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หมวด 2  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2550 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33  

มาตรา 35 มาตรา 41 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ

ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

 



ม า ต ร า  1   พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ น้ี เ รี ย ก ว า 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2550” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัด 

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“เลือกตั้ง” หมายความวา เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี 

“หนวยเลือกตั้ง” หมายความรวมถึง หนวยออกเสียงประชามติ 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 5  ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 64 ก/หนา 1/7 ตุลาคม 2550 



ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 6  คณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีมีองคประกอบ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม มีวิธีการสรรหาและ

การใหความเห็นชอบวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตามท่ีบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 7  กรรมการการเลือกต้ังมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมท้ังทรัพยสินและหน้ีสิน

ท่ีตนมอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา 8  การประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังตองมีกรรมการการ

เลือกต้ังมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการการเลือกต้ังเทาท่ีมีอยู  

แตตองไมนอยกวาสามคนจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังคนใดไม

อาจมาประชุมได ใหจดแจงเหตุน้ันไวในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหใชคะแนนเสียงขาง

มาก เวนแตการลงมติวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการ

ประกาศผลการเลือกต้ัง ใหใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการการ



เลือกต้ังท่ีมาประชุม โดยประธานในท่ีประชุมและกรรมการการเลือกต้ังท่ีมาประชุม

ตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติและใหกรรมการการเลือกต้ังคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน ในกรณีท่ีใชคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี

ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธาน

กรรมการการเลือกต้ังไมมาประชุม ใหกรรมการการเลือกต้ังท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการการเลือกต้ังคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม  ท้ังน้ี หลักเกณฑและวิธีการ

ประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 9  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการการเลือกต้ังเลือกกรรมการการเลือกต้ัง

คนหน่ึงทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 10  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ังหรือสนับสนุนการ

สรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหาร

ทองถิ่นแลวแตกรณี รวมท้ังการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียง

ธรรม 

(2) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปน หรือ

ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหการเลือกต้ังหรือการออกเสียง

ประชามติเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใด ๆ ของ

พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกต้ัง และผูมีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือใหเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรมและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกต้ังมี

ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง 

(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตาม

มาตรา 25 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติของพรรค

การเมืองผูสมัครรับเลือกต้ัง และผูมีสิทธิเลือกต้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และ

การตอบขอหารือของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว  ท้ังน้ี โดยตอง

ตอบขอหารือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอหารือ และจะปฏิเสธไมตอบขอหารือ

เพราะเหตุท่ีเร่ืองน้ันยังไมเกิดขึ้นมิได 

(6) วางระเบียบหรือใหความเห็นชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี

ในระหวางท่ีอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  

ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(ก) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุน

ใหญตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอื่นมา

ปฏิบัติหนาท่ีแทน 



(ข) ใหความเห็นชอบในการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน 

(ค) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ

กระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกต้ัง หรือใหความเห็นชอบในการดําเนินการ

ดังกลาว 

ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ รวมท้ังคํานึงถึงความสุจริต

และเท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(7) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทาง

การเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง รวมท้ังการ

ตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผยและการควบคุมการจายเงิน

หรือรับเงินเพ่ือประโยชนในการลงคะแนนเลือกต้ัง  ท้ังน้ี โดยใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(8) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ

ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 

(9) ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง

และการเลือกต้ังแบบสัดสวน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

รวมท้ังจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธเิลือกต้ัง 



(10) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอ

โตแยงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น 

(11) สงเร่ืองไปยังประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงหรือสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นวาความ

เปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง 

(12) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือสั่งใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือ

ทุกหนวยเลือกต้ังหรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการ

เลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกต้ังน้ัน ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม  ท้ังน้ี หลักเกณฑและวิธีพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนด 

(13) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการ

ออกเสียงประชามติ 

(14) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการให

การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และการ



ชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ังตามมาตรา 25  ท้ังน้ี การจัดสรรงบประมาณ

เปนคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

(15) วางระเบียบเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของผูไดรับการแตงต้ังใหมี

อํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ

การออกเสียงประชามติ 

(16) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอ 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

(17 )  ดํ าเนินการอื่ นตามท่ีพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 11  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 10 (1) (7) (10) 

หรือ (12) คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอใหมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ังสอบบัญชีของพรรคการเมือง โดยอาจ

ขอใหตรวจสอบอยางเรงดวนในชวงเวลาท่ีมีการเลือกต้ังดวยก็ได 

(2) ใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทํา

ธุรกรรมของพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ัง 

เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดหรือฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการ



เลือกต้ังแจงใหทราบ หรือใหธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชยตาม

กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นแจงใหทราบถึงการโอน

หรือการเบิกจายเงินในกรณีดังกลาวตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังรองขอ   

ท้ังน้ี ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด และมิใหนําบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีหามหนวยงานใดเปดเผยขอมูลในความครอบครอง มาใชบังคับกับการแจง

ขอมูลตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังรองขอ 

 

มาตรา 12  เมื่อมีการกลาวหาหรือความปรากฏตอคณะกรรมการการ

เลือกต้ังโดยมีเหตุอันสมควร วามีการกระทําใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น หรือจะมีผลใหการดําเนินการเลือกต้ัง หรือการออกเสียงประชามติ 

ไมเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนหรือ

สอบสวนตามอํานาจหนาท่ีโดยเร็ว  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

มาตรา 13  เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีบุคคลใดดําเนินการ

ดานธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณท่ีอาจใชในการจัดการ

เลือกต้ังโดยไมมีอํานาจ ใชเงินหรือทรัพยสินหรืออิทธิพลคุกคามเพ่ือใหคุณใหโทษแก

ผูสมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง หรือดําเนินการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศกํ าหนดเ พ่ือ ให ก าร เ ลือก ต้ั ง ไม เป น ไปโดยสุ จ ริตและ เ ท่ียงธรรม  



ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหบุคคลน้ันระงับการดําเนินการน้ันไวเปน

การชั่วคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแตตองไมเกินหกสิบวัน 

ผูไดรับคําสั่งตามวรรคหน่ึงมีสิทธิรองขอตอศาลฎีกาใหเพิกถอนคําสั่งน้ันได 

และถาศาลฎีกาเห็นวาการดําเนินการของบุคคลน้ันมิไดเปนไปเพ่ือใหการเลือกต้ัง 

ไมเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนคําสั่งน้ัน 

 

มาตรา 14  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการ

บุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมอบหมายได 

หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง การพนจากตําแหนง คาตอบแทน และการ

สงเคราะหอื่น รวมท้ังวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตาม

วรรคหน่ึงใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 15  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามมาตรา 14 ใหมี

จํานวนจังหวัดละหาคน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังจากผูมีความเปนกลาง

ทางการเมืองมีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีคุณสมบัติตามมาตรา 16 ไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา 17 และไดรับการสรรหาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด 

กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามวรรคหน่ึงใหสรรหาและแตงต้ังจาก

ผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดน้ันเปนหลัก โดยใหคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมี

สวนรวมของสตรี และความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลาดวย 



กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป และให

ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

 

มาตรา 16  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณในวันท่ีสมัครหรือวันท่ีใหความยินยอม 

ในการเสนอชื่อ 

(3) คุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 

มาตรา 17  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตองไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(2) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนในพรรคการเมืองใน

ระยะหาปกอนดํารงตําแหนง 

(3) เปนผูพิพากษา ตุลาการ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ 

(4) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(6) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 



(7) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(8) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง หรือเสียสิทธิเน่ืองจากไมไปใช

สิทธิเลือกต้ัง 

(9) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(10) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันท่ี

สมัคร หรือวันท่ีใหความยินยอมในการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ 

(12) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(13) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเน่ืองจากจงใจ

ไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามท่ีกําหนด หรือ

จงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบดวยขอความอัน

เปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 

(14) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา 274 

ของรัฐธรรมนูญ 

(15) ลักษณะตองหามอื่นท่ีอาจมีผลทําใหกรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด ไมมีความเปนกลาง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 



มาตรา 18  ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนหรือพรรค

การเมืองซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวากรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดผูใดขาด

คุณสมบัติตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 อาจ

ย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให

กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดผูน้ันพนจากตําแหนงได  ท้ังน้ี หลักเกณฑและ

วิธีการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการ

สอบสวนและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง ในการน้ี 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งยุติเร่ืองหรือสั่งใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

ผูน้ันระงับการปฏิบัติหนาท่ีไวพลางกอนเปนเวลาตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด หรือใหพนจากตําแหนงได 

 

มาตรา 19  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําจังหวัดปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) อํานวยการการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ รวมท้ังสนับสนุน

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ท่ีกระทําภายในจังหวัดน้ัน 

(2) เสนอแนะการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(3) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูมีสิทธิออก

เสียงประชามติ 

(4) เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาแตงต้ังบุคคล 

ผูมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ

การออกเสียงประชามติ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



(5) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใหชวยเหลือการปฏิบั ติหนาท่ีของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

(6) ปฏิบั ติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การออกเสียงประชามติ  

การสนับสนุน การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การเลือก ต้ังประจํ า เขตคณะกรรมการการเ ลือก ต้ังทองถิ่น  และสํ า นักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กํากับดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมือง

หรือสาขาพรรคการเมือง 

(7) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการให

การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 20  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับ 

การเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติให

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามอํานาจหนาท่ี หรือให

หนวยงานดังกลาวมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการอันจําเปนเกี่ยวกับ



การเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติได

ตามท่ีเห็นสมควร 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางซึ่งมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง หรือตามมาตรา 10 (8) ผูใดไมปฏิบัติตาม

คําสั่ งโดยไมมี เหตุอันสมควรใหถือวา ผู น้ันกระทําความผิดทางวินัย และให

คณะกรรมการการเลือกต้ังสงเร่ืองใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยของผูน้ันดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ี และแจงผลใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบตอไป 

ถาการไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคสองเปนผลใหเกิดความเสียหายแกการ

ดําเนินการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียง

ประชามติ ใหถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา 21 1

๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูใดกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหมีอํานาจแจงพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการสืบสวน หรือแจง

พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนและใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลท้ังในทางแพง 

ทางอาญา หรือทางปกครอง โดยใหถือวาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูเสียหายตาม

                                                 
๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังถือเปนผูเสียหายซึ่งอาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ดําเนินการแทนได ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการแทนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมตอไปก็ได (เรื่องเสร็จท่ี 25/2547) 



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นและใหไดรับยกเวนคาฤชา

ธรรมเนียมท้ังปวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

จะตองดําเนินคดีในศาล คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายใหกรรมการ 

การเลือกต้ังคนใดคนหน่ึง เลขาธิการ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง พนักงานอัยการหรือเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการแทนได และใหพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอํานวยความสะดวกและ

เรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

 

มาตรา 22  การฟองคดีเกี่ยวกับการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน

กิจการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง ท่ีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังและมิใชการวินิจฉัยชี้

ขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให

ฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 

 

มาตรา 23  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการทําทะเบียนรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังจากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร

แยกเปนรายจังหวัดไวเปนประจํา 

ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิ

ตรวจสอบและขอแกไขใหถูกตองได 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอ

เชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกต้ังหรืออาจมอบหมายใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร



หรือบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรเปนผูจัดทําแทนได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 24  ในกรณีท่ีมีเหตุใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตองสืบสวน

สอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังดําเนินการโดยพลัน 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังตองให

โอกาสผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหา ทราบเหตุแหงการรอง การคัดคาน หรือ

การกลาวหา มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมท้ังตองใหโอกาสมาให

ถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในกรณีท่ีผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหา 

ไมมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง แสดงหลักฐาน หรือไมมาใหถอยคํา ตามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาผู น้ันสละสิทธิในการชี้แจง  

แสดงหลักฐาน หรือใหถอยคํา และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตอไปได 

กรรมการการเลือกต้ังแตละคนท่ีลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองใดตอง 

ลงลายมือชื่อในหนังสือลงมติในเร่ืองน้ัน และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํา 

คําวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งตองทําเปนหนังสือระบุขอเท็จจริงและเหตุผล พรอมท้ังลงลายมือ

ชื่อของกรรมการการเลือกต้ังทุกคนท่ีพิจารณาวินิจฉัย 



ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังผูใดลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองใดแลว  

แตยังมิไดลงลายมือชื่อในคําวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองน้ัน เน่ืองจากพนจากตําแหนง 

หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนท่ีไมอาจลงลายมือชื่อได ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังบันทึก

เหตุน้ันไวในคําวินิจฉัยชี้ขาดแทนการลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกต้ังผูน้ัน  

แตถาเปนกรณีท่ีประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ังอีกจํานวน

หน่ึงไมอาจลงลายมือชื่อได ใหกรรมการการเลือกต้ังเทาท่ีเหลืออยูเปนผูบันทึกเหตุ 

และถาเปนกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังท้ังคณะไมอาจลงลายมือชื่อได ใหเลขาธิการ

เปนผูบันทึกเหตุน้ัน 

วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการย่ืนคํารองตอศาล 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 25  องคการเอกชนใดท่ีมีความประสงคจะชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการตรวจสอบการเลือกต้ังหรือการดําเนินการตาม 

มาตรา 10 (14) ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ตรวจสอบแลวเห็นวาองคการเอกชนน้ันมีความเปนกลางทางการเมืองและ 

มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานดังกลาวได ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ

รับรององคการเอกชนน้ัน 

ในการเลือกต้ังแตละคร้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังผูแทน

ขององคการเอกชนท่ีได รับการรับรองตามวรรคหน่ึง เพ่ือชวยดูแลตรวจสอบ 

การเลือกต้ัง และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ ในกรณีท่ีพบเห็นวา 

การเลือกต้ังเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 



หลักเกณฑและวิธีการการขอใหรับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง 

การปฏิบัติงาน การสนับสนุน และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการเอกชน  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 26  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ี ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถิ่น มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสาร

หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานตาม (1) เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานอัยการ 

พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสง

เอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) ใหบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร

หลักฐาน หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) ขอความรวมมือใหศาลสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่น 

ท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(5) เขาไปหรือแตงต้ังใหบุคคลเขาไปในท่ีเลือกต้ัง ท่ีออกเสียงประชามติ

หรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกต้ังหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

 

มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

น้ีใหกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผู อํานวยการ 



การเลือกต้ังประจําจังหวัด และอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังเปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา 28  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การน้ัน 

 

มาตรา 29  หามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจํา

จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบ

ดวยหนาท่ีเพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกต้ัง 

หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงกระทําการตามหนาท่ีโดยสุจริต ยอมไดรับ

ความคุมครองไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง 



หมวด 2 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 30  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนหนวยงานท่ีเปน

อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยมีประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด2

๓ 

กิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไมอยูภายใตบังคับแหง

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

มาตรา 31  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการการเลือกต้ังและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

และใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง นายทะเบียน

พรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รวมท้ังศึกษาและรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง นายทะเบียนพรรค

การเมือง และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

(2) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การสรรหา

สมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง 

                                                 
๓ มาตรา 30 บัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐท่ี

อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงเปน

หนวยงานของรัฐตามบทกฎหมายดังกลาวและเปนหนวยงานอิสระ (เรื่องเสร็จท่ี 16/2545) 



(3) เผยแพรวิชาการ ใหความรูและการศึกษาแกประชาชนรวมท้ังผูสมัคร

รับเลือกต้ังเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

และสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(4) รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูมี อํานาจหนาท่ี

เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ  

ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง หรือการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง หรือ

เกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ัง ผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนด 

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 

มาตรา 32  ในการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การพัสดุ และการดําเนินการอื่น 

ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และ

ขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 

(2) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ 

พนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(3) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การถอดถอน การกําหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรม สมรรถภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษทาง



วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ

และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขใน

การจางลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(4) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการ

กําหนดเงินเพ่ิมพิเศษใหแกขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปน

พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังชั่วคราวตามมาตรา 37 

(5) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยสิน การงบประมาณ และการ

พัสดุของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(6) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกเลขาธิการ พนักงาน หรือ

ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และใหมี

อํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือในการบริหารงานบุคคลได โดยในการ

แตงต้ังใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของพนักงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

มาตรา 33  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีเลขาธิการคนหน่ึง

ซึ่งประธานกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ขึ้น

ตรงตอประธานกรรมการการเลือกต้ัง และจะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและ

ปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได 

ใหเลขาธิการทําหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 



 

มาตรา 34  เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง มีความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ และมี

คุณวุฒิ ประสบการณ และความสําเร็จดานการบริหารตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง 

และอาจไดรับแตงต้ังใหมได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

การพนจากตําแหนงของเลขาธิการกอนครบวาระ ใหเปนไปตามเงื่อนไขใน

การจาง 

 

มาตรา 35  เลขาธิการมีหนาท่ีควบคุมดูแลงานโดยท่ัวไปของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังและใหมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย

พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตลอดจนใหพนักงาน

หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังออกจากตําแหนง  ท้ังน้ี ตาม

ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา 32 (3) และ (4) 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางใน

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางตาม

มาตรา 37 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเทาท่ีไมขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือมติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 



มาตรา 36  ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอกใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือการ

น้ี เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได  ท้ังน้ี ตองเปนไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 37  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  

มาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการ

ชั่วคราวได  ท้ังน้ี เมื่อไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูน้ัน แลวแต

กรณี 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางผูใด ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปน

พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหถือวา

เปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับ

เวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังสําหรับการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการ

หรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางตามวรรคหน่ึง ขอกลับเขารับ

ราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีอนุมัติ ใหผูน้ันมีสิทธิไดรับ

การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงท่ีทําไวในการ

อนุมัติตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 38  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนองบประมาณรายจาย  

เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการ



การ เ ลือก ต้ั ง ไว ในร า งพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป  ห รือ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวางบประมาณรายจายท่ีไดรับ 

การจัดสรรใหไมเพียงพอ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอคําขอแปรญัตติตอ

คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง 

ในการ เสนองบประมาณรายจ ายตามวรรคห น่ึ งและวรรคสอง  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงรายไดและทรัพยสิน 

ท่ีมีอยูดวย 

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการเลือกต้ัง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการ

จัดทําประชามติมากกวางบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับ  

ใหรัฐอุดหนุนคาใชจายใหเพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 39  รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวย 

(1) เงินอุดหนุนตามมาตรา 38 

(2) รายไดจากคาธรรมเนียมหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง 

(3) ดอกผลหรือผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(4) รายไดอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

มาตรา 40  รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเปนรายได

ท่ีตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

หรือกฎหมายอื่น 



ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํารายงานการรับและการใช

จายเงินตามวรรคหน่ึงเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และให

คณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดหาดวยเงิน

รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจในการปกครองดูแล 

บํารุงรักษาทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 41  ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เปนทรัพยสินของแผนดิน ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยก 

อายุความขึ้นเปนขอตอสูมิได 

 

มาตรา 42  ใหสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทํางบดุล  

งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

ใหสํ า นักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํ า นักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังและใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง รวมท้ังประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจาย

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา

รายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  

โดยไมชักชา 



หมวด 3 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 43  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

กรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือ

อนุกรรมการ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ไดกระทําโดยใชกําลัง

ประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 44  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 26 (2) หรือ (3) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 45  กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการ ผูใดฝาฝนมาตรา 29  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธเิลือกต้ังมีกําหนดสิบป 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 46   ให เลขาธิการ  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  

และอนุกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช

บังคับ เปนเลขาธิการกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการ  

แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหดํารงตําแหนงตอไปจน

ครบวาระ 

ใหองคการเอกชนท่ีได รับการรับรองใหชวยเหลือในการตรวจสอบ 

การเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. 2541 เปนองคการเอกชนท่ีไดรับการรับรองตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี จนกวาจะครบกําหนดเวลาท่ีไดรับการรับรองไว 

 

มาตรา 47  ใหบรรดาระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 ซึ่งใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 48  การดําเนินการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี หรือการ

ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 ซึ่งดําเนินการมาจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหถือวาการน้ันเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี แตการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาด 

 

มาตรา 49  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี พนักงาน ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 ไปเปนของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหถือวาบรรดาขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ 

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ท่ีไดรับอนุมัติใหมา

ปฏิบัติงาน เปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการ

ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ศ. 2541 ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการชั่วคราวตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

 

              ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

        พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

   นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพ่ือใหมีคณะกรรมการการเลือกต้ังปฏิบัติหนาท่ีตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


