ)   เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญและประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับ
ไม่ต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ�ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
         (ฉ)   เคยเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (จ) รวมกนั
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
         (ช)   เป็นผู้ท�างานหรือเคยท�างานในภาคประชาสังคมมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีตามที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด
     (๒) ผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย และ
เคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดผีูพ้พิากษา หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธบิดอัียการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซ่ึงได้รบัการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
จ�านวน ๒ คน (มาตรา ๘) 
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 ๖.๒) คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง
     นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑) แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ด้วย
     (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
     (๒)  มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี
     (๓)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�า่กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
     (๔)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
     (๕)  มสีขุภาพทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ (มาตรา ๙)  
  ๖.๓)  ลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง 
     กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
     (๑)  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระใด
     (๒)  ติดยาเสพติดให้โทษ
     (๓)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๔)  เป็นเจ้าของหรอืผูถ้อืหุน้ในกิจการหนังสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใด ๆ
     (๕)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     (๖)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่
     (๗)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     (๘)  อยูร่ะหว่างถกูระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราว
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
     (๙)  ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
    (๑๐)  เคยถกูสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ
เพราะทจุรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่ากระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ
    (๑๑)  เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุด 
ให้ลงโทษจ�าคกุเพราะกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
    (๑๒)  เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยความผดิของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอื
ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีก่ระท�าโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย 
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ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
    (๑๓)  เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�าการอนัเป็นการทจุรติ
ในการเลือกตั้ง
    (๑๔)  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
    (๑๕)  เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่ามกีารเสนอ 
การแปรญตัต ิหรอืการกระท�าด้วยประการใด ๆ ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ 
ใช้งบประมาณรายจ่าย
    (๑๖)  เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎกีาหรอืศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมคี�าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกติ  
หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
    (๑๗)  เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๑๘)  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมืองหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ ๑๐ ปี
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
    (๑๙)  เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมอืง
ในระยะ ๑๐ ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
    (๒๐)  เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
    (๒๑)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
    (๒๒)  เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วนบรษิทั หรอืองค์กรทีด่�าเนนิ
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
    (๒๓)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
    (๒๔)  มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๐)  
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  ๖.๔) ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
      เมือ่มกีรณท่ีีจะต้องสรรหาผูส้มควรได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ตามข้อ ๖.๑) (๑) ให้เป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา  
ซึ่งประกอบด้วย
      (๑)  ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
      (๒)  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นกรรมการ
      (๓)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
      (๔)  บคุคลซ่ึงศาลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระทีม่ใิช่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ แต่งตัง้จากผูม้คีณุสมบตัติามข้อ ๖.๑) และข้อ ๖.๒) และไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖.๓) และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ 
องค์กรอิสระ องค์กรละ ๑ คน เป็นกรรมการ๑

      ทั้งนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหา และให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการ 
ของคณะกรรมการสรรหา 
      ในการด�าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระท่ีมิใช่คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการเสนอชื่อบุคคล 
ซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
จากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และไม่มพีฤตกิารณ์
ยอมตนอยู ่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ และผู ้จะได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนทั้งหมด 
เท่าทีม่อียูข่องตุลาการศาลรฐัธรรมนญูหรอืกรรมการองค์กรอสิระ แล้วแต่กรณี  
ในกรณทีีไ่ม่มบีคุคลใดได้รบัคะแนนเสยีงเกินก่ึงหน่ึง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครัง้หนึง่ 
ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน ๒ คนให้น�าเฉพาะคนที่ได้
คะแนนสงูสดุสองล�าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณทีีม่ผีูไ้ด้คะแนนสงูสดุเท่ากนั 
จนเป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้คะแนนสงูสดุสองล�าดบัแรกเกิน ๒ คน ให้ผูเ้ข้ารบัการคดัเลอืก 
ซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล�าดับแรก
เพยีง ๒ คน ในการลงคะแนนครัง้หลงันีถ้้ายงัไม่มผีูใ้ดได้รบัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หน่ึง 
ของจ�านวนทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องตลุาการศาลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมการองค์กรอสิระ 

๑กฎหมายก�าหนดให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยูใ่นวาระการด�ารงต�าแหน่งจนถงึวนัก่อนวนัทีม่กีรณทีีต้่องสรรหากรรมการใหม่  
และให้กรรมการสรรหาดงักล่าวพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเมือ่ตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้าม โดยผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาส�าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่น 
ในขณะเดียวกันมิได้.
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แล้วแต่กรณี ให้ด�าเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่ โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือก
ที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้
      ในกรณีที่ไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก�าหนดเวลาการ 
คดัเลือกแล้วมิได้มกีารเสนอชือ่ กล่าวคอื พ้นก�าหนด ๒๐ วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
จากเลขาธิการวุฒิสภา ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และ 
ใช้อ�านาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนัน้ให้ถอืว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบ
ด้วยกรรมการสรรหาเท่าทีม่อียู ่โดยกฎหมายให้ถอืว่าประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๑)  
  ๖.๕)  กระบวนการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการสรรหา
     ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อ
คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และไม่มีพฤติการณ์ยอมตน 
อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส�าเร็จ โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้วให้ 
คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รบัความยินยอมของบคุคลนัน้ โดยค�านงึถงึความหลากหลาย
ของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี ้ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วธิกีารสมัภาษณ์หรอืให้แสดงความคดิเหน็ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอื่นใด 
ที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
     ในการสรรหาหรือคัดเลือก ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและ 
ให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย ผู้ซ่ึงจะได้รับ 
การสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา
     ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดให้น�าความในเรื่องการสรรหากรรมการ  
มาใช้บงัคบัแก่การคดัเลอืกผูส้มควรได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการของทีป่ระชมุใหญ่ 
ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษา
ในศาลฎีกา
     ถ้าไม่มบีคุคลใดได้รบัคะแนนเสยีงถงึ ๒ ใน ๓ ของจ�านวนท้ังหมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาหรือได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกาตามความที่กล่าวมา 
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หรอืมแีต่ยงัไม่ครบจ�านวนท่ีจะต้องสรรหาหรอืคัดเลอืก ให้มกีารลงคะแนนใหม่ 
ส�าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึง  ๒ ใน ๓ หรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้ายังได้ 
ไม่ครบตามจ�านวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหน่ึง ในกรณีที่การลงคะแนน 
ครัง้หลงันีย้งัได้บคุคลไม่ครบตามจ�านวนทีจ่ะต้องสรรหาหรอืคดัเลอืก ให้ด�าเนินการ 
สรรหาหรือคัดเลือกใหม่ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่
     เมื่อคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือ 
คดัเลือกได้บคุคลใดแล้วให้เสนอชือ่ไปยงัวฒุสิภาเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือก
รายใด ให้ด�าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
     เมื่อมีผู ้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่
ประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งด้วยให้ผู ้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วม 
กับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากต�าแหน่ง ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซ่ึงวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ�านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก แต่เมื่อรวมกับ
กรรมการซึ่งยังด�ารงต�าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ�านวนถึง ๕ คนก็ให้ด�าเนินการประชุม
เพื่อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว 
ให้คณะกรรมการด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างน้ัน 
ให้ถอืว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่อียู ่และให้ด�าเนนิการสรรหา
หรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบตามจ�านวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว 
โดยในการสรรหาเพิ่มเติมนั้นให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา
ชุดเดิมเป็นผู้ด�าเนินการ
     ให้ประธานวฒุสิภาน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้ประธาน
กรรมการและกรรมการและเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา ๑๒)
     ส�าหรับผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่
ยังมิได้พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ ๖.๓) (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบ
วชิาชพีตามข้อ ๖.๓) (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ลาออกหรอืเลกิประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวแล้วน้ันต่อประธานวฒุสิภาภายในเวลาทีป่ระธานวฒุสิภาก�าหนด 
ซึง่ต้องเป็นเวลาก่อนทีป่ระธานวฒุสิภาจะน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้
กรรมการ ในกรณทีีไ่ม่ได้แสดงหลกัฐานภายในก�าหนดเวลาดงักล่าวให้ถอืว่าผูน้ัน้
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สละสทิธแิละให้ด�าเนินการสรรหาหรอืคดัเลอืกใหม่ และในการด�าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่นั้นให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
เป็นผู้ด�าเนินการ (มาตรา ๑๓)  
     ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ 
ผูส้มคัร ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกหรอืได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็น
ที่สุด ซึ่งการวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  โดยความดังกล่าว กฎหมาย
ก�าหนดให้น�าไปใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนโุลม แต่กรรมการสรรหาทีถ่กูกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณา 
และวินิจฉัยมิได้ (มาตรา ๑๔)  
 ๖.๖) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ป ี
นบัแต่วนัทีพ่ระมหากษัตรย์ิทรงแต่งต้ังและให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว 
ทั้งนี้ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
     (๑)  ตาย
     (๒)  ลาออก
     (๓)  ขาดคณุสมบตัติามข้อ ๖.๑) หรอืข้อ ๖.๒) หรอืมลีกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖.๓) 
     เมือ่ประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการด้วย เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต�าแหน่งตาม (๒) 
หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นท่ีสุด (มาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖) 
     เม่ือมผีูร้้องขอโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่ากรรมการผูใ้ดพ้นจาก
ต�าแหน่งตาม (๒) หรอื (๓) ให้เลขาธิการวุฒสิภาเสนอเรือ่งต่อประธานกรรมการ
สรรหาภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหา
วนิจิฉยัให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ในการวินิจฉยัให้ถอืเสยีงข้างมาก กรณทีีม่เีสยีงเท่ากนั 
ให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส�าหรับ
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงประทับรบัฟ้อง และ 
มกีรรมการเหลอือยู่ไม่ถึงก่ึงหนึง่ ให้ประธานศาลฎกีาและประธานศาลปกครองสงูสดุ 
ร่วมกนัแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเช่นเดยีวกบักรรมการ
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบ ๗ คน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
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ท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการทีต่นท�าหน้าทีแ่ทนจะปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน (มาตรา ๑๗)
  ๖.๗)  องค์ประชุมและการลงมติ 
     ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ วรรคห้า๒ การประชุมของคณะกรรมการ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
     การลงมตใินการประชมุของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมาก 
โดยให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีง ๑ เสยีง ในกรณมีคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธาน 
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๘)  
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการต้องมมีตวินิจิฉยัในเรือ่งดงัต่อไปนี ้กรรมการ
ทกุคนทีอ่ยูใ่นท่ีประชมุต้องลงมติ การงดออกเสยีงหรอืการออกเสยีงท่ีแตกต่าง 
ไปจากประเดน็ท่ีจะต้องลงมติจะกระท�ามไิด้ แต่ไม่เป็นการตัดสทิธท่ีิจะลาออก 
จากต�าแหน่งก่อนมกีารลงมติ
     (๑)  การวนิจิฉยัว่าการเลอืกตัง้ใดมไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
     (๒)  การให้ความเห็นชอบค�าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง
     (๓)  การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามข้อ ๖.๑๓.๔)
     (๔)  การสัง่ระงบัการด�าเนินการอนัจะท�าให้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๖.๑๓.๖) 
     (๕)  การสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตามข้อ ๖.๑๑) หรอืข้อ ๗.๑)
     (๖)  การยืน่ค�าร้องต่อศาลฎีกาเพือ่สัง่เพกิถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
     (๗)  การสัง่ให้คณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงพ้นจากต�าแหน่ง
ทัง้คณะ และการวินิจฉยัว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ 
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
     (๘)  เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติก�าหนดด้วยคะแนน ๒ ใน ๓ 
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (มาตรา ๑๙)  

๒มาตรา ๑๖ วรรคห้า บัญญัติว่า 
 “ในระหว่างทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่ง และยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างให้คณะกรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระท�าได้แต่เฉพาะการที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้”.
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     ทัง้นี ้การลงมติของกรรมการดังกล่าว หรอืในเรือ่งอืน่ใดท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด ให้กรรมการลงมตเิป็นหนงัสอืตามแบบทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่อย่างน้อย 
ต้องมีชื่อเรื่องและประเด็นที่ลงมติ มติที่ลง และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ 
และให้เลขาธิการเกบ็รวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน ซึง่มตทิีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว ให้ด�าเนนิการ 
ต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรบัรองรายงานการประชมุของคณะกรรมการ และในกรณทีี่ 
ต้องท�าค�าวินจิฉยั เมือ่คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบร่างค�าวนิิจฉยัน้ันและประธาน
กรรมการหรือผู้ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในค�าวินิจฉัยนั้นแล้ว 
ให้ถอืว่าเป็นค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการ การให้ความเหน็ชอบนัน้ คณะกรรมการ
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แทนคณะกรรมการก็ได้ ซ่ึงค�าวินิจฉัยดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
     ในกรณท่ีีคณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ 
ได้ทัง้คณะ ก่อนลงนามในค�าวนิจิฉยัให้เลขาธกิารบนัทกึเหตดุงักล่าวไว้ในค�าวนิจิฉยั
และให้เลขาธิการเป็นผู ้ลงนามในค�าวินิจฉัยน้ันแทน เมื่อเลขาธิการลงนาม 
ในค�าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้ค�าวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได ้ (มาตรา ๒๐)
 ๖.๘) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการการเลือกตั้ง 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา และการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละการใช้อ�านาจของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสจุรติ เทีย่งธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคตทิัง้ปวงในการใช้ดลุพนิิจและปฏิบติัตนให้ถกูต้องตามมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการจะเข้ารบัการศกึษาหรอือบรม
ในหลักสูตรหรอืโครงการใด ๆ  มไิด้ เว้นแต่เป็นหลกัสตูรหรอืโครงการทีค่ณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับกรรมการ (มาตรา ๒๑)  
  ๖.๙) หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังนอกจากที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
     นอกจากหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
     (๑)  หน้าที่และอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
     (๒)  ออกข้อก�าหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
     (๓)  วนิิจฉยัชีข้าดปัญหาหรอืข้อโต้แย้งเก่ียวกบัข้อก�าหนด ระเบยีบ 
หรือประกาศของคณะกรรมการ
     (๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของ
ส�านกังาน ข้าราชการ พนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ 
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ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง การสืบสวนและไต่สวน และ 
การอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง
     (๕)  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การม ี
ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ 
การเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  
     (๖)  วางระเบยีบเกีย่วกบัการช�าระค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายส�าหรบั
การจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไข 
ในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
     (๗)  ก�ากับและตดิตามการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนทีพ่รรคการเมอืงได้รบั
การจดัสรรตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืงเพือ่ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
     (๘) รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีและข้อสงัเกตต่อรฐัสภา และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
     (๙)  จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อก�าหนดวิธีการ 
หรือมาตรการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดย 
ชอบด้วยกฎหมาย
    (๑๐)  ออกระเบยีบก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน๓

    ในการควบคมุ ก�ากบั ดแูลการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
หรอืเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอืเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ
ทีจ่ะต้องด�าเนนิการสอดส่อง สบืสวน หรอืไต่สวนเพือ่ป้องกันและขจัดการกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๒๒)   
 ๖.๑๐) อ�านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ
       (๑)  ให้หน่วยงานของรฐัมหีนังสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืให้ความเหน็
ในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา

๓การก�าหนดตาม (๑๐) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับหลักธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมประกอบกัน.
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      (๒)  ให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานตาม (๑) พนกังานอยัการ พนกังาน
สอบสวน หรอืบคุคลใดมหีนงัสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืมาให้ถ้อยค�า หรอืส่งเอกสาร 
หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก�าหนด
เพื่อประกอบการพิจารณา
      (๓)  ขอความร่วมมอืให้ศาลส่งเอกสาร หลกัฐาน หรอืพยานหลกัฐานอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
      (๔)  เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียง
ประชามต ิหรอืสถานทีน่บัคะแนนเลอืกตัง้หรอืนบัคะแนนการออกเสยีงประชามติ 
โดยให้ผูต้รวจการเลอืกต้ังมอี�านาจตามความใน (๔) น้ี ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ที่คณะกรรมการก�าหนดด้วย (มาตรา ๒๔)
  ๖.๑๑) หน้าที่และอ�านาจของกรรมการแต่ละคน
      ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ�านาจ 
ดังต่อไปนี้
      (๑)  ก�ากับและตรวจสอบการด�าเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
      (๒)  มีค�าสั่ งให ้ด�าเนินการสืบสวนหรือไต ่สวนเมื่อพบเห็น 
การกระท�าใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
      (๓)  เมือ่พบการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าใดอนัอาจเป็นเหต ุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีอ�านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระท�าของบุคคลซึ่งมิใช่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ�านาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจและ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ 
หรอืสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัดบนัทกึพฤติกรรมแห่งการกระท�า
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�าเนินการต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น หรือในกรณี
จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด�าเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยหรอืทกุหน่วยในเขตเลอืกตัง้ทีพ่บเหน็การกระท�าหรอื
การงดเว้นการกระท�านั้นก็ได้
      ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด
บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานตาม (๓) ให้ถือว่า 
การด�าเนินการตามค�าสั่งดังกล่าวของผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
เป็นการด�าเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา
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      เมื่อกรรมการผู้ใดออกค�าสั่งตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้รายงาน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว ในการนี้ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมี
มติให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกค�าสั่ง หรือมีมติให้ด�าเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสม
ก็ได้  (มาตรา ๒๖) 
  ๖.๑๒) อ�านาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก
สมาชิกวุฒิสภา หรือออกเสียงประชามติ
      (๑) การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา 
และการออกเสียงประชามติ กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
      (๒)  การเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดการเลอืกต้ังภายใต้การควบคมุดแูล
ของคณะกรรมการ กับให้มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการจัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
       โดยในการด�าเนินการตาม (๑) และ (๒) กฎหมายก�าหนดให ้
คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจรติและเทีย่งธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามหน้าทีแ่ละอ�านาจ 
ทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้และกฎหมายอืน่ 
(มาตรา ๒๗)  
 ๖.๑๓) ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
      ๖.๑๓.๑) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
               ในการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู ้ตรวจการเลือกตั้ง 
ซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีในแต่ละจงัหวดัในระหว่างเวลา
ทีม่กีารด�าเนนิการเลอืกต้ัง๔ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่
ที่ด�าเนนิการเลือกตั้ง และการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกีย่วกับการเลือกตัง้
และพรรคการเมือง หรือการกระท�าใดที่จะเป็นเหตุท�าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วรายงานให้ 
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป 
ในกรณทีีเ่กีย่วกบัการปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ี ให้ผูต้รวจการเลอืกต้ังมอี�านาจ 

๔ระหว่างเวลาที่มีการด�าเนินการเลือกต้ัง หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันท่ีมีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่คณะกรรมการก�าหนด.
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แจ้งเตอืนให้ปฏบิติัให้ถกูต้องได้ ถ้าไม่มกีารด�าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องให้รายงาน 
ให้คณะกรรมการหรอืกรรมการทราบโดยเรว็ ในการนี ้ให้ส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัตงิานของผูต้รวจการเลอืกตัง้ด้วย แต่ทัง้น้ี คณะกรรมการจะมอบหมายให้ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะมอบอ�านาจ 
ของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
               หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด และในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม 
หรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง หรือมกีารออกเสียงประชามติ หรอืมีการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการจะสั่งให้ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในส่วน
การแต่งตัง้ผู้ตรวจการเลอืกตัง้ต้องค�านึงถงึหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑๓.๔) (มาตรา ๒๘)  
      ๖.๑๓.๒) ที่มาและองค์ประกอบของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนนิการคดัเลอืก
บุคคลซึง่มีภูมิล�าเนาในแต่ละจงัหวดัจงัหวดัละไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกนิ ๘ คน  
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกต้ังตามจ�านวนที่เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่
ครบทุกจังหวัด โดยจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได ้
เป็นเวลาตามที่คณะกรรมการก�าหนดแต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
               เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิล�าเนา 
ในแต่ละจังหวัดแล้ว ก่อนด�าเนินการแต่งตั้งให้คณะกรรมการประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้น�า
ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
               จงัหวดัใดไม่อาจแต่งตัง้บคุคลซึง่มภีมูลิ�าเนาในจงัหวดั
ครบตามจ�านวนไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิล�าเนา
จากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ก็ได้ในกรณีเช่นนั้น 
คณะกรรมการจะแต่งตัง้บคุคลซึง่มภีมูลิ�าเนาจากจงัหวดัอืน่แทนให้ครบจ�านวนกไ็ด้ 
(มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ถึงวรรคสาม)
      ๖.๑๓.๓) คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูต้รวจการเลอืกตัง้
               (๑)  ไม่เป็นข้าราชการซึง่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า 
พนกังานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั หรอืกรรมการหรอืทีป่รกึษาของหน่วยงาน
ของรัฐ 
               (๒)  ไม่เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดในเวลา ๕ ปีทีผ่่านมา
ก่อนการแต่งตั้ง 
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               (๓)  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
ความประพฤติเสื่อมเสียและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
               (๔)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
               (๕)  ไม่เป็นผูม้บีพุการ ีคูส่มรส หรอืบตุรเป็นหรอืสมคัร
รบัเลอืกตัง้หรอืรบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๒๙ วรรคสี่)
               ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐาน 
อนัควรเชือ่ได้ หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูต้รวจการเลอืกตัง้ผูใ้ดขาดความสจุรติ 
ขาดความเที่ยงธรรม มีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ต้องห้าม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่งและคัดออกจาก
บัญชีรายชื่อทันที (มาตรา ๒๙ วรรคหก)
      ๖.๑๓.๔)  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
               เมื่อมีกรณีที่ผู ้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕ คนแต่ไม่เกิน ๘ คนโดยค�านึงถึงพื้นที่ของจังหวัด 
หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่แต่งตัง้ให้เป็นผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวัด 
ทุกจังหวัด โดยให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที่มีค�าสั่งแต่งตั้ง  
แม้จะยังมีจ�านวนไม่ครบก็ตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู ้ตรวจการเลือกตั้งประจ�า
จงัหวัดแต่ละจังหวดัน้ัน ให้แต่งตัง้จากบคุคลซ่ึงกรรมการทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  
จับสลากจาก
               (๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มี
ภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้งจ�านวน ๒ คน
               (๒)  รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๖.๑๓.๒) ที่มิได้ 
มีภูมิล�าเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้งให้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดส�าหรับจังหวัดนั้น
               ในกรณทีีไ่ม่อาจแต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
ตาม (๑) ได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดคณะกรรมการจะแต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
ตาม (๒) แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตาม (๑) ก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 
มีผลใช้บังคับ แต่ต้องไม่เร็วกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ 
เลือกตั้งมีผลใช้บังคับ
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               เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการด�าเนินการเลือกตั้ง 
ตามข้อ ๖.๑๓.๑) แล้ว ให้ค�าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดใดยังมีความจ�าเป็นจะต้อง
ด�าเนินการต่อไป คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลา 
ที่ก�าหนดก็ได้ (มาตรา ๓๐)  
      ๖.๑๓.๕) การขอความร่วมมอืกบัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และหน่วยงานของรฐัทุกหน่วย 
               เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ
ในการควบคุมดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไป 
โดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจขอให้มีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
               (๑)  ให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน หรอืผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต สอบบญัชขีองพรรคการเมอืงโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
               (๒)  เมือ่ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่หรอืมเีหตอุนัควร
สงสัยว่ามีการกระท�าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและ
พรรคการเมือง ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงาน 
การท�าธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง หรือ 
ผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนัการเงนิแจ้งให้ทราบถงึการโอน
หรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่คณะกรรมการร้องขอ ภายในเวลาที่ 
คณะกรรมการก�าหนด และมิให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใด 
เปิดเผยข้อมลูในความครอบครองมาใช้บงัคบัแก่การแจ้งข้อมลูตามทีค่ณะกรรมการ
ร้องขอ
               (๓)  ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยท่ีเกีย่วกบัการข่าว 
แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการร้องขอ แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้ว 
ให้คณะกรรมการใช้ข้อมลูน้ันเพือ่ประโยชน์ในการสบืสวนหาตวัผูก้ระท�าความผดิ 
หรือวางมาตรการป้องกันการกระท�าความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ�านาจ 
ของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้ 
(มาตรา ๓๒) 
      ๖.๑๓.๖) มาตรการเพือ่ป้องกนักรณกีารเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
               เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดด�าเนิน
การด้านธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ใน
การจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ�านาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคาม 
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เพื่อให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือด�าเนินการอื่นตามที่ 
คณะกรรมการก�าหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
ส่ังให้บุคคลนั้นระงับการด�าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก�าหนด
แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน โดยให้ผู้ได้รับค�าสั่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุด 
ให้เพกิถอนค�าสัง่น้ันได้ และถ้าศาลปกครองสงูสดุเหน็ว่าการด�าเนินการของบคุคลนัน้ 
มิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสงูสดุสัง่เพกิถอนค�าสัง่น้ัน (มาตรา ๓๓) 
      ๖.๑๓.๗) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ด�าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะต้องด�าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการเลือกตั้ง หรือการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ โดยให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งหรือ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติการ 
อนัจ�าเป็นเกีย่วกบัการเลอืกต้ัง การสนบัสนนุการเลอืกต้ัง หรอืการสบืสวนหรอื
ไต่สวนได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้แจ้งให้หน่วยงานของรฐัทีข้่าราชการ พนกังาน 
หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว โดยข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิด 
ทางวินัย และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การด�าเนินการเลือกตั้ง  
ให้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และให้คณะกรรมการ
ส่งเรือ่งให้ผู้มีอ�านาจด�าเนินการทางวนัิยด�าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจแก่ผูน้ัน้
โดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย (มาตรา ๓๔)  
      ๖.๑๓.๘) การแต่งต้ังผู ้ช ่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู ้
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง
               กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล 
กลุ ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที ่
เป็นผูช่้วยเหลอืการปฏบิตังิานหรอืเป็นผูส้งัเกตการณ์ในการเลอืกตัง้เพือ่รายงาน
ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร และให้เผยแพร่ผลการ 
ปฏิบติังานและผลการประเมนิให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปด้วย (มาตรา ๓๕)  
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       ๖.๑๓.๙)   การท�าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
                  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท�าทะเบียนรายชื่อ 
ผูมี้สิทธเิลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไขให้ถูก
ต้องได้  (มาตรา ๓๖)  
      ๖.๑๓.๑๐) การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ 
บุคคลหรือคณะบุคคล
                  ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น 
คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ โดยให้ค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างาน ความคุ้มค่าและความ
รวดเร็วด้วย (มาตรา ๓๗)  
                  โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ กฎหมาย 
ได้ก�าหนดให้กรรมการ เลขาธิการ ผู ้ตรวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึ่ง 
คณะกรรมการแต่งต้ังตามความในข้อ ๖.๑๓.๑๐) นี้ เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย (มาตรา ๓๘)  

๗) การสบืสวน การไต่สวน และการด�าเนนิคดี (หมวด ๒, มาตรา ๔๑ ถงึมาตรา ๔๙)
  ๗.๑) เหตุแห่งการสืบสวนหรือไต่สวน
      เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ 
ไม่ว่าโดยทางใดไม่ว่าจะมผีูแ้จ้งหรอืผูก้ล่าวหาหรอืไม่ ถ้ามหีลกัฐานพอสมควร
หรอืมข้ีอมลูเพยีงพอท่ีจะสบืสวนต่อไปว่ามกีารกระท�าใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรอื
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผล 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมหีน้าทีต้่องด�าเนินการให้มกีารสบืสวน หรอืไต่สวน 
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน
      (๑)  ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด 
ให้สั่งยุติเรื่อง 
      (๒)  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท�าการตามที่มีการ
สบืสวนหรอืไต่สวน ให้คณะกรรมการสัง่ให้ด�าเนนิคดโีดยเรว็ หรอืในกรณจี�าเป็น
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท�าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว
ก็ได้ (มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง)
      ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท�าให้
สามารถระบตุวัตนของผูแ้จ้ง รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้มาเน่ืองจากการด�าเนินการ
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ตามความในข้อนี้ มาตรา ๓๒ (๓) หรือมาตรา ๔๗ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
เพือ่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ�านาจหรอืตามกฎหมายหรอืตามค�าสัง่ศาล (มาตรา ๔๑ 
วรรคสาม)
      ส�าหรับการสืบสวนหรือไต่สวนตามกฎหมายนี้ กฎหมายก�าหนด 
ให ้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามความในข้อนี้  
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๔๑)   
  ๗.๒) การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องการสืบสวน 
ไต่สวน หรือด�าเนินคดี
      ให้กรรมการมอี�านาจสบืสวน ไต่สวน หรอืด�าเนนิคดตีามข้อ ๗.๑) 
และเพื่อให้การด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หรือการด�าเนินคดีดังกล่าวเป็นไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังเลขาธิการ
หรอืพนกังานของส�านกังานเป็นเจ้าพนกังานมอี�านาจในการสบืสวน สอบสวน 
หรือไต่สวน หรอืด�าเนนิคดไีด้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่อย่างน้อย
ต้องก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าที่และอ�านาจ
ของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน รวมตลอดทั้งการออกบัตรประจ�าตัว 
เจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย แต่ความนี้ไม่เป็นการตัดอ�านาจคณะกรรมการ 
ที่จะด�าเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการด�าเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
      โดยพนักงานของส�านักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานนั้น 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถทางกฎหมาย การสบืสวน 
การไต่สวน หรอืการด�าเนนิคดี และผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนดแล้ว และในกรณีมีความจ�าเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจในการสืบสวน สอบสวน 
หรือไต่สวน หรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดด้วยได้  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้
      กฎหมายก�าหนดให้เจ้าพนักงานตามความในข้อนี้ เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
และให้มีอ�านาจเช่นเดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา (มาตรา ๔๒)  
  ๗.๓)  กระบวนการสืบสวนและไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา
      ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ในการไต่สวนกรรมการหรอืเจ้าพนกังานต้องให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหา
ทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุป โดยผู้ถูกกล่าวหา 
มีสิทธิที่จะให้ถ้อยค�า หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกรรมการ 
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หรอืเจ้าพนักงานก�าหนด และมสีทิธท่ีิจะให้ทนายความหรอืบคุคลซึง่ไว้วางใจ
เข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค�าหรือแสดง
พยานหลักฐานภายในเวลาที่ก�าหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานมีอ�านาจ
ด�าเนินการไต่สวนต่อไปได้
      ทัง้น้ี ในการสบืสวนหรอืไต่สวน เจ้าพนักงานอาจจัดให้มกีารบนัทกึภาพ 
หรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานด้วยก็ได ้(มาตรา ๔๓)  
  ๗.๔) การด�าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
      เม่ือมกีรณท่ีีจะต้องด�าเนนิคดอีาญากบับคุคลใดเพราะเหตกุระท�า 
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณา
ด�าเนนิการต่อไป โดยให้ส่งส�านวนการไต่สวนหรอืส�านวนการสอบสวนให้พนกังาน
อยัการเพือ่ใช้เป็นส�านวนในการด�าเนินคดีโดยถอืว่าส�านวนการไต่สวนหรอืส�านวน
การสอบสวนดงักล่าวเป็นส�านวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู ้ต้องหาไปพร้อมกับส�านวน 
การไต่สวนหรือส�านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการมีอ�านาจ 
สัง่ให้เจ้าพนกังานตามข้อ ๗.๒) ไต่สวนเพิม่เติม หรอืพนักงานอัยการจะด�าเนินการ 
ไต่สวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าปรากฏว่า
      (๑)  ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และเป็นกรณีที่ไม่มีตัว 
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควร 
แก่กรณี เพื่อด�าเนินคดีต่อไป
      (๒)  ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่อ 
อัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัยประการใดแล้วให้แจ้งให ้
คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผลให  ้
คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตผุลดงักล่าวให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
      ในการด�าเนินการดังกล่าว ถ้าเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น  
คณะกรรมการจะมอบอ�านาจให้ผูว่้าราชการจงัหวดัในจงัหวดัทีจ่ดัให้มกีารเลอืกตัง้ 
เป็นผู้ด�าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้
      แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ ์
เพือ่สัง่เพกิถอนสิทธสิมคัรรบัเลอืกต้ังหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมอี�านาจยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงาน
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ตามข้อ ๗.๒) เป็นผู้ด�าเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ศาลฎีกาหรือ 
ศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี น�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ 
มาใช้เป็นหลกัในการพจิารณา แต่เพือ่ประโยชน์แห่งความยติุธรรมให้ศาลมีอ�านาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ส่วนในคดีที่ต้องยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเป็น 
ผู้มีอ�านาจในการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๔)
 ๗.๕) การก�าหนดมาตรการคุ้มครองพยาน
      ให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตราย
แก่พยานรวมตลอดทัง้มาตรการรกัษาความลบัให้แก่ผูเ้ป็นพยาน โดยในมาตรการ
ดังกล่าวนั้นจะก�าหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ�าเป็นด้วยก็ได้๕ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)  
      ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
หรืออนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการเลือกตั้งผู้ใดถูกด�าเนินคด ี
ไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะ 
ด�ารงต�าแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต�าแหน่งแล้ว ถ้าการถูกด�าเนินคดีดังกล่าว 
เป็นเพราะเหตทุีไ่ด้มมีต ิค�าสัง่ หรอืปฏบิตัหิน้าที ่และมใิช่พนกังานอยัการเป็นผูฟ้้อง  
ให้คณะกรรมการมอี�านาจให้ความช่วยเหลอืในการต่อสูค้ดแีก่บคุคลดงักล่าวได้ 
และให้พนกังานอยัการเข้าแก้ต่างให้แก่บคุคลเหล่านัน้ตามทีค่ณะกรรมการร้องขอ 
การให้ความช่วยเหลอืดงักล่าวให้รวมถงึค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย 
(มาตรา ๔๕)  
  ๗.๖) สิทธิในการด�าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับส�าหรับบุคคลซึ่งมีส่วน
เก่ียวข้องในการกระท�าความผดิและให้ข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัแก่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
      ในกรณีของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากว่าบุคคลนั้นได้ให้
ถ้อยค�า หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อมลูอนัเป็นสาระส�าคญัในการท่ีจะใช้เป็นพยาน
หลักฐานในการวนิจิฉยัการกระท�าความผดิ คณะกรรมการอาจจะไม่ด�าเนนิคดี
กไ็ด้ ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายเก่ียวกับการเลอืกตัง้ 
และพรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว 
แล้วให้สิทธิในการด�าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป (มาตรา ๔๖)  

๕การคุ้มครองพยานดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย และให้กระท�าได้เม่ือได้รับค�าร้องขอ 
จากบุคคลดังกล่าว.
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  ๗.๗) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิโดยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
      ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ามีหลักฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการใช้จ่ายเงนิแผ่นดินมพีฤติการณ์อนัอาจท�าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดนิไม่มอี�านาจจะด�าเนนิการใดได้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการสบืสวน 
ไต่สวน หรอืด�าเนินคดตีามหมวด ๔ น้ีโดยพลนั โดยให้ถอืว่าเอกสารและหลกัฐาน
ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�านวนการ
ไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ (มาตรา ๔๘)  
  ๗.๘) การโอนเรื่องหรือส่งส�านวนการสอบสวนมายังคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง
      เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตัง้และพรรคการเมอืงไว้พจิารณา และคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการ
สมควรที่คณะกรรมการจะด�าเนินการเองตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการ 
มหีนงัสอืแจ้งให้หน่วยงานของรฐัหรอืพนกังานสอบสวนนัน้โอนเรือ่งหรอืส่งส�านวน 
การสอบสวนเกีย่วกับการกระท�าความผดิน้ันมาให้คณะกรรมการเพือ่ด�าเนินการต่อไป
ตามกฎหมายนี ้ในกรณเีช่นน้ีให้หน่วยงานของรฐัหรอืพนักงานสอบสวนโอนเร่ือง
หรือส่งส�านวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว (มาตรา ๔๙)  

๘) ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หมวด ๓, มาตรา ๕๐ ถึงมาตรา ๖๕)
  ๘.๑) หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะ 
เป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ก�ากับดูแล และรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง่กจิการของส�านกังานนัน้ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ 
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน  
โดยให้ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
      (๑)  รับผิดชอบงานธุรการ และด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
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      (๒)  อ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน  
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
      (๓)  ด�าเนินการเพือ่ให้พรรคการเมอืง เจ้าหน้าทีพ่รรคการเมอืง และ
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้มคีวามรูค้วามเข้าใจหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติของคณะกรรมการ
     (๔)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีม่กีฎหมายก�าหนดหรอืทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑)
  ๘.๒) อ�านาจในการก�ากบัดูแลส�านกังานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
      ในการก�ากับดูแลส�านักงานให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกระเบียบ
หรือประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้
      (๑)  การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน และขอบเขตหน้าที่ของ 
ส่วนงานดังกล่าว โดยการด�าเนินการดังกล่าวต้องค�านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และความคล่องตัว
      (๒)  การก�าหนดต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับ
ต�าแหน่งและค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อ่ืนของเลขาธิการ พนักงาน 
และลูกจ้างของส�านักงาน แต่ทั้งนี้ ต้องค�านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอ
ในการด�ารงชีพและภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้าง
แต่ละสายงานและระดับด้วย
      (๓)  การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การก�าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและ 
การลงโทษทางวนิยั การออกจากต�าแหน่ง การร้องทกุข์และการอทุธรณ์การลงโทษ 
ส�าหรบัเลขาธกิารและพนกังานของส�านกังาน รวมทัง้วธิกีารและเงือ่นไขในการจ้าง
ลูกจ้างของส�านักงาน
      (๔)  การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ 
และการพัสดุของส�านักงาน
      (๕)  การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแก่เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน และ 
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการจ่ายเงนิชดเชยในกรณเีลขาธกิารด�ารงต�าแหน่งครบวาระ
      (๖)  การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ
      (๗)  การก�าหนดเครือ่งแบบและการแต่งเครือ่งแบบของคณะกรรมการ 
เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน
      (๘)  การอื่นใดอันจ�าเป็นต่อการก�ากับหรือควบคุมการด�าเนินงาน
ของส�านกังานหรอืการบงัคบับญัชาเลขาธิการ พนักงานและลกูจ้างของส�านกังาน 
หรือการท�าให้บุคคลดังกล่าวท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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      ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมาย
ก�าหนดให้คณะกรรมการค�านึงถงึความเทีย่งธรรม ขวญัและก�าลงัใจของบคุลากร 
โดยจะก�าหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อก�ากับ ดูแล หรือพิจารณาค�าร้องทุกข์หรือ 
ค�าอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได ้(มาตรา ๕๒) 
  ๘.๓) การออกข้อก�าหนดทางจริยธรรม
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการออกข้อก�าหนดทางจริยธรรม 
ขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน โดยข้อก�าหนดทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 
(มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)  
      ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัโดยมหีลกัฐานตามสมควรว่าพนกังาน
หรือลูกจ้างของส�านักงานผู้ใดกระท�าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน ์
หรอืกลัน่แกล้งผู้ใดในการปฏิบติัหน้าท่ีหรอืในการด�าเนนิการเลอืกต้ัง กฎหมาย
ก�าหนดให้ด�าเนินการทางวินัยโดยเร็ว และในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการ 
ย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่หรือจากท้องที่ที่ผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที  
โดยกฎหมายให้น�าความดงักล่าวมาใช้บงัคบัแก่เลขาธกิารด้วยโดยอนุโลม โดยให้ 
คณะกรรมการมีอ�านาจสัง่ให้หยดุปฏบิตัหิน้าทีไ่ว้พลางก่อนได้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) 
    ๘.๔) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
      ๘.๔.๑)  การแต่งตั้ง
          กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังาน
และลกูจ้างของส�านกังาน และรบัผดิชอบการปฏิบติังานของส�านกังานขึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะก�าหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ โดยให้เลขาธิการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ  (มาตรา ๕๔)  
          ให้เลขาธิการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๕ ปีนับแต่ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
(มาตรา ๕๕ วรรคสอง) 
      ๘.๔.๒)  คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของเลขาธกิารคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง     
          เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เคย
เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงใดในระยะเวลา ๑๐ ปีก่อนได้รบัแต่งตัง้ มคีวามซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและ
มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีในขณะด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการและมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของส�านักงานตามที่
คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง)  
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      ๘.๔.๓)  หน้าทีแ่ละอ�านาจของเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          ภายใต้บงัคับข้อ ๘.๕) เลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ�านาจควบคมุ
ดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส�านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และมติของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย
          (๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส�านักงานออกจากต�าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
          (๒) วางระเบยีบเก่ียวกับการปฏบิตังิานของส�านักงานเท่าที่
ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการ
          (๓) หน้าที่และอ�านาจตามที่ก�าหนดไว ้ในกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอื่นและตามที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๕๗) 
          ส�าหรบัในกจิการของส�านกังานท่ีเกีย่วกบับคุคลภายนอก 
กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส�านักงาน เพื่อการน้ี เลขาธิการ 
จะมอบอ�านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�าหนด และในการด�าเนินการดงักล่าว ถ้าเป็นกิจการส�าคญัเก่ียวกับการเลอืกตัง้ 
การงบประมาณของส�านักงาน และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ 
ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก�าหนด กฎหมายก�าหนดให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน (มาตรา ๕๘)  
  ๘.๕) การแต่งตั้งผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
      กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน
ของส�านักงานเป็นผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดในแต่ละจังหวัด 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการก�าหนด โดยให้น�าความ 
ในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัด้วย 
(มาตรา ๕๙) 
  ๘.๖) เงินและทรัพย์สินของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     กฎหมายก�าหนดให้รายได้และทรัพย์สินในการด�าเนินกิจการของ
ส�านักงาน ประกอบด้วย
     (๑)  เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๑
     (๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
     (๓)  ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส�านักงาน๖ 
     (๔)  ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
     (๕)  รายได้อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด  (มาตรา ๖๒)  

๖ในการรับทรัพย์สินตาม (๓) กฎหมายให้ค�านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า 
การรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน จะสั่งให้ส�านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้น 
หรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้.
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     ทัง้น้ี รายได้ของส�านักงานไม่เป็นรายได้ทีต้่องน�าส่งคลงัตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงนิคงคลงั กฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ หรอืกฎหมายอืน่ นอกจากนี้  
ให้ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ (มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔)  

๙) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๙)
  ๙.๑) ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธกิาร 
ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการหรือ 
อนกุรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งถ้าการขัดขวาง 
การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ได้กระท�าโดยใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�าลังประทุษร้าย หรือเพื่อให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรอืเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี  
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา ๖๖)  
  ๙.๒) ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามข้อ ๖.๑๐) 
(๒) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ 
  ๙.๓)  ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้ง 
ตามข้อ ๖.๑๓.๕) (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอ�านาจในการใช้ข้อมูลนั้นตามกฎหมายนี้ หรือ
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ซ่ึงถ้าผูก้ระท�าความผดิดงักล่าวเป็นกรรมการ 
เลขาธิการ ผู ้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน  
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้
  ๙.๔)  กรรมการ เลขาธิการ ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัด ผูต้รวจ
การเลือกตั้ง กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ 
พนกังาน และลกูจ้างของส�านักงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับการเลอืกตัง้ ผูใ้ด 
กระท�าการหรอืละเว้นการกระท�าอันมชิอบด้วยหน้าที ่ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งถ้าการกระท�าดังกล่าวได้กระท�าโดยทุจริต 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา๗ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

๗ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ

หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใด ในต�าแหน่ง
ไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 119จุลนิติ

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๘)
  ๑๐.๑) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญน้ีใช้บงัคับ
หรอืวนัที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  
แต่ให้ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลอืกตัง้และกรรมการ
การเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที ่
ต่อไปดังกล่าว ตาย ลาออก หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดและ 
มีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหน่ึง ให้น�าความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๗๐)   
 ๑๐.๒) ภายใน ๒๐ วนันบัแต่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๐ ให้ศาลรฐัธรรมนูญ
และองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งและส่งชื่อผู ้แทน 
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหา 
ตามมาตรา ๑๑ แล้วให้คณะกรรมการสรรหาดงักล่าว และทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
ด�าเนนิการสรรหาหรอืคดัเลอืกผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามกฎหมายน้ีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
(มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒)  
  ๑๐.๓) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวัน 
ก่อนวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายนี้ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้
ตามสัญญาจ้างทีท่�าไว้ต่อกัน แต่ในกรณทีีม่ปัีญหาเก่ียวกับคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว กฎหมายก�าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย (มาตรา ๗๓)  
  ๑๐.๔) ให้กรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอนัพ้นจากต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๗๔)  
  ๑๐.๕) การด�าเนนิการสบืสวนสอบสวน การไต่สวน การด�าเนนิคดหีรอืการ
ด�าเนนิการอืน่ใดตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงด�าเนินการก่อนวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  
ให้ถือว่าการน้ันเป็นการด�าเนินการตามกฎหมายน้ี และการด�าเนินการต่อไป 
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการด�าเนินการในเรื่องใด 
ทีย่งัค้างพจิารณาอยู ่และมไิด้บญัญตัวิธิดี�าเนินการไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การด�าเนินการนั้นต่อไปให้ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (มาตรา ๗๘)   

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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