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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“เลือกต้ัง”  หมายความวา  เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น  แลวแตกรณี 
“หนวยเลือกต้ัง”  หมายความรวมถึง  หนวยออกเสียงประชามติ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร  
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๖ คณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มีองคประกอบ  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  มีวิธีการสรรหาและการใหความเห็นชอบวาระ
การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง  ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗ กรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
ของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินที่ตนมอบหมายใหอยูใน
ความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังตองมีกรรมการการเลือกต้ัง 
มาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการการเลือกต้ังเทาที่มีอยู  แตตองไมนอยกวาสามคน 
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จึงจะเปนองคประชุม  ในกรณีที่กรรมการการเลือกต้ังคนใดไมอาจมาประชุมได  ใหจดแจงเหตุนั้นไว 
ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหใชคะแนนเสียงขางมาก  เวนแตการ
ลงมติวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ัง  ใหใช
คะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการการเลือกต้ังที่มาประชุม  โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการการเลือกต้ังที่มาประชุมตองลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติและใหกรรมการการเลือกต้ังคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ในกรณีที่ใชคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการการเลือกต้ัง
ไมมาประชุม  ใหกรรมการการเลือกต้ังที่มาประชุมเลือกกรรมการการเลือกต้ังคนหนึ่งเปนประธาน 
ในที่ประชุม  ทั้งนี้  หลักเกณฑและวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการการเลือกต้ัง  หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการการเลือกต้ังเลือกกรรมการการเลือกต้ังคนหนึ่งทําหนาที่แทนประธาน
กรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดํา เนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ังหรือสนับสนุนการสรรหา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  และผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณี  
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ  ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๒) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปน  หรือดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  และกฎหมาย 
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  
ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑ 
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การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกต้ังมีความเสมอภาค  และมีโอกาสทัดเทียมกันในการ
หาเสียงเลือกต้ัง 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา  ๒๕  
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติของพรรคการเมืองผูสมัครรับ

เลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  และการตอบขอหารือของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว  ทั้งนี้  โดยตองตอบขอหารือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอ
หารือ  และจะปฏิเสธไมตอบขอหารือเพราะเหตุที่เร่ืองนั้นยังไมเกิดข้ึนมิได 

(๖) วางระเบียบหรือใหความเห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในระหวางที่อายุ
ของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ( ก)  ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา  พนักงานของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือพนจากตําแหนง  หรือใหผูอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน 

 (ข)  ใหความเห็นชอบในการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย  เพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน 

 (ค)  วางระเบียบเกี่ยวกับการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ  เพื่อกระทําการใด
ซ่ึงจะมีผลตอการเลือกต้ัง  หรือใหความเห็นชอบในการดําเนินการดังกลาว   

ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ  รวมทั้งคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม  
ความเสมอภาค  และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(๗) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนเงินได  ใหแกพรรคการเมือง  การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ  การใชจายเงินของพรรค
การเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง  รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย  
และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งนี้  โดยใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(๘) มีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา 
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ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

(๙) ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและการเลือกต้ัง
แบบสัดสวน  และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  รวมทั้งจัดใหมีบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(๑๐) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๑๑) สงเร่ืองไปยังประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา  ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง  
หรือสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง 

(๑๒) ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออก
เสียงประชามติใหม  ในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกต้ังหรือส่ังใหมีการนับ
คะแนนใหม  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกต้ัง
นั้น ๆ  มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  หลักเกณฑและวิธีพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(๑๓) ประกาศผลการเลือกต้ัง  ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  และผลการออกเสียงประชามติ 
(๑๔) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ   หนวยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือสนับสนุนองคการเอกชน  ในการใหการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การสงเสริมการมี 
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน  และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา  ๒๕  
ทั้งนี้  การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(๑๕) วางระเบียบเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง  การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา 

(๑๗) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอื่น  หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา  ๑๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๐  (๑)  (๗)  (๑๐)  หรือ  (๑๒)  
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  สอบบัญชีของพรรคการเมือง  โดยอาจขอใหตรวจสอบอยางเรงดวน 
ในชวงเวลาที่มีการเลือกต้ังดวยก็ได 

(๒) ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของพรรค
การเมอืง  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือผูสมัครรับเลือกต้ัง  เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได
วามีการกระทําความผิดหรือฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  หรือกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหทราบ  หรือให
ธนาคารแหงประเทศไทย  หรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย  หรือสถาบัน
การเงินอื่น  แจงใหทราบถึงการโอนหรือการเบิกจายเงินในกรณีดังกลาว  ตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังรองขอ  ทั้งนี้  ภายในเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  และมิใหนําบทบัญญัติ 
ของกฎหมายที่หามหนวยงานใดเปดเผยขอมูลในความครอบครอง  มาใชบังคับกับการแจงขอมูล 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังรองขอ 

มาตรา  ๑๒ เมื่อมีการกลาวหาหรือความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยมีเหตุอัน
สมควร  วามีการกระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  หรือจะมีผลใหการดําเนินการเลือกต้ัง  หรือการออกเสียงประชามติไมเปนไปโดย
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สุจริตและเที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนหรือสอบสวนตามอํานาจหนาที่
โดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา  ๑๓ เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีบุคคลใดดําเนินการดานธุรกรรมทางการเงิน  
ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณที่อาจใชในการจัดการเลือกต้ังโดยไมมีอํานาจ  ใชเงินหรือทรัพยสิน
หรืออิทธิพลคุกคาม  เพื่อใหคุณใหโทษแกผูสมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง  หรือดําเนินการอื่น 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  เพื่อใหการเลือกต้ังไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้นไวเปนการชั่วคราวภายใน
เวลาที่กําหนด  แตตองไมเกินหกสิบวัน 

ผูไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่งมีสิทธิรองขอตอศาลฎีกาใหเพิกถอนคําส่ังนั้นได  และถาศาลฎีกา
เห็นวาการดําเนินการของบุคคลนั้นมิไดเปนไปเพื่อใหการเลือกต้ังไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ใหศาลฎีกาส่ังเพิกถอนคําส่ังนั้น 

มาตรา  ๑๔ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด  ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการ  บุคคล  คณะบุคคล  หรือผูแทน
องคการเอกชน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายได 

หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  การพนจากตําแหนง  คาตอบแทน  และการสงเคราะหอื่น  
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา  ๑๕ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามมาตรา  ๑๔  ใหมีจํานวนจังหวัดละ
หาคน  ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังจากผูมีความเปนกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตยสุจริต 
เปนที่ประจักษ  มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๖  ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๗  และไดรับการสรรหา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกาํหนด 

กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหสรรหาและแตงต้ังจากผูมีภูมิลําเนา 
ในจังหวัดนั้นเปนหลัก  โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ  การมีสวนรวมของสตรี  และความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลาดวย 

กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป  และใหดํารงตําแหนง 
ไดเพียงวาระเดียว 

มาตรา  ๑๖ กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) มีสัญชาติไทย  แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณในวันที่สมัครหรือวันที่ใหความยินยอมในการเสนอชื่อ 
(๓) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๗ กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๒) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองในระยะหาป 

กอนดํารงแหนง 
(๓) เปนผูพิพากษา  ตุลาการ  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๔) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๗) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๘) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง  หรือเสียสิทธิเนื่องจากไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๙) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่สมัคร  หรือวันที่ 
ใหความยินยอมในการเสนอชื่อ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๒) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเนื่องจากจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนด  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 

(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา  ๒๗๔  ของรัฐธรรมนูญ 
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(๑๕) ลักษณะตองหามอื่นที่อาจมีผลทําใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ไมมีความ 
เปนกลาง  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนหรือพรรคการเมืองซ่ึงมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวากรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   ๑๗   อาจย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อให
คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดผูนั้นพนจากตําแหนงได  ทั้งนี้  
หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง  ในการนี้  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งยุติเร่ือง  
หรือส่ังใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดผูนั้นระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอนเปนเวลา 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  หรือใหพนจากตําแหนงได 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดปฏิบัติหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) อํานวยการการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ  รวมทั้งสนับสนุนการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา  ที่กระทําภายในจังหวัดนั้น 

(๒) เสนอแนะการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง 

(๓) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูมสิีทธิออกเสียงประชามติ  
(๔) เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาแตงต้ังบุคคลผูมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง  การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติ  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(๕) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใหชวยเหลือการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  การออกเสียงประชามติ  การสนับสนุน  การสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตคณะกรรมการการ
เลือกต้ังทองถิ่น  และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  กํากับดูแลการดําเนินงานของ
พรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง 
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(๗) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือสนับสนุนองคการเอกชน  ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน 

(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ ยวกับการเลือกต้ัง   

การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มีอํานาจสั่งใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ดําเนินการในเรือ่งใด
เร่ืองหนึ่งตามอํานาจหนาที่  หรือใหหนวยงานดังกลาวมีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง 
ของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ปฏิบัติการอันจําเปน
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง  การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติ  ไดตามที่
เห็นสมควร 

ขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางซ่ึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรา  ๑๐  (๘)  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีเหตุอันสมควร  
ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดทางวินัย  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสงเร่ืองใหผูมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยของผูนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่  และแจงผลใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบตอไป 

ถาการไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคสองเปนผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการเลือกต้ัง  
การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติ  ใหถือวาเปนการกระทําความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ใหมีอํานาจแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินการสืบสวน  หรือแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการ
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สอบสวนและใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลทั้งในทางแพงทางอาญา  หรือทางปกครอง  โดยใหถือวา
คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น  
และใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองดําเนินคดี 
ในศาล  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายใหกรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่ง  เลขาธิการ  
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พนักงานอัยการหรือเจาหนาที่ของรัฐ  ดําเนินการ
แทนได  และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  อํานวยความ
สะดวกและเรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว 

มาตรา ๒๒ การฟองคดีเกี่ยวกับการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทาง
ปกครองของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ที่ดําเนินการ 
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังและมิใชการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
จากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร  แยกเปนรายจังหวัดไวเปนประจาํ 

ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจสอบและ 
ขอแกไขใหถูกตองได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอเชื่อมโยงฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรเพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังหรืออาจมอบหมายให 
นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเปนผูจัดทําแทนได  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่ เกิดข้ึนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการโดยพลัน 
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ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกต้ังตองใหโอกาสผูรอง  ผูถูก
คัดคาน  หรือผูถูกกลาวหา  ทราบเหตุแหงการรอง  การคัดคาน  หรือการกลาวหา  มีหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน  รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ในกรณี
ที่ผูรอง  ผูถูกคัดคาน  หรือผูถูกกลาวหา  ไมมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  แสดงหลักฐาน  หรือไมมา 
ใหถอยคํา  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ 
ในการชี้แจง  แสดงหลักฐาน  หรือใหถอยคํา  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนนิการตอไปได 

กรรมการการเลือกต้ังแตละคนที่ลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใดตองลงลายมือชื่อในหนังสือ 
ลงมติในเร่ืองนั้น  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทําคําวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งตองทําเปนหนังสือระบุ
ขอเท็จจริงและเหตุผล  พรอมทั้งลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกต้ังทุกคนที่พิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่กรรมการการเลอืกต้ังผูใดลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องใดแลว  แตยังมิไดลงลายมือชื่อ
ในคําวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้น  เนื่องจากพนจากตําแหนงหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ไมอาจลงลายมือชื่อได  
ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังบันทึกเหตุนั้นไวในคําวินิจฉัยชี้ขาดแทนการลงลายมือชื่อของ
กรรมการการเลือกต้ังผูนั้น  แตถาเปนกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง 
อีกจํานวนหนึ่งไมอาจลงลายมือชื่อได  ใหกรรมการการเลือกต้ังเทาที่เหลืออยูเปนผูบันทึกเหตุ  และถาเปน
กรณีที่กรรมการการเลือกต้ังทั้งคณะไมอาจลงลายมือชื่อได  ใหเลขาธิการเปนผูบันทึกเหตุนั้น 

วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด  ตลอดจนการยื่นคํารองตอศาลใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด   

มาตรา ๒๕ องคการเอกชนใดที่มีความประสงคจะชวยเหลือการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังในการตรวจสอบการเลือกต้ังหรือการดําเนินการตามมาตรา  ๑๐ (๑๔)   
ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบแลวเห็นวาองคการ
เอกชนนั้นมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีอํานาจรับรององคการเอกชนนั้น 

ในการเลือกต้ังแตละคร้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังผูแทนขององคการเอกชน
ที่ไดรับการรับรองตามวรรคหนึ่ง  เพื่อชวยดูแลตรวจสอบการเลือกต้ัง  และรายงานใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังทราบในกรณีที่พบเห็นวาการเลือกต้ังเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือไมถูกตอง
ตามกฎหมาย 
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หลักเกณฑและวิธีการการขอใหรับรอง  การรับรอง  การเพิกถอนการรับรอง  การปฏิบัติงาน  
การสนับสนุน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการเอกชน   ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๖ ในก ารปฏิ บั ติ หน าที่ ต า มพ ระ ราชบัญญั ติ ปร ะกอบ รัฐ ธร รมนูญนี้ 
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  มีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริง  หรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือสงเอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา  

(๒) ใหเจาหนาที่ของหนวยงานตาม  (๑)  เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงานอัยการ  พนักงาน
สอบสวน  หรือบุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  หรือมาใหถอยคํา  หรือสงเอกสารหลักฐาน  หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

(๓) ใหบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  หรือมาใหถอยคํา  หรือสงเอกสารหลักฐาน  หรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

(๔) ขอความรวมมือใหศาลสงเอกสาร  หลักฐาน   หรือพยานหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวของ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๕)  เขาไปหรือแตงต้ังใหบุคคลเขาไปในที่เลือกต้ัง  ที่ออกเสียงประชามติหรือสถานที่ 
นับคะแนนเลือกต้ังหรือนับคะแนนการออกเสยีงประชามติ 

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหกรรมการ
การเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๘ เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๒๙ หามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง   กรรมการการเลือกต้ังประจํา จังหวัด
ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และอนุกรรมการ  กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกต้ัง  หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการ 
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โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริต  ยอมไดรับความคุมครอง 
ไมตองรับผิดทั้งทางแพง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

 

หมวด  ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๓๐ ใหมี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนหนวยงานที่ เปนอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
โดยมีประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

กิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย 
การคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมาย 
วาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังและนายทะเบียนพรรคการเมือง  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  นายทะเบียนพรรคการเมืองและ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  รวมทั้งศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่ เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

(๒) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  
การออกเสียงประชามติ  และการพัฒนาพรรคการเมือง 

(๓) เผยแพรวิชาการ  ใหความรูและการศึกษาแกประชาชนรวมทั้งผูสมัครรับเลือกต้ังเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  และสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ัง 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๔) รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง  
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการออกเสียงประชามติ  ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ในการเลือกต้ัง  หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือเกี่ยวกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับ
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การเลือกต้ัง  หรือเกี่ยวกับการทุจริต  หรือประพฤติมิชอบในการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง  ผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง  พรรคการเมือง  หรือบุคคลอื่นใดเพื่อดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  
การเงินและทรัพยสิน  การพัสดุ  และการดําเนินการอื่น  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และขอบเขตหนาที่ 
ของสวนงานดังกลาว 

(๒) การกําหนดตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  พนักงาน   
และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๓) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การถอดถอน  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหนง  การรองทุกข  
และการอุทธรณการลงโทษ  สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางของสํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๔) การคัดเลือก  การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน  ตลอดจนการกําหนดเงินเพิ่ม
พิเศษใหแกขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังชั่วคราวตามมาตรา  ๓๗ 

(๕) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย สิน   การงบประมาณ   และการพัสดุ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๖) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแก เลขาธิการ   พนักงาน   หรือลูกจ าง 
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และใหมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
เพื่อชวยเหลือในการบริหารงานบุคคลได  โดยในการแตงต้ังใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของพนักงาน 
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและผูทรงคุณวุฒิภายนอก   

มาตรา ๓๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีเลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงประธาน
กรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูบังคับบัญชา
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พนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ข้ึนตรงตอประธานกรรมการการเลือกต้ัง  และจะใหมีรองเลขาธิการ
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได 

ใหเลขาธิการทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มาตรา ๓๔ เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง  มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ  มีสัญชาติไทย  มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ  และมีคุณวุฒิ  ประสบการณ  และความสําเร็จ
ดานการบริหารตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ัง
ใหมได  แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

การพนจากตําแหนงของเลขาธิการกอนครบวาระ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขในการจาง 
มาตรา ๓๕ เลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ   และมติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
และใหมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  และ  (๔)  

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  และของขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางตามมาตรา  ๓๗ 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเทาที่ไมขัด
กับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๖ ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจ 
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

  มาตรา  ๓๗  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอใหขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของ
หนวยราชการ  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
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หรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  แลวแตกรณี 

ขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางผูใด  ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานอง
เดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางตามวรรคหนึ่ง  ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนองบประมาณรายจาย  เพื่อจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไวในร าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
แลวแตกรณี   

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
แจงใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงรายไดและทรัพยสินที่มีอยูดวย 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการเลือกต้ัง  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  หรือการจัดทําประชามติ 
มากกวางบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับ  ใหรัฐอุดหนุนคาใชจายใหเพียงพอกับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๙ รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ประกอบดวย 

(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา  ๓๘ 
(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๔) รายไดอื่นตามที่กฎหมายกําหนด   
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มาตรา ๔๐ รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินตามวรรคหนึ่ง  
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อส้ินปงบประมาณทุกป  และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตอไป 

ใหอสังหาริมทรัพยซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดหาดวยเงินรายไดของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง   

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจในการปกครองดูแล  บํารุงรักษาทรัพยสินของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๑ ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนทรัพยสินของแผนดิน  
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  และผูใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได 

มาตรา ๔๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํางบดุล  งบการเงินและบัญชีทําการ  
สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
รวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  โดยแสดงให
เห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด   
แลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี  โดยไมชักชา 

 

หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๔๓ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ัง  
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญ 
วาจะใชกําลังประทุษราย  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๔๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  (๒)  หรือ  (๓)  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ กรรมการการเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ผูอํานวยการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัด  หรืออนุกรรมการ  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๙  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งป
ถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป  

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๖ ใหเลขาธิการ  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และอนุกรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  เปนเลขาธิการกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด  หรืออนุกรรมการ  แลวแตกรณี  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให
ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ 

ใหองคการเอกชนที่ ได รับการ รับรองใหชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เปนองคการ
เอกชนที่ไดรับการรับรองตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  จนกวาจะครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับการรับรองไว 

มาตรา ๔๗ ใหบรรดาระเบียบ  ขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  มีผลใชบังคับตอไป  
จนกวาจะมีระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔๘ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน  การดําเนินคดี  หรือการดําเนินการอื่นใด 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดําเนินการ 
มาจนถึงวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  ใหถือวาการนั้นเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  แตการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการ  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  พนักงาน  ลูกจาง  และเงินงบประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ใหถือวาบรรดาขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ของหนวยราชการ  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงาน   เปนพนักงานหรือลูกจาง 
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจาง
ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการชั่วคราวตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และ 
ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 


