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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เลือกตั้ง” หมายความวา เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความรวมถึง หนวยออกเสียงประชามติ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕ ให ป ระธานกรรมการการเลือ กตั้ ง รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญนี้ และให มี อํ า นาจออกระเบีย บหรื อ ประกาศโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๖ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
มีองคประกอบ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม มีวิธีการสรรหาและการใหความเห็นชอบวาระ
การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗ กรรมการการเลือ กตั้ง มีห น าที่ ยื่ น บั ญ ชีแ สดงรายการทรั พ ยสิ น และหนี้ สิ น
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินที่ตนมอบหมายใหอยูใน
ความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่บัญ ญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๘ การประชุ ม ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต อ งมี ก รรมการการเลื อ กตั้ ง
มาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยู แตตองไมนอยกวาสามคน
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จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งคนใดไมอาจมาประชุมได ใหจดแจงเหตุนั้นไว
ในรายงานการประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหใชคะแนนเสียงขางมาก เวนแตการ
ลงมติวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหใ ช
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุม โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุมตองลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติและใหกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่ใชคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ไมมาประชุม ใหกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุม เลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งเปน ประธาน
ในที่ประชุม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๙ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการการเลือกตั้งเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งทําหนาที่แ ทนประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุ ม และดํ า เนิ น การจั ด หรื อ จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง หรื อ สนั บ สนุ น การสรรหา
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา สมาชิกสภาทอ งถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอัน จําเปน หรือดําเนิน การเพื่อ ให
เป น ไปตามบทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนูญ พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนิน การใด ๆ ของพรรคการเมือง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑ
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การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการ
หาเสียงเลือกตั้ง
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๕
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติของพรรคการเมืองผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการตอบขอหารือของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ โดยตองตอบขอหารือภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับขอ
หารือ และจะปฏิเสธไมตอบขอหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไมเกิดขึ้นมิได
(๖) วางระเบียบหรือใหความเห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในระหวางที่อายุ
ของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญตามที่บัญญัติไวใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน
(ข) ใหความเห็นชอบในการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน
(ค) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใด
ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง หรือใหความเห็นชอบในการดําเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ รวมทั้งคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
(๗) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได ใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรค
การเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย
และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๘) มีคํ า สั่ง ใหข า ราชการ พนั ก งาน หรื อลู ก จ างของหน วยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐ วิ ส าหกิ จ หรือ ราชการส ว นทอ งถิ่ น หรื อ เจา หน า ที่ อื่ น ของรัฐ ปฏิ บั ติ ก ารทั้ง หลายอั น จํ า เป น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
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ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
(๙) ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้ง
แบบสัดสวน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑๐) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแ ยงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) สงเรื่องไปยังประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง
หรือสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง
(๑๒) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออก
เสียงประชามติใหม ในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้งหรือสั่งใหมีการนับ
คะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้ง
นั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๑๓) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามติ
(๑๔) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หรื อ ประสานงานกั บ หน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสงเสริม การมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๕
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๑๕) วางระเบียบเปน แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ
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(๑๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปแ ละขอสังเกตเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา
(๑๗) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑ เพื่ อประโยชน ในการดํ าเนิ นการตามมาตรา ๑๐ (๑) (๗) (๑๐) หรื อ (๑๒)
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง สอบบัญชีของพรรคการเมือง โดยอาจขอใหตรวจสอบอยางเรงดวน
ในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้งดวยก็ได
(๒) ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของพรรค
การเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได
ว ามี การกระทํ าความผิ ดหรื อฝ าฝ น พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทราบ หรือให
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือสถาบัน
การเงิ น อื่ น แจ ง ให ท ราบถึ ง การโอนหรื อ การเบิก จ า ยเงิ น ในกรณี ดั ง กล าว ตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งรองขอ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และมิใ หนําบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่หามหนวยงานใดเปดเผยขอมูล ในความครอบครอง มาใชบัง คับกับการแจ งขอมู ล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ
มาตรา ๑๒ เมื่อมีการกลาวหาหรือความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีเหตุอัน
สมควร วามีการกระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น หรือจะมีผ ลใหการดําเนินการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติไมเปน ไปโดย
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สุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวนตามอํานาจหนาที่
โดยเร็ว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๓ เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีบุคคลใดดําเนินการดานธุรกรรมทางการเงิน
ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณที่อาจใชในการจัดการเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจ ใชเงินหรือทรัพยสิน
หรืออิทธิพลคุกคาม เพื่อใหคุณใหโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง หรือดําเนินการอื่น
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด เพื่อใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้นไวเปนการชั่วคราวภายใน
เวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหกสิบวัน
ผูไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิรองขอตอศาลฎีกาใหเพิกถอนคําสั่งนั้นได และถาศาลฎีกา
เห็นวาการดําเนินการของบุคคลนั้นมิไดเปนไปเพื่อใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการ บุคคล คณะบุคคล หรือผูแ ทน
องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได
หลักเกณฑและวิธีก ารแตงตั้ง การพ น จากตําแหนง คาตอบแทน และการสงเคราะหอื่ น
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๔ ใหมีจํานวนจังหวัดละ
หาคน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งจากผูมีความเปนกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ และไดรับการสรรหา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
กรรมการการเลือ กตั้งประจําจังหวั ดตามวรรคหนึ่งให สรรหาและแตงตั้ งจากผูมีภูมิลําเนา
ในจังหวัดนั้นเปนหลัก โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีสวนรวมของสตรี และความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลาดวย
กรรมการการเลื อกตั้ง ประจํา จั งหวัด มี วาระการดํา รงตํ าแหนง สี่ป และใหดํ ารงตํา แหน ง
ไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๑๖ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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(๑) มีสัญชาติไทย แตบุ คคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันที่สมัครหรือวันที่ใหความยินยอมในการเสนอชื่อ
(๓) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) เป น หรื อ เคยเป น สมาชิ ก หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ในพรรคการเมื อ งในระยะห า ป
กอนดํารงแหนง
(๓) เป น ผู พิ พ ากษา ตุ ล าการ ผู ต รวจการแผ น ดิ น กรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๔) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๘) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเสียสิทธิเนื่องจากไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
(๙) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพน โทษมายังไมถึงหาปในวันที่สมัคร หรือวัน ที่
ใหความยินยอมในการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน ตกเปน ของแผน ดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเนื่องจากจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๑๕) ลักษณะตองหามอื่น ที่อาจมีผลทําใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไมมีความ
เปนกลาง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนหรือพรรคการเมืองซึ่งมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖
หรื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๗ อาจยื่ น คํ า ร อ งต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดผูนั้น พน จากตําแหนงได ทั้งนี้
หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งยุติเรื่อง
หรื อสั่ งใหก รรมการการเลื อกตั้ งประจํา จัง หวั ด ผูนั้ น ระงั บการปฏิบั ติห นา ที่ไ วพ ลางกอ นเปน เวลา
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด หรือใหพนจากตําแหนงได
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งสนับสนุนการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา ที่กระทําภายในจังหวัดนั้น
(๒) เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๓) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมสี ิทธิออกเสียงประชามติ
(๔) เสนอแนะต อคณะกรรมการการเลือ กตั้ งเพื่ อพิ จารณาแต งตั้ง บุค คลผู มีอํ านาจหนา ที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(๕) แต ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลให ช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การสนับสนุน การสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กํากับดูแลการดําเนินงานของ
พรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง
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(๗) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๐ ในการปฏิ บั ติ หน า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจสั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการในเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่งตามอํานาจหนาที่ หรือ ใหหนวยงานดังกลาวมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการอัน จําเปน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ไดตามที่
เห็นสมควร
ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า งซึ่ ง มี ห น า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๑๐ (๘) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดทางวินัย และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องใหผูมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยของผูนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตอไป
ถาการไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคสองเปนผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการเลือกตั้ง
การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ใหถือวาเปนการกระทําความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหมีอํานาจแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนิน การสืบสวน หรือแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนิน การ
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สอบสวนและใหมีอํา นาจฟองคดีตอศาลทั้ งในทางแพงทางอาญา หรือทางปกครอง โดยใหถือว า
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
และใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองดําเนินคดี
ในศาล คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง เลขาธิการ
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานอัยการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ดําเนินการ
แทนได และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ อํานวยความ
สะดวกและเรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
มาตรา ๒๒ การฟ อ งคดี เกี่ ยวกั บการใชอํ า นาจทางปกครองหรือ การดํ าเนิน กิ จการทาง
ปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งและมิใชการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนการ
ใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร แยกเปนรายจังหวัดไวเปนประจํา
ทะเบีย นรายชื่อ ผู มีสิ ท ธิเ ลื อกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ให ผู มีส ว นได เสี ย มีสิ ท ธิต รวจสอบและ
ขอแกไขใหถูกตองได
ในการดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอเชื่ อมโยงฐานข อมู ล
ทะเบี ย นราษฎรเพื่ อ นํา มาดํ า เนิ น การจั ด ทํา ทะเบี ยนรายชื่ อผู มี สิท ธิเ ลื อกตั้ งหรื ออาจมอบหมายให
นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่น ที่เห็น สมควรเปนผูจัดทําแทนได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีเหตุ ใ หคณะกรรมการการเลือกตั้ งตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็ จจริ งและวินิ จฉัย ชี้ขาดปญ หาหรือข อโต แ ยงที่ เกิด ขึ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการโดยพลัน
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ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองใหโอกาสผูรอง ผูถูก
คัดคาน หรือผูถูกกลาวหา ทราบเหตุแหงการรอง การคัดคาน หรือการกลาวหา มีหนังสือชี้แ จง
ขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณี
ที่ผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหา ไมมีหนังสือชี้แ จงขอเท็จจริง แสดงหลักฐาน หรือไมม า
ใหถอยคํา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ
ในการชี้แจง แสดงหลักฐาน หรือใหถอยคํา และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตอไปได
กรรมการการเลือกตั้งแตละคนที่ลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใดตองลงลายมือชื่อในหนังสือ
ลงมติใ นเรื่องนั้น และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําคําวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งตองทําเปนหนังสือระบุ
ขอเท็จจริงและเหตุผล พรอมทั้งลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งผูใดลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใดแลว แตยังมิไดลงลายมือชื่อ
ในคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้น เนื่องจากพนจากตําแหนงหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ไมอาจลงลายมือชื่อได
ให ป ระธานกรรมการการเลื อกตั้ ง บัน ทึ ก เหตุ นั้ น ไว ใ นคํ า วิ นิจ ฉั ย ชี้ข าดแทนการลงลายมื อชื่ อ ของ
กรรมการการเลือกตั้งผูนั้น แตถาเปนกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
อีกจํานวนหนึ่งไมอาจลงลายมือชื่อได ใหกรรมการการเลือกตั้งเทาที่เหลืออยูเปนผูบันทึกเหตุ และถาเปน
กรณีที่กรรมการการเลือกตั้งทั้งคณะไมอาจลงลายมือชื่อได ใหเลขาธิการเปนผูบันทึกเหตุนั้น
วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการยื่น คํารองตอศาลใหเปน ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๕ องค ก ารเอกชนใดที่ มี ค วามประสงค จ ะช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบการเลือกตั้งหรื อการดําเนิ น การตามมาตรา ๑๐ (๑๔)
ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแลวเห็นวาองคการ
เอกชนนั้นมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจรับรององคการเอกชนนั้น
ในการเลือกตั้งแตละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งผูแทนขององคการเอกชน
ที่ไดรับการรับรองตามวรรคหนึ่ง เพื่อชวยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้ง และรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบในกรณีที่พบเห็นวาการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไมถูกตอง
ตามกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

หลักเกณฑและวิธีการการขอใหรับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การปฏิบัติงาน
การสนั บ สนุ น และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารเอกชน ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๖ ใ น ก าร ปฏิ บั ติ หน าที่ ตา ม พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ปร ะก อบ รั ฐ ธร รม นู ญ นี้
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) ใหเ จาหนา ที่ของหนวยงานตาม (๑) เจ าหน าที่ ของรัฐ พนัก งานอัย การ พนัก งาน
สอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๓) ใหบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๔) ขอความร ว มมื อ ให ศ าลส ง เอกสาร หลั ก ฐาน หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) เข าไปหรือ แต งตั้ง ให บุค คลเข าไปในที่เ ลือ กตั้ ง ที่ ออกเสียงประชามติห รือ สถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหกรรมการ
การเลือ กตั้ ง กรรมการการเลื อ กตั้ง ประจํ า จั งหวั ด ผู อํ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จัง หวั ด และ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘ เงิ น เดื อ น เงิน ประจํ า ตํา แหน ง และประโยชนต อบแทนอื่ น ของประธาน
กรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๒๙ ห า มมิ ใ ห ก รรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณ
หรือเปน โทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการ
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โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริต ยอมไดรับความคุม ครอง
ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓๐ ให มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น หน ว ยงานที่ เ ป น อิ ส ระ
ตามรัฐ ธรรมนูญ มีฐ านะเปน นิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแ ลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
กิจ การของสํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งไมอ ยูภ ายใต บัง คับ แห งกฎหมายว าด ว ย
การคุ มครองแรงงาน กฎหมายว าด วยแรงงานสั มพั นธ กฎหมายว าด วยการประกั นสั งคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองและ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุ ฒิสภา รวมทั้งศึ กษาและรวบรวมขอมู ลตา ง ๆ ที่ เกี่ย วกับ งานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
(๒) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง
(๓) เผยแพรวิชาการ ใหความรูและการศึกษาแกประชาชนรวมทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การพั ฒนาการเมื องและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษั ตริ ยท รงเป น ประมุ ข
สงเสริม การมีสว นรว มทางการเมือ งของประชาชน และสง เสริ ม ให ป ระชาชนไดใ ช สิทธิ เลือ กตั้ ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๔) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ในการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับ
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การเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่น ใดเพื่อดําเนิน การตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในการกํ ากับ ดูแ ลสํา นักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ใหค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน การพัสดุ และการดําเนินการอื่น ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การจั ดแบง สว นงานของสํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง และขอบเขตหน า ที่
ของสวนงานดังกลาว
(๒) การกําหนดตําแหนง อัตราเงิน เดือน และคาตอบแทนอื่น ของเลขาธิการ พนักงาน
และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข
และการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการกําหนดเงิน เพิ่ม
พิเศษใหแกขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งชั่วคราวตามมาตรา ๓๗
(๕) การบริ ห ารและจั ด การการเงิ น และทรั พ ย สิ น การงบประมาณ และการพั ส ดุ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๖) การจั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ การสงเคราะห อื่ น แก เ ลขาธิ ก าร พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า ง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานบุคคล ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อชวยเหลือในการบริหารงานบุคคลได โดยในการแตงตั้งใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของพนักงาน
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาตรา ๓๓ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี เ ลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง ซึ่ ง ประธาน
กรรมการการเลื อกตั้ งแต งตั้ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เปน ผูบัง คับบั ญชา
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พนักงานและลูกจ างของสํา นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรั บผิดชอบการปฏิ บัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขึ้นตรงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง และจะใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได
ใหเลขาธิการทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓๔ เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ และมีคุณวุฒิ ประสบการณ และความสําเร็จ
ดานการบริหารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
การพนจากตําแหนงของเลขาธิการกอนครบวาระ ใหเปนไปตามเงื่อนไขในการจาง
มาตรา ๓๕ เลขาธิการมีหนาที่ควบคุม ดูแ ลงานโดยทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ และมติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือ
ลูกจ างของสํา นัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนให พนั กงานหรือ ลูกจ างของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ออกจากตํ า แหน ง ทั้ งนี้ ตามระเบี ย บของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๓๒ (๓) และ (๔)
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางตามมาตรา ๓๗
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่ไมขัด
กับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓๖ ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนพนักงาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

หรือลูกจ างในสํ านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งเปนการชั่วคราวได ทั้ งนี้ เมื่อไดรั บการอนุมัติ จาก
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางผูใด ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การไดรับอนุญาตใหออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบั ติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติ งานในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับการคํานวณบํ าเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น ทํานอง
เดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
ในกรณีที่ ข า ราชการ พนัก งาน หรื อลู ก จ า งตามวรรคหนึ่ ง ขอกลั บเข า รั บราชการหรื อ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนองบประมาณรายจาย เพื่อจัดสรรเปน เงิน
อุ ด หนุ น ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไว ใ นร า ง
พระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจา ยประจําป หรื อรางพระราชบั ญญัติง บประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม
แลวแตกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ
ให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งเสนอคํา ขอแปรญัต ติ ตอ คณะกรรมาธิก ารพิ จารณางบประมาณของ
สภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง
ในการเสนองบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจงใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงรายไดและทรัพยสินที่มีอยูดวย
ในกรณีที่มีคาใชจายในการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการจัดทําประชามติ
มากกวางบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ ใหรัฐอุดหนุนคาใชจายใหเพียงพอกับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๓๙ รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา ๓๘
(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
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มาตรา ๔๐ รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินตามวรรคหนึ่ง
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตอไป
ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดหาดวยเงินรายไดของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยสินของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔๑ ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ทรัพยสินของแผนดิน
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได
มาตรา ๔๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการ
สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแสดงให
เห็น ดวยว าการใช จายดังกล าวเปน ไปตามวัต ถุประสงค ประหยั ด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด
แลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไมชักชา
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๓ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํ า จัง หวั ด คณะอนุ ก รรมการหรือ อนุ ก รรมการ ในการปฏิ บัติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญ
วาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการการเลื อกตั้ ง ประจํ าจั ง หวั ด ผูอํ า นวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ ใหเลขาธิการ กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการ แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให
ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ
ให อ งค ก ารเอกชนที่ ไ ด รั บ การรั บ รองให ช ว ยเหลื อ ในการตรวจสอบการเลื อ กตั้ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนองคการ
เอกชนที่ไดรับการรับรองตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับการรับรองไว
มาตรา ๔๗ ใหบรรดาระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ มีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔๘ การดําเนิ น การสืบสวนสอบสวน การดําเนิน คดี หรือการดําเนิน การอื่น ใด
ตามอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดําเนินการ
มาจนถึงวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาการนั้นเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แตการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
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มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ พนักงาน ลูกจาง และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป น ของสํา นักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหถือวาบรรดาขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น
รัฐ วิ สาหกิ จ หรื อหนวยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ไ ดรั บอนุมั ติใ ห มาปฏิ บัติง าน เปน พนั กงานหรือ ลูก จา ง
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเปน การชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่วคราวตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่บ ทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจัก รไทยบัญญัติใ หมีพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

