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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
----------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“เลือกต้ัง” หมายความวา เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                      
๑ รก.๒๕๔๑/๓๕ก/๒๕/๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-------- 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการสรรหา
และการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๗  ใหกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พนจากตําแหนงและตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้ง ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวเปนเวลาหนึ่งป 

บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจน
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับไวในบัญชี
และสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย 

 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองมีกรรมการการเลือกตั้ง

มาประชุมไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองค
ประชุม ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งคนใดไมอาจมาประชุมไดใหจดแจงเหตุนั้นไวในรายงาน
การประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหใชคะแนนเสียงขางมาก 
โดยใหกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตการลงมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในมาตรา ๑๐ (๕) (๖) (๗) 
และ (๘) ใหใชคะแนนเสียงเอกฉันท 

ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
การเลือกตั้งไมมาประชุม ใหกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุมเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการการเลือกตั้งเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียง

ประชามติตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๒) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๓) มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๔) ออกขอกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูท่ีไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 

(๕) ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง 
และจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(๖) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น 

(๗) ส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใด
หนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ัง หรือส่ังใหมีการนับคะแนนใหม เม่ือมีหลักฐานอันควร
เชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

(๘) ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
(๙) ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๑๐) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรอืกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด บุคคล คณะบุคคลหรือผูแทน
องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและ
คาตอบแทน รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด บุคคล คณะบุคคลหรือผูแทนองคการเอกชนตามวรรคหนึ่ง และ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๑ ใหมี

จํานวนจังหวัดละไมเกินสิบเอ็ดคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง โดย
ใชวิธีสรรหาจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) ของรัฐธรรมนูญโดยใหสรรหาจากผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นเปนหลัก 

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ การ

เลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหนาที ่ดังตอไปนี้ 
(๑) อํานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ท่ีกระทําภายในจังหวัด

นั้น 
(๒) เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) รวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิ

ออกเสียงประชามติ 
(๔) เสนอแนะตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลผูมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นกําหนดไว 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให

เปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายได 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหหนวยราชการ 
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
อํานาจหนาท่ี หรือใหหนวยงานดังกลาวมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวย
ราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจําเปนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางซ่ึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา ๑๐ (๓) ไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีเหตุอัน
สมควรใหถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสงเร่ืองใหผูมี
อํานาจดําเนินการทางวินัยของผูนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูใดกระทําความผิดตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมี
อํานาจแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาล
ไมวาจะเปนเรื่องในทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง โดยใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการแทนได และใหพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาลอํานวยความสะดวกและเรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและใน
การนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแยกเปนรายจังหวัดไว
เปนประจํา 

ทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจสอบ
และขอแกไขใหถูกตองได 

 
มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการ

เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งไวทุกจังหวัด เพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแบงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะตองกําหนดพื้นที่ในแตละเขตเลือกตั้งให
ติดตอกันและมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกัน โดยถือเกณฑดังน้ี 

(๑) ในกรณีที่อําเภอหรือตําบลใดมีจํานวนราษฎรเพียงพอท่ีจะกําหนดเปนเขต
เลือกตั้งไดใหกําหนดอําเภอหรือตําบลนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่ไมเปนไปตาม (๑) ใหรวมอําเภอตาง ๆ เปนเขตเลือกต้ังโดย
คํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีติดตอใกลชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน และการเคยอยูในเขต
เลือกตั้งเดียวกัน ถาการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําใหมีจํานวนประชากรมากหรือนอยเกินไป ให
แยกหรือรวมพื้นที่ตําบลเพื่อใหไดจํานวนประชากรพอเพียงสําหรับการเปนเขตเลือกตั้งแตจะแยก
หรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของตําบลไมได 

(๓) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑใน (๒) จะทําใหจํานวนราษฎรในแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนไมใกลเคียงกันหรือไมมีสภาพเปนชุมชนเดียวกัน ใหดําเนินการแบงเขต
เลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดตอกันเปนประจําในลักษณะที่เปนชุมชนเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันและสามารถเดินทางติดตอกันไดโดยสะดวก โดยจะตองทําใหจํานวนราษฎรของ
แตละชุมชนในเขตเลือกต้ังแตละแหงมีจํานวนใกลเคียงกันมากท่ีสุด 

เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกตั้ง ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งใหกระทําได
เฉพาะเมื่อตองมีการรวมเขตเลือกตั้งหรือเพิ่มเขตเลือกตั้งใหมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑในวรรค
สอง 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเขต
เลือกตั้งในคราวนั้นโดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศกําหนดไวตามมาตรานี้ เวนแตมีกรณี
จําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองสืบสวนสอบสวน

เพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการโดยพลัน 

ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองใหโอกาสผู
รอง ผูถูกคัดคานหรือผูถูกกลาวหา มีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมท้ังตองให
โอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน 

วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  องคการเอกชนใดที่มีความประสงคจะชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดตรวจสอบแลวเห็นวาองคการเอกชนที่ยื่นคําขอมีความเปน
กลางในทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจรับรองใหองคการเอกชนนั้นชวยเหลือใน
การตรวจสอบการเลือกตั้งได 

ในการเลือกตั้งแตละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งผูแทนของ
องคการเอกชนที่ไดรับรองตามวรรคหนึ่ง เพื่อชวยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้ง และรายงานให
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบในกรณีที่พบเห็นวาการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

หลักเกณฑและวิธีการการขอใหรับรอง การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง และ
การปฏิบัติงานขององคการเอกชนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นมี

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรอื
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) ใหเจาหนาที่ของหนวยงานตาม (๑) เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวนหรือบุคคลใด มีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร 
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอใหศาลสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๔) เขาไปในที่เลือกต้ัง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

 
มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
และอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่น ของ

ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง 
กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรอื
กระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหนาที่โดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรือทางอาญา 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-------- 

 
มาตรา ๒๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานของรัฐมี

ฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

กิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
มาตรา ๒๖  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

กิจการท่ัวไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองและใหมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรค
การเมืองศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง 

(๒) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติและการพัฒนาพรรคการเมือง 

(๓) เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกต้ัง หรือเกี่ยวกับการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูเลือกต้ัง พรรคการเมือง หรอื
บุคคลอื่นใดเพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรพัยสิน และการดําเนินการอื่นในเรือ่งดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดแบงสวนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและขอบเขต
หนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(๒) การกาํหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ พนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๓) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษ สําหรับเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ และพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการ
จางลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) การคัดเลือก การกําหนดอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ตลอดจนการกําหนด
เงินเพิ่มพิเศษใหแกขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชั่วคราวตามมาตรา ๓๒ 

(๕) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

(๖) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกเลขาธิการ รองเลขาธิการพนักงาน
หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๒๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่ง

ประธานกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น ตรงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ
จะใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได 

ใหเลขาธิการทําหนาที่เปนเลขานุการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๒๙  เลขาธิการตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีสัญชาติ

ไทยโดยการเกิด มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ และมีคุณวุฒ ิประสบการณและความสําเร็จดาน
การบริหารตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมได แตทั้งนี้ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  เลขาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลงานโดยทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และใหมีอํานาจ ดังน้ี 

(๑) บรรจ ุแตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน ลดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกจากตําแหนง 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจางในสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง ซึ่งมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือ
ลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๒ 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และเทาท่ี

ไมขัดกับระเบียบหรือประกาศ หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๓๑  ในกิจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอกใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อการนี้
เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ท้ังนี ้ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง

ของหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานเปน
พนักงานหรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่วคราวได ท้ังนี ้เม่ือไดรับการ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี 

ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาต
ใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานใน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทน
อื่นทํานองเดียวกัน เสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางตามมาตรา ๓๒ขอกลับเขา

รับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีอนุมัต ิใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๔  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนองบประมาณรายจาย

ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการเลือกตั้งหรือการจัดทําประชามติมากกวางบประมาณ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ ใหรัฐอุดหนุนคาใชจายใหพอเพียงกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๓๕  รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา ๓๔ 
(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมและดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  รายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเปนรายไดที่ตอง

นําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรอื
กฎหมายอ่ืน 

ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดหาดวยเงินรายได
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๓๗  ทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนทรัพยสินของ

แผนดิน ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํางบดุล งบการเงินและ

บัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผล
ตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม
ชักชา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  เพื่อประโยชนในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําขึ้นตามมาตรา ๑๐ (๑๐) สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจมีมติ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเปนหนังสือ หรอืมา
ชี้แจงดวยวาจา หรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได และในกรณีที่มีเหตุอันควรจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานก็ได 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
------- 

 
มาตรา ๔๐  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแตงตั้งในการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย 
หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๒  กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง ผูใด
ฝาฝนมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 
บทเฉพาะกาล 

--------- 
 

มาตรา ๔๓  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๒๗ (๙) ของรัฐธรรมนูญให
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอรางกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวจะตองกําหนดระยะเวลาการยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทุกฉบับที่ใชบังคับอยู
ในขณะที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ตราขึ้นใหม
ประกาศใชบังคับ ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาใหแตกตางกันตามสภาพความพรอมท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นแตละแหงก็ได แตตองมิใหเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๔๔  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการ

เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๘ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกอนที่จะมีประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศกําหนดการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งคราว
นั้นเปนการเฉพาะคราวไดโดยใหนําความในมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ ใหหนวยราชการ ราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐสนับสนุนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางมาชวย
ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเปนการชั่วคราว โดยใหไดรับเงินเดือนทาง
สังกัดเดิม แตอยูในบังคับบัญชาของประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

การมาปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางตามวรรคหนึ่งใหถือเปนการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๔๖  ในวาระเริ่มแรกกอนที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดรับ

งบประมาณรายจายประจําป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําแผนการดําเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและแผนการจัดตั้งและการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการและการ
บริหารงานตามแผนดังกลาว 

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนท่ัวไป
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแผนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอตามความจําเปน 

 
มาตรา ๔๗  ใหประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงดํารงตําแหนงอยู

ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ พรอมทั้งเอกสารตามมาตรา ๗ ตอคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ กําหนดใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๗  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

สุกิจ/กองเกียรติ  จัดทํา 
๑๗ มี.ค.๔๖ 
 


