
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
--------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของรัฐสภาดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือก 
ต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๐/๔๘ก/๙/๑๘ กันยายน ๒๕๔๐] 
 
  มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นในสวนที่ได 
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราช 
บัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “ประธานรัฐสภา” หมายความวา ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสภานิติบัญญัติสภาเดียว ใหหมายความถึงประธาน 
แหงสภานั้น และในกรณีที่ไมมีประธานรัฐสภา ประธานรัฐสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหหมายความถึงผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติราชการแทนประธานรัฐสภา 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
  “เลือกต้ัง” หมายความวา เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น  
คณะผูบริหารทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี 
  “สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
กรรมการสุขาภิบาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาทองถ่ินอ่ืนใดตามท่ีจะ 
ไดมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 
  “อนุบัญญัติ” หมายความวา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ ขอบังคับ  
ขอบัญญัติ หรือบทบัญญัติอื่นใดที่มีศักดิ์ต่ํากวาพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “ผูชวยเลขาธิการ” หมายความวา ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๕  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

--------- 
 
  มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการการ 
เลือกตั้งจํานวนเกาคนซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้นตามคําแนะนําของสภาผูแทน 
ราษฎรจากผูซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๗ 
  มติของสภาผูแทนราษฎรในการถวายคําแนะนําใหแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามวรรคหน่ึงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
  ใหประธานรัฐสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
  ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๗  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตร ีและผู 
นําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ ซึ่งเหมาะสมไดรับการแตงตั้ง 
เปนกรรมการการเลือกตั้ง โดยคํานึงถึงการไดมาซึ่งผูมีความเปนธรรมและมีความรูในการดําเนิน 
การเลือกตั้ง 
  เมื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งไดตามจํานวนที่จะมีการแตงตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แลว ใหประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตร ีและผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎรรวมกันเสนอรายชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา 
 
  มาตรา ๘  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
  (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  (๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (๕) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ 
ราชการสวนทองถิ่น 
  (๖) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
  (๗) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือคณะผูบริหารทองถิ่น 
  (๘) ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง เจาหนาที่ 
ของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการคัดเลือกตาม 
มาตรา ๗ 
  (๙) ไมติดยาเสพยติดใหโทษ 
             (๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
             (๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
             (๑๒) ไมเปนภิกษุ สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
             (๑๓) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคําพิพากษา 
             (๑๔) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (๑๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ 
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
             (๑๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
             (๑๗) ไมเคยถูกวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ 
 
  มาตรา ๙  กรรมการการเลือกตั้งตอง 
  (๑) ไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานน้ัน หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการ หรอืหนวยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  (๒) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ 
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ 
กับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๐  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกป นับแต 
วันที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงแลวจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 
การเลือกตั้งอีกไมได 
 
  มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ 
การเลือกตั้งพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
  (๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๙ 
  (๖) สภาผูแทนราษฎรมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
อยางรายแรงบกพรองในหนาที่อยางรายแรง หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต 
 
  มาตรา ๑๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน 
สมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานสภาผูแทนราษฎรใหพิจารณาวา 
กรรมการการเลือกตั้งผูใดมีกรณีตามมาตรา ๑๑(๕) หรอื (๖) และตองพนจากตําแหนง 
  ในการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมา 
ธิการวิสามัญประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายจํานวนเจ็ดคน ซ่ึงอยางนอยใหพิจารณา 
แตงตั้งจากกรรมการรางกฎหมายหนึ่งคน ผูซ่ึงเคยเปนขาราชการตุลาการตําแหนงไมต่ํากวาผู 
พิพากษาศาลฎีกาหนึ่งคนผูซึ่งเคยเปนขาราชการอัยการตาํแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษฝายหนึ่งคน  
เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นวากรรมการเลือกตั้งมีกรณีตองพนจากตําแหนงหรือไม 
  ในการพิจารณาสอบสวนกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญและ 
สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเรยีกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือส่ังใหบุคคลใด ๆ มีหนังสือช้ีแจงขอ 
เท็จจริงหรือความคิดเห็นหรือส่ังใหบุคคลใด ๆ สงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได 
  มติของสภาผูแทนราษฎรวากรรมการการเลือกตั้งมีกรณีตองพนจากตําแหนง 
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร และใหมี 
ผลใหกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงตั้งแตสภาผูแทนราษฎรมีมติ 
 
  มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมี 
การแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ 
ตําแหนงวางลง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของผูซ่ึงตนแทน 
  กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงวันในสมัยประชุม 
 
  มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิ 
ไดมีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งขึ้นใหม ใหกรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งขึ้นใหม แตตองแตงต้ัง 
กรรมการการเลือกตั้งขึ้นใหมอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบวาระ และใหนําบทบัญญัติ 
มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๕  ใหกรรมการการเลือกตั้งเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งทั้งคณะ  
หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการวางลง แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการการเลือกตั้งมา 
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการการเลือกตัง้ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธาน 
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง 
เปนประธานในที่ประชุม 
  ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งใหมีเสียง 
หนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 
เสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการการเลือกตั้งผูใดมีสวนไดเสีย  
กรรมการการเลือกตั้งผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมในเรื่องนั้น 
  การประชุมคณะกรรมการ นอกจากที่กําหนดไวในมาตรานี้ใหเปนไปตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
  มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๒) กําหนดการแบงเขตเลือกตั้งหรือกําหนดจํานวนผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง 
ของเขตเลือกตั้งในกรณีที่การเลือกตั้งนั้นมีกฎหมายกําหนดใหมีการแบงเขตเลือกตั้งหรือกําหนด 
จํานวนผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง 
  (๓) ออกขอกําหนดเปนแนวทางใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ 
เลือกตั้งหรือที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งไปดําเนินการเสนอเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาหรือออก 
อนุบัญญัติหรือปฏิบัติตอไปและคณะกรรมการจะกําหนดใหการเสนอเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การออกอนุบัญญัติหรือการปฏิบัติในเรื่องใดจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการกอนก็ได 
  (๔) ออกขอกําหนดเกี่ยวกับบริการที่รัฐจะจัดใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในการหา 
เสียงเลือกตั้งที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกพรรคการ 
เมือง และสงเสริมใหมีการเลือกตั้งที่ชอบดวยกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย ขอกําหนด 
ดังกลาวใหคํานึงถึงความประหยัดและความเปนไปไดในทางปฏิบัติประกอบดวย 
  (๕) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูมี 
อํานาจหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกใหผูมีอํานาจ 
หนาที่ดังกลาวชี้แจงขอเท็จจริง หรือยับย้ังการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีอํานาจท่ี 
จะส่ังใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
  (๖) ตรวจสอบการลงคะแนน การนับคะแนนและการรวมคะแนนเลือกตั้งกอน 
ประกาศผลการเลือกตั้ง ในการนี้ใหมีอํานาจส่ังใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบหรือนับคะแนน 
ใหมได 
  (๗) อนุมัติการประกาศผลการเลือกตั้ง 
  (๘) ดูแลและตรวจสอบการใชจายเงินของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือบุคคลอ่ืนใดใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๙) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูมีอํานาจหนาท่ี 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีอํานาจหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเกี่ยวกับ 
การกระทําของบุคคลใดที่เปนการไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบใน 
การเลือกตั้ง 
  (๑๐) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการปรับปรุงการดําเนินการเลือกตั้ง 
อยางตอเนื่องตลอดจนเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบใน 
การเลือกตั้ง รวมท้ังแนวทางในการรณรงค สงเสริมและใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ท้ังน้ี เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
  (๑๑) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอสภาผูแทน 
ราษฎร และวุฒิสภา 
 
  มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการและพนักงาน 
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 
  ใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๑๙  เม่ือมีกรณีท่ีตองเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภา 
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรอื 
กระทรวงมหาดไทยสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เปนผูแจงถึงความ 
จําเปนที่ตองกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว และใหคณะกรรมการกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งกําหนด 
ดวย 
  เมื่อมีการกําหนดวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗(๑) แลว ให 
ดําเนินการเสนอเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาหรืออกอนุบัญญัติหรือประกาศตามบทกฎหมายที่ 
เก่ียวของตอไป 
  ในกรณีที่มีเหตุอันควรทําใหไมอาจดําเนินการใหมีการเลือกตั้งในวันที่คณะ 
กรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่งได ใหคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเลือกตั้งและวันสมัคร 
รับเลือกตั้งได 
  เมื่อมีการกําหนดใหวันใดเปนวันเลือกตั้งหรือวันสมัครรับเลือกตั้งแลว ใหผูมี 
อํานาจดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
 
  มาตรา ๒๐  เพื่อประโยชนในการแบงเขตเลือกตั้งใหเกิดความเปนธรรม คณะ 
กรรมการอาจขอใหกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และองคการบริหารสวน 
ทองถ่ิน ใหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร กิจกรรมในพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตรในพื้นที่แก 
คณะกรรมการได 
  ทุกป ใหคณะกรรมการประกาศแบงเขตเลือกตั้งและกําหนดจํานวนผูมีสิทธิได 
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และใหเขตเลือกต้ังและจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังเปนไปตาม 
ประกาศนัน้จนกวาจะมีการประกาศใหม 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการออกขอกําหนดตามมาตรา ๑๗(๓) และ  
(๔) ใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งหรือที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งดําเนินการ 
เสนอเพื่อตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกอนุบัญญัติหรือปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดนั้น 
  ในกรณีมีขอกําหนดใหออกอนุบัญญัติในเรื่องใด ถาผูมีอํานาจหนาที่ตาม 
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งหรือที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งไมดําเนินการออกอนุบัญญัติใหเปนไป 
ตามขอกําหนดดังกลาวใหคณะกรรมการมีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ขอกําหนดนี้ใหมีผลใชบังคับไดเสมือนหนึ่งเปนอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง 
หรือที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๒๒  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๒๓  ในการควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินตามเงื่อนไขท่ีกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งกําหนดตามมาตรา ๑๗(๘) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอยางนอย 
คณะหนึ่งเพื่อชวยดําเนินการ และคณะอนุกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยผูมีความรูทางดาน 
กฎหมาย การเงินและการบัญชี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการมีสิทธิขอให 
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามอํานาจหนาที่หรือถาเห็นวา 
กรณีนั้นเปนการกระทําผิดทางวินัยใหสงเรื่องใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยของผูนั้นดําเนินการ 
ตอไป หรือถาเห็นวาเปนการกระทําความผิดทางอาญาใหแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบ 
สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
รองทุกข หรือฟองคดีตอศาล ไมวาจะเปนเรื่องในทางแพง ทางอาญา ทางปกครองหรือลักษณะอื่น 
ใดเกี่ยวกับการกระทําใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ังได ในการดําเนินคดีใหคณะกรรมการมี 
อํานาจรองขอใหพนักงานอัยการหรือมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนได 
 
  มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมี 
อํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) เรียกใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของมีหนังสือชี้แจงขอ 
เท็จจริงหรือความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐมาชี้แจงหรือใหถอยคํา 
ประกอบการพิจารณา หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา 
  (๒) เรียกใหผูรองเรียนมาชี้แจงประกอบคํารองเรียนหรือนําพยานหลักฐานมา 
ประกอบการพิจารณา 
  (๓) เรียกใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง  
หรือใหสงวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 
  (๔) เขาไปตรวจสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการรองเรียนโดยแจงใหเจาของหรือผู 
ครอบครองสถานท่ีทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร 
  (๕) เขาไปตรวจตราในที่เลือกตั้งหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งได 
  (๖) ขอใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนกลาง ราชการสวน 
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาชวยปฏิบัติงานในสํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่วคราวไดตามที่เห็นเปนการเหมาะสม ท้ังน้ี เม่ือไดรับความเห็น 
ชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้นแลว 
 
  มาตรา ๒๖  ในการเลือกตั้งแตละครั้งคณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะ 
บุคคลซึ่งไมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใหทําหนาท่ีชวยสอดสองดูแลและ 
สนับสนุนใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 
  การแตงตั้ง การดําเนินการ การยุบเลิก คาใชจาย และคาตอบแทนของบุคคล 
หรือคณะบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
  มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการเลือกตั้ง  
อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแตงตั้ง พนักงานเจาหนาท่ี ผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๒๔ และผูได 
รับแตงตั้งตามมาตรา ๒๖ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

--------- 
 
  มาตรา ๒๘  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเปนกรมตาม 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ไมสังกัดหนวยงานใด และอยูในบังคับบัญชาของ 
คณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๒๙  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ 
ราชการประจําทั่วไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
  (๒) ศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (๓) เผยแพรวิชาการและใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๔) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ 
เลือกต้ัง ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับการกระทําท่ีไมชอบ 
ดวยกฎหมายเลือกตั้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูเลือกต้ัง  
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
  มาตรา ๓๐  ใหมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นตรงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ 
จะใหมีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ หรือมีท้ังรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ เปนผูบังคับ 
บัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากเลขาธิการก็ได 
  รองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการกําหนดหรือ 
มอบหมาย 
 
  มาตรา ๓๑  ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการในสํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการการเลือกตั้ง”  
ประกอบดวยประธานกรรมการเปนประธาน กรรมการการเลือกตั้งสองคน ซ่ึงคณะกรรมการมอบ 
หมาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารงานบุคคล สาขาการจัดการองคการและสาขา 
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการเลือกขึ้นสาขาละหนึ่งคน และเลขาธิการเปนกรรมการ 
  ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการการเลือกตั้งและใหแตงตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนโุลม 
  ใหนํามาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกการประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดวย 
โดยอนุโลม 
  ใหคณะกรรมการขาราชการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนแทน ก.พ. และ 
ใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ ก.พ. ตลอดจนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทน ยกเวนการออกกฎ ก.พ. และการตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใชบังคับ 
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ในการปฏิบตัิตามกฎหมายดังกลาวใหอํานาจหนาท่ี 
ของคณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ และ 
อํานาจหนาท่ีของ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ อ.ก.พ. กรม เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการ 
การเลือกตั้ง 
  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย การที่นายกรัฐมนตรีจะสั่งหรือแตงตั้งขาราชการซึ่ง 
สังกัดงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหไปปฏิบัติราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตองไดรับ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และตองไดรับความยินยอมจากขาราชการผูนั้นดวย 
 
  มาตรา ๓๒  การแตงตั้งเลขาธิการตองไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทน 
ราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 
  การบรรจุใหบุคคลดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ในสํานักงานคณะกรรมการการ 
เลือกต้ัง ใหเลขาธิการเปนผูสั่งบรรจุเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 
 
  มาตรา ๓๓  นอกจากการมอบอํานาจใหแกอนุกรรมการแลว คณะกรรมการ 
อาจมอบอํานาจในการบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการดําเนินการทาง 
วินัยบางกรณีใหแกประธานกรรมการก็ได 
 
  มาตรา ๓๔  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเกี่ยวกับการ 
รักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการการ 
เลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๓๕  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอํานาจหนาท่ีในการอนุมัติ อนุญาต หรอืใหความเห็นชอบของปลัดกระทรวงหรอื 
รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือคณะรัฐมนตรี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๓๖  ใหคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจายของสํานักงานคณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการการเลือกตั้งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณ ี
  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นดวยกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมของสํานักงบประมาณ คณะกรรมการมีสิทธิทักทวงโดยรายงานไป 
ยังคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย 
  ผลการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีตามวรรคสองใหบันทึกไวในรายงานการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม 
เติมตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และใหประธานกรรมการหรือกรรมการการเลือกตั้งท่ีประธาน 
กรรมการมอบหมายและเลขาธิการมีสิทธิเขาชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ 
รายจายเพิ่มเติมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาได 
 
  มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนในการพิจารณารายงานประจาํปของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือในการติดตามดูแลโดยทั่วไป สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจมีมติใหสํานักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการชี้แจงเปนหนังสือหรือมาชี้แจงดวยวาจาหรือสง 
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการได และในกรณีมีเหตุอันควรจะมีขอ 
สังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ได 
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 
--------- 

 
  มาตรา ๓๘  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่น 
ใดท่ีเรียกหรือส่ังใหสงตามมาตรา ๑๒ วรรคสามหรือมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรอื (๓) หรือไมอํานวย 
ความสะดวกในการเขาไปตรวจในสถานท่ีตามมาตรา ๒๕(๔) และ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
--------- 

 
  มาตรา ๓๙  ใหประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตร ีและ 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร คัดเลือกผูซึ่งเหมาะสมไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามจํานวนท่ีกําหนดในมาตรา ๖ และเสนอรายชื่อตอสภาผูแทนราษฎรโดยไมชักชา แตท้ังน้ีตองไม 
เกินสี่สิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๔๐  ในกรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผูแทนราษฎรตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมไวดวยนั้น มิใหนําบท 
บัญญัติมาตรา ๑๗ (๑) มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๔๑  เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
แลว ใหประธานรัฐสภากําหนดวันเพื่อใหกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมเปนครั้งแรก การดําเนิน 
การใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กระทําไปแลวกอนวันประชุมดังกลาวใหเปนอันใชได แตการดําเนิน 
การตอไปใหอยูในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
  ในระยะเริ่มแรก ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีสถานที่และขาราชการสังกัดสํานัก 
งานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจํานวนหนึ่ง เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนการชั่วคราวได ตามความเหมาะสม 
 
  มาตรา ๔๒  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกอนที่จะมีประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังตาม 
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดการแบงเขตการเลือกตั้งและจํานวนผูมีสิทธิ 
ไดรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งตั้งคราวนั้นเปนการเฉพาะได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
          นายกรัฐมนตรี 
 
--------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีสมควรใหมีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เพื่อดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหบริสุทธิ์และยุติธรรม และเพื่อเปนการ 
สงเสริมและพัฒนาระบบการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเชน 
เดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลการเลือก 
ต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นดวย จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้
 
 
        ภคิน/ีแกไข 
        ๑๕/๓/๒๕๔๕ 
               A+B (C) 
 
 


