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 ข้าราชการมีส่ิงส�าคัญท่ีควรยึดม่ันอยู่ ๒ อย่าง

อย่างหน่ึงคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ  

ความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมาย     

สูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม  

เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายน้ัน.

 พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒





ค�ำน�ำ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นปีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	 มีภารกิจอันส�าคัญยิ่งที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข	 คือ	 การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 

เป็นการท่ัวไปเป็นครั้งแรก	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 รวมท้ังด�าเนินการ 

ในด้านการพัฒนานวัตกรรมการเลือกต้ัง	 การจัดการอบรมให้ความรู้หลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นแก่พนักงาน 

และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	ตลอดจนการจัดพิมพ์คู่มือและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	

	 นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ปฏิบัติภารกิจที่ส�าคัญอื่น	 ๆ	 ดังเช ่น	 ด�าเนินกิจกรรมให้ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและตรวจสอบการเลือกตั้ง	 ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม 

ของพรรคการเมือง	 ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีแก่ผู ้กระท�าผิดในการเลือกตั้ง	 

การยกระดับมาตรฐานการประเมินคุณธรรม	 จริยธรรม	 และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 การพัฒนาระบบบริหารงานของส�านักงาน	 การส่งเสริมการท�างานร่วมกับ 

องค์กรเครือข่าย	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	 รวมทั้งการจัดท�านวัตกรรมก�ากับดูแล 

และควบคุมการด�าเนินงานตามเจตจ�านงทางการเมืองของพรรคการเมือง	ตลอดจนการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	 

ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 โดยได้รวบรวม 

ผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไม่ สามารถท่ีจะน�าผลการปฏิบัติ งานทั้ ง ท่ีด� า เนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง	 

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมาจัดพิมพ์รวมไว้ในรายงานเล่มนี้ได้ทั้งหมด		 

หากประสงค์จะได้ข ้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถติดต่อได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยตรง 

หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและจากสื่อต่าง	ๆ	

	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วน	 ทั้งรัฐสภา	 องค์กรภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	

เครือข่ายภาคประชาชน	 และองค์กรเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจนประสบผลส�าเร็จด้วยดีเสมอมา

	 	 (นายอิทธิพร		บุญประคอง)

	 	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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   ■	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม..........................................................................................................................	 ๖๗
   ■	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง...............	 ๘๐
   ■	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ..............................................................................................................................	 ๘๕
   ■	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	 ๙๒
	 	 ๒.๒	 ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด............................................................................................	 ๙๓
	 ๓.	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตักิารส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๙๔	
	 	 ๓.๑	 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒...............................................................	 ๙๔		
	 	 ๓.๒	 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑........................................	 ๙๔
		 	 	 กับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 ๓.๓		ปัญหา	อุปสรรค	ในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒..............................................	 ๙๖

ส่วนที่	๓		 ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน......................................................................................................................................................................................................	 ๙๗

	 ๑.	 การด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑................................................................................................................................................................	 ๙๙
  ●	การศึกษาวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา....................................................................................................................................	๑๐๐
	 ๒.	 การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒..................................................................................................	๑๐๖
	 	 ๒.๑	 การถอดบทเรียนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒..............................................................................	๑๐๗
	 	 ๒.๒	 การศึกษาวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร........................................................................................	๑๑๑
	 ๓.	 การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐.............................................................................	๑๑๙
	 ๔.	 การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง.................................................................................................	๑๒๐



สารบัญ

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่	 เรื่อง	 หน้า
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	 ๓.	 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกตั้งขั้นต้น	(Primary	Vote)...............................................	๑๒๘

งบการเงิน	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	๑๒๙
	 *	 งบการเงิน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒.........................................................	๑๓๑

	 *	 งบการเงิน	กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒........................................................	๑๕๓

ภาคผนวก..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	๑๗๑
	 ๑.	 ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑	และประกาศรายชื่อบุคคลส�ารอง..............................................................................................	๑๗๓

	 	 ๑.๑		ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา...............................................................................................................................................................................................................	๑๗๓

	 	 ๑.๒	 ประกาศรายชื่อบุคคลส�ารอง....................................................................................................................................................................................................................	๑๘๒

	 ๒.	 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒................................................................................................	๑๘๕

	 	 ๒.๑	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.................................................................	๑๘๕

	 	 	 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

	 	 ๒.๒	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ................	๑๙๙

๑	 จ�านวนอัตราก�าลังบุคลากร	แยกตามประเภทต�าแหน่ง....................................................................................................................................................................................	 ๒๒

๒	 สถิติการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑........................................................................................................................................................................	 ๒๘

๓	 จ�านวนคดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒		แยกตามประเภทของการเลือกตั้ง...........................................................................................................	 ๕๐

๔	 จ�านวนคดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒		แยกตามประเภทคด.ี..............................................................................................................................................	 ๕๑

๕	 จ�านวนเรื่องคัดค้านและส�านวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป.....................	 ๕๒

๖	 การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง...........................................................................................................................................................................................................	 ๕๓

๗	 การตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมือง..................................................................................................................................................................	 ๕๓	

๘	 ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมือง.............................................................................................................................................................................................................................	 ๕๔

๙	 จ�านวนพรรคการเมืองที่ยังด�าเนินการอยู่	ประจ�าปี	๒๕๖๒..........................................................................................................................................................................	 ๕๔

๑๐	 จ�านวนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒.............	 ๕๗

๑๑	 งบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒...............................................................	 ๘๑

๑๒	 งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	รวม	๑๔	โครงการ.............................................................................................	 ๘๒

๑๓	 งบบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง.......................................................................................................................................................................................................	 ๘๔

๑๔	 สรปุการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิตักิารส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๙๔

๑๕	 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	............................................................................	 ๙๕

	 และประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒



สารบัญแผนภูมิ

สารบัญภาพ

ภาพประกอบที่	 	 หน้า

แผนภูมิที่	 เรื่อง	 หน้า
๑	 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.................................................................................................................................................	 ๒๑
๒	 กรอบอัตราก�าลังบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒............................................................	 ๒๒
	 แยกตามประเภทต�าแหน่ง
๓	 จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒....................................................................................................................................................	 ๔๔
๔	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน.............................................................................................................................................	 ๖๒
๕	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	การจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ.............................................................................................................................................................................................	 ๖๔
๖	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม.........................................................................................................................................................................	 ๖๗
๗	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์การทางการเมือง...........................................................	 ๘๐
๘	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ..............................................................................................................................................................................	 ๘๕
๙	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.......................................................	 ๙๒
	 ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	
๑๐	 จ�านวนการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ..................................................................................................	 ๙๓
๑๑	 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง......................................................................................................................	 ๙๖
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	
๑๒	 ปัญหาจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒..............................................................................................	๑๐๗	
	 จากการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้ง	

๑	 ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	หลักสูตรการพัฒนาการเมือง..................................................	 ๔๑
	 และการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	(พตส.	๑๐)	
๒	 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...................................................................	 ๔๕
๓	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...................................................................................................................................................................	 ๔๖
๔	 การใช้งานแอปพลิเคชันฉลาดเลือก	(Smart	Vote)	...........................................................................................................................................................................................	 ๖๓
๕	 ภาพกิจกรรมอบรมระบบงานการข่าวฯ.............................................................................................................................................................................................................................	 ๖๕
๖	 ภาพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่าวระดับจังหวัด.........................................................................................................................................................................................................	 ๖๖
๗	 ภาพกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง	โดย	ศส.ปชต...................................................................................................................................................................................	 ๖๘
๘	 ภาพกิจกรรมชุมนุมเสวนาและมอบรางวัล	ศส.ปชต.	ดีเด่น	ระดับประเทศและระดับจังหวัด................................................................................	 ๖๙
๙	 ภาพกิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย.....................................................................................................................................	 ๗๐
๑๐	 ภาพกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการด�าเนินงานสร้างพลเมือง	(Big	forum).............................................................................................................................	 ๗๒
๑๑	 ภาพกิจกรรมลูกเสืออาสา	กกต.	ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร........................................................	 ๗๖
๑๒	 ภาพกิจกรรม	รด.จิตอาสา	ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร........................................................................	 ๗๙
๑๓	 ภาพกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒....................................................................................................................	 ๘๖
๑๔	 ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ�าของส�านักงานฯ.............................................................................	 ๘๗
๑๕	 ภาพกิจกรรมสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.......................................................................................	 ๘๘
๑๖	 ภาพกิจกรรมจัดท�าโครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้ภารกิจตามกฎหมายใหม.่...........................................................	 ๘๙
๑๗	 ภาพกิจกรรมการสร้างพลังทีมงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้...................................................................................................................................................................	 ๘๙
๑๘	 ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	๖	สถาบัน........................................................................................................................................	 ๙๐
๑๙	 ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในฯ	และกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบภายใน..........................	 ๙๑
๒๐	 ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.....................................................................................................................	 ๙๑
๒๑	 ภาพกิจกรรมการปลูกและปลุกจิตส�านึกคุณธรรม	จริยธรรม....................................................................................................................................................................	 ๙๓



เครื่องหมำยรำชกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ลักษณะ
	 เป็นตราหกเหลี่ยม	 เส้นกรอบตราเป็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู	 มีพานรัฐธรรมนูญ	 อาทิตย์อุทัย 
และลายกระหนกใบเทศ	 มีข้อความ	 “ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง”	 ลักษณะโค้งครึ่งวงกลม 
ภายใต้เครื่องหมาย

ค�ำอธิบำยควำมหมำยของเครื่องหมำย
 เส้นกรอบตรา
	 เป็นรปูลูกฟักพนกัอนิทรธน	ูหมายถึง	ขอบเขตของกฎหมายรฐัธรรมนญูใหม่เหมอืนพนักก้ันปรมิณฑล
ในสถาปัตยกรรมอันแข็งแรง	เพื่อกั้นมิให้ออกนอกกรอบกติกา
 พานรัฐธรรมนูญ   
	 พานรฐัธรรมนญู	ซึง่เป็นสญัลักษณ์แห่งประชาธปิไตย	อนัปวงชนชาวไทยมีอ�านาจในการบริหารประเทศ
 อาทิตย์อุทัย
	 หมายถึง	 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ปฏิรูปขึ้นใหม่	 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ 
ในการบริหารประเทศ	เสมือนแสงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ปวงชน
 ลายกระหนกใบเทศ
	 หมายถึง	 ความสมบูรณ์ในแนวความคิดอันก่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

“ผู้ออกแบบ  :  นายภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ”
ราชบัณฑิตส�านักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ 

และรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก



ว�สัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมหลัก

เพ�่อนำไปสูการบรรลุเเปาหมายตามพันธกิจ 
ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ประกอบกันเปน

OECT :
ซึ่งหมายถึง “ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแหงประเทศไทย ”
อักษรตัวแรกแตละตัว มีความหมาย ดังนี้

Ownership Efficiency Committed to Quality Transparency

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

๑
๒
๓
๔
๕

Office of the Election 
Commission of Thailand

การทำงานมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน

รวมรับผิดชอบในงานอยางมืออาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต

และมีความจงรักภักดีตอองคการ

โปรงใส ตรวจสอบได
ในทุกมิติ

ตอบสนองงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

ว�สัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาองคกร เปาประสงคหลัก และแผนยุทธศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการการเล�อกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคการมืออาชีพ ในการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ�่อการจัดการ กำกับ ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในทุกระดับ 
สงเสร�มและสนับสนุนประชาชน และองคกรทางการเมืองใหเกิดการเลือกตั้งที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของสังคม”

 พัฒนาประสิทธิภาพการบร�หารและจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติที่มีมาตรฐาน และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 เพ�่อใหประชาชนไดเขาถึงการใชสิทธิอยางทั่วถึง ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ไมเปนภาระ เสมอภาคและเปนธรรม

 พัฒนาองคการและบุคลากรในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สนับสนุนการว�จัย การสรางนวัตกรรม
 และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน

 สงเสร�ม สนับสนุน และบูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวม
 ทางการเมืองอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 สงเสร�ม สนับสนุน และสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมือง และองคกรทางการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกตอง
 เพ�่อเสร�มสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข

 บูรณาการ และหร�อแลกเปลี่ยนความรวมมือขององคกร และหร�อหนวยงานจัดการเลือกตั้ง ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เพ�่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล

๑. ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร เขาถึงและใชสิทธิเลือกตั้งไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีภาระในการใชสิทธินอยที่สุด
๒. นักการเมือง พรรคการเมือง ประชาชน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชื่อถือในกระบวนการและยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติ
๓. ประชาชน ภาคเอกชน องคกรเอกชน และภาคประชาสังคม มีสวนในการจัดการ กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอยางมีคุณภาพ
๔. พรรคการเมือง กลุมการเมือง และองคกรทางการเมืองตาง ๆ มีการบร�หารงานภายในที่เขมแข็งตอเนื่อง บนพ�้นฐานนโยบาย ที่เปนประโยชน
 ตอสังคม จากการสนับสนุนและมีสวนรวมของประชาชน
๕. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ พรอมสนับสนุนการทำงาน
 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุมคา 
 ตอประชาชน
๒. การจัดการเลือกตั้งที่เปนที่ยอมรับ
๓. การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสวนรวม
๔. การสงเสร�มและสรางความเขมแข็งใหแก
 พรรคการเมือง และองคกรทางการเมือง
๕. การพัฒนาองคการสูความเปนมืออาชีพ

ข



ค





	 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่	 ๕	 ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง	 
เมื่อวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	จ�านวน	๕	คน	ดังนี้	
	 ๑.	 นายอิทธิพร	บุญประคอง	 เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
	 ๒.	 นายสันทัด	ศิริอนันต์ไพบูลย์	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	 
	 ๓.	 นายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ๔.	 นายฉัตรไชย	จันทร์พรายศรี	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ๕.	 นายปกรณ์	มหรรณพ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

จ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง		ชุดที่	๕

 
ประกาศ 

แตง่ตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม  ให้ประกาศว่า   
โดยที่สภานิติบัญญตัิแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบผู้มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจ านวนห้าคน

เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุม
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ประกอบมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  
ดังนี้ 

๑. นายอิทธิพร  บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๓. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๔. นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๕. นายปกรณ์  มหรรณพ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๖๑





ช

นายอิทธิพร  บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	Tulane	สหรัฐอเมริกา
■	 หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management)	
	 มหาวิทยาลัย	Tufts	สหรัฐอเมริกา
■	 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	ส�านักงานข้าราชการพลเรือน	รุ่น	๕๖

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ผู้ประสานงานและหัวหน้าส�านักงานโครงการการหารือกรอบเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วย 
ผู้อพยพ	ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	(Asia-Pacific	Consultations	on	Refugees,	 
Displaced	Persons	and	Migrants)	ซึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน 
ข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	
Refugees)	 และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน	 (International	
Organization	on	Migration)

■	 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	และรองตัวแทน	(Deputy	Agent)	ของประเทศไทย
ในคดีตีความค�าพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร

■	 เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงไนโรบี	 สาธารณรัฐเคนยา	 และเอกอัครราชทูตประจ�าสหภาพ 
คอโมรอส	 สาธารณรัฐเอริเทรีย	 สาธารณรัฐรวันดา	 สาธารณรัฐเซเชลส์	 สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย	 สาธารณรัฐยูกันดา	 สาธารณรัฐบุรุนดี	 สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน	 สาธารณรัฐ
โซมาเลีย	และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	โดยมีถิ่นพ�านัก	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐ
เคนยา

■	 เอกอัครราชทูตผู ้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ	 (United	Nations	 Environment	 Programme)	ณ	 กรุงไนโรบี	 และ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าโครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย ์
แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	HABITAT)	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา

■	 ประธานกลุ่ม	๗๗	และจีนประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	และโครงการ 
ตัง้ถิน่ฐานมนษุย์แห่งสหประชาชาติ	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรฐัเคนยา	วาระด�ารงต�าแหน่ง	
๑	ปี

■	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเฮก	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
	 แห่งประเทศไทยประจ�าองค์การเพือ่การห้ามอาวธุเคม	ี(Organization	for	the	Prohibition 

of	Chemical	Weapons)	(จนถึงวันเกษียณอายุราชการ	เมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)
■	 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

ของไทยในต�าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

การด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง

■	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



ซ

ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ ไพบูลย์
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	จุลชีววิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต	เกษตรศาสตร์	(เกษตรเคมี)	มหาวิทยาลัยกิวชิว	ประเทศญี่ปุ่น
■	 Post-Doctor	Gene	Technology	on	yeast,	Kumamoto	Institute	of	Technology, 
	 Japan
■	 ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ	ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ศาสตราจารย์	ประจ�าสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
■	 กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(เฉพาะกาล)
■	 กรรมการสภาวิชาการอาวุโส	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
	 ราชมงคลรัตนโกสินทร์
■	 กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
■	 กรรมการในคณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม	ราชบัณฑิตยสถาน
■	 อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	วาระปี	พ.ศ.	๒๕๖๑
■	 คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย	์ 
	 ศาสตราจารย์)	ของมหาวิทยาลัยรัฐต่าง	ๆ
■	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอต่อส�านักงานการวิจัย 
	 แห่งชาต	ิ(วช.)	ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	(สกอ.)	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ 
	 การวิจัย	 (สกว.)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	 และกองทุนสนับสนุน 
	 ของภาครัฐ
■	 บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาติ	 ภูมิภาค	 และ 
	 นานาชาติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

■	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



ฌ

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 	รัฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 Master	 of	 Comparative	 Politics	 &	 Public	 Administration	Ohio	University, 
	 U.S.A.
■	 นักบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย	(บ.มท.	๙/๒๕๔๓)
■	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง
	 รุ่นที่	๕/๒๕๔๔	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	
	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
■	 หลกัสตูรผูน้�าการเปลีย่นแปลงระดบัสงู	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	ส�านกังานปลดักระทรวง 
	 มหาดไทย

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
■	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
■	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
■	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
■	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง
■	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)
■	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล	การก�ากับดูแลตรวจสอบ
	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ส�าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
■	 กรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย
■	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
	 พื้นที่ภาคเหนือ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

■	 	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



ญ

นายฉัตรชัย  จันทร์พรายศรี
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
■	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)
■	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
■	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง
■	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่
■	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก
■	 ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
■	 อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๑
■	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
■	 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๑
■	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

■	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



ฎ

นายปกรณ์  มหรรณพ
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
■	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๔
■	 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๔
■	 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๙
■	 รองประธานศาลอุทธรณ์
■	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
■	 อนุกรรมการตุลาการ	(อกต.)	ชั้นศาลฎีกา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

■	 	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุที	่๕	ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	แต่งต้ังเพ่ิมเติม	
เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑	จ�านวน	๒	คน	ดังนี้
	 ๑.	 นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
	 ๒.	 นายฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 ส่งผลให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุปัจจุบนั	 มกีรรมการการเลอืกตัง้ครบ	๗	คนตามท่ีรฐัธรรมนญู
ก�าหนด

แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ชุดที่	๕	(เพิ่มเติม)

ฏ

 
ประกาศ 

แตง่ตั้งกรรมการการเลือกตัง้ 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ประกาศว่า 
โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

เป็นกรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมเติมจ านวนสองคน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  

ประกอบมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

๑. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ฐ

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 Bachelor	 of	 Science	 (Civil	 Engineering),	 Central	 New	 England	 College	 
	 of	Technology,	U.S.A.
■	 Master	of	Business	Administration,	Florida	Institute	of	Technology,	U.S.A.
■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 หลกัสตูรนกับรหิารการเกษตรและสหกรณ์ระดบัสงู	รุน่ที	่๑๙	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
	 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
■	 หลกัสตูรเสรมิสมรรถนะหลกัด้านการบรหิารส�าหรบันกับริหารระดับสงู	(นบส.	๑)	รุน่ท่ี	๔๓	 
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
■	 หลกัสตูรเสนาธกิารทหาร	รุน่ที	่๔๔	วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
■	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 ภาครัฐ	 เอกชนและการเมือง	 (วปอ.)	 รุ่น	 ๒๕๔๖	 
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
■	 โครงการพฒันานกับรหิารระดบัสูง	:	ผูบ้รหิารส่วนราชการ	(นบส.	๒)	รุน่ที	่๑	สถาบนัพฒันา 
	 ข้าราชการพลเรือน
■	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจ�าปี	๒๕๕๓	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
	 พลเรือน
■	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	๑๒	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
■	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 (บก.ทท.)	 รุ่นที่	 ๕ 
	 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
■	 หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู	(บยป.)	รุน่ที	่๖	วทิยาลยัการยติุธรรม 
	 ทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ	กรมชลประทาน
■	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
■	 เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
■	 อธิบดีกรมชลประทาน
■	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
■	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

■	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑



ฑ

นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ
■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยดีเยี่ยม)	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
■	 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด	รุ่นที่	๓๗	(อจ.๓๗)	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ	ส�านักงานอัยการสูงสุด
■	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม	 ระดับสูง	 รุ่นที่	 ๒๑	 (บยส.๒๑)	 สถาบันพัฒนา 
	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม	ศาลยุติธรรม
■	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	 (วธอ.๒) 
	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจ 
	 และอุตสาหกรรม
■	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง	 รุ่นท่ี	 ๔	 (มหานคร	 ๔)	 
	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
■	 หลกัสตูรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมส�าหรบันกับริหารระดบัสงู	(ปธส.๒)	กรมส่งเสรมิคณุภาพ 
	 สิ่งแวดล้อม	และมหาวิทยาลัยมหิดล
■	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง	 รุ่นที่	 ๕	 (สวปอ.๕)	 สมาคมวิทยาลัย 
	 ป้องกันราชอาณาจักร
■	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	 รุ่นที่	 ๕	 (นธป.๕)	 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ	 สถาบัน 
	 รัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
■	 หลักสูตรการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นท่ี	 ๒	 (พตส.๒)	 สถาบันพัฒนาการเมือง 
	 และการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชนและการเมือง	(วปอ.)	รุ่นที่	๙	วิทยาลัย 
	 ป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
■	 หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๓	(สสสส.๓)	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่	รุ่นที่	๕	(นมป.๕)	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	 รุ่นที่	 ๑	 (บรอ.๑)	 กองบัญชาการศึกษา	 
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
■	 หลักสูตรทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร	สภาทนายความ
■	 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
■	 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	รุน่ที	่๓	(ปรม.๓)	สถาบนัพระปกเกล้า

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
■	 ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ์	มาประณีต)
■	 ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ์	มาประณีต)
■	 คณะกรรมการประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
■	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
■	 ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการองค์การตลาด	วาระที่	๑	และวาระที่	๒
■	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพฒันากฎหมาย	องค์การตลาด	(กต.) 
	 กระทรวงมหาดไทย
■	 กรรมการองค์การตลาด	(อต.)	กระทรวงมหาดไทย	วาระที่	๑	และวาระที่	๒
■	 ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร	
	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	วาระที่	๑	และวาระที่	๒
■	 กรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	
	 วาระที่	๑	และวาระที่	๒

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑







ด

พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	
■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■	 หลักสูตรผู้บริหารต�ารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๗	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	
■	 หลักสูตร	White	Collar	Crime,	ILEA	กรุงเทพมหานคร		
■	 หลักสูตรผู้ก�ากับการ	รุ่นที่	๓๕	สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	
■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๑๙	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
■	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	๖	
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 สารวัตรสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์	กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
■	 สารวัตรแผนก	๒	กองก�ากับการ	๑	กองปราบปราม
■	 รองผู้ก�ากับการ	กองปราบปราม		
■	 ผู้ก�ากับการ	๒	กองทะเบียน		
■	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
■	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
■	 ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง
■	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
	 การเลือกตั้ง
■	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑)



ต

นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
■	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
■	 หลักสูตรกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
■	 หลักสูตรธรรมาภิบาล	รุ่นที่	๒	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๕	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 การเลือกตั้ง
■	 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	รุน่ที	่๒๐ 
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า				

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ปลัดอ�าเภอ	อ�าเภอสังคม	อ�าเภอโซ่พิสัย	จังหวัดหนองคาย
■	 ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น	จังหวัดหนองคาย
■	 จ่าจังหวัดหนองคาย  
■	 นิติกร	๗	ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
■	 นิติกร	 ๘	 ว	 ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ส�านักงานปลัด 
	 ส�านักนายกรัฐมนตรี
■	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม		๒๕๕๖)



ถ

นายเมธา  ศิลาพันธ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

■	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

■	 หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๒	กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 นักพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย

■	 นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย

■	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

	 กระทรวงมหาดไทย

■	 ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดัมหาสารคาม	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

■	 ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดันครราชสีมา	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

■	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

■	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘)



ท

นายแสวง  บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	
	 รุ่นที่	๑๓	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหาร 
	 พรรคการเมือง	รุ่นที่	๕	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๖	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 การเลือกตั้ง
■	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ่นที่	 ๕๙	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 
	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
	 ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
■	 หวัหน้าฝ่ายเลขานกุารการจดัท�าร่างรฐัธรรมนญู	ปี	๒๕๔๐	คณะกรรมาธกิารร่างรฐัธรรมนญู 
	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ
■	 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง	ส�านักนายกรัฐมนตรี
■	 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน	ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง	 ส�านักกิจการ 
	 พรรคการเมือง	และการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 การเลือกตั้ง
■	 ผูอ้�านวยการส�านกัสืบสวนสอบสวนและวนิจิฉัย	๓	และผู้อ�านวยการส�านกัสืบสวนสอบสวน 
	 และวินิจฉัย	๕	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘)



ธ

นายกฤช  เอื้อวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
■	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
■	 หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
■	 หลักสูตร	 Electoral	 Education	 Program	ณ	 ประเทศออสเตรเลีย	 โดยส�านักงาน 
	 คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
■	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหาร
	 พรรคการเมือง	รุ่นที่	๑	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 รุ่นที่	 ๕๔	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 สถาบัน 
	 วิชาการป้องกันประเทศ
■	 หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง	 “ภาวะผู ้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบ 
	 มุง่ผลสมัฤทธิ”์	โดยส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
■	 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสูง	“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม”	รุน่ที	่๖	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
■	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	ธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	๖	 
	 แพทยสภา
■	 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง	รุน่ที	่๒๓	 
	 (ปปร.๒๓)	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู ้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 รักษาการ 
	 ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
	 (ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)
■	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	(ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๑๘	มกราคม	๒๕๖๑)
■	 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วนัที	่๑๙	มกราคม	๒๕๖๑)
■	 อนุกรรมาธิการพัฒนาการเมือง	วุฒิสภา
■	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา	 หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม 
	 รัฐธรรมนูญ	สภาผู้แทนราษฎร



น

นายไพบูลย์  เหล็กพรหม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
■	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
■	 หลกัสตูรนกับรหิารรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์รุน่ที	่๙	สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านดจิทิลัภาครฐั 
■	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๗	(พตส.๗)
■	 หลักสูตรภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
	 (บรหิารสงู	รุน่ที	่๒)	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์	รุ่นที่	๕๑
■	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 (พปป.)	 รุ ่นที่	 ๑	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
■	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	รุ่นที่	๗๗
■	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	รุ่นที่	๓๓
■	 ศึกษาดูงานพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เยอรมน	ี 
	 สวิตเซอร์แลนด์	 ออสเตรีย	 อังกฤษ	 สกอตแลนด์	 สิงคโปร์	 ญี่ปุ่น	 และศึกษาดูงาน 
	 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 รับราชการกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
■	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
■	 อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
■	 ช่วยราชการส�านักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	(บ้านพิษณุโลก)
■	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	ตาก	กาญจนบุรี	สุโขทัย	และพิษณุโลก
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้ตรวจการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๑)
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒)



บ

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

■	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
■	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์										
■	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

■	 ปลัดอ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	กรมการปกครอง
■	 เจ้าพนักงานปกครอง	กองการเลือกตั้ง	กรมการปกครอง
■	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง	๔	และผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ
	 ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 รองผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการเลือกตั้ง	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้เชี่ยวชาญ	กลุ่มงานวิชาการ	ช่วยงานด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู ้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	 ๒	 ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน 
	 และวินิจฉัย	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
■	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	 ๑	 และรักษาการ 
	 ในต�าแหน่ง	รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
■	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑)
■	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒)

นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล
ผูอ้�านวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลอืกต้ัง





สวนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



2 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



3รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนที่ ๑

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 บัญญัติเร่ืององค์กรอิสระไว้ในหมวด	๑๒	 

โดยก�าหนดให้มี	 ๕	 องค์กร	 ได้แก่	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 

ได้เพิ่มจ�านวนกรรมการการเลือกตั้งจาก	 ๕	 คน	 เป็น	 ๗	 คน	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริต 

ในการเลือกตั้งมีความเข้มข้นขึ้น	 และได้ก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้งไว้สูง 

กว่าเดิม	 เพราะต้องการได้ผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีความเป็นกลางทางการเมือง	 ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ์

และมีความกล้าหาญ	รวมทั้งมีอ�านาจเพิ่มขึ้น	เพื่อขจัดการทุจริตการเลือกตั้งอย่างจริงจัง

	 	 นอกจากนี้	 ในกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ส่ังให้มีการเลือกต้ังหรือการเลือกใหม่	 หรือสั่งระงับ

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการช่ัวคราว	หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	 ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 

ผูส้มัครรบัเลอืกต้ังหรอืผูส้มัครรบัเลอืกกระท�าการทจุรติในการเลอืกตัง้หรอืการเลอืกหรอืรูเ้หน็กบัการกระท�าทุจรติ 

ในการเลือกตั้งหรือการเลือกของบุคคลอื่น	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง 

เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสทิธเิลอืกต้ังของผูน้ัน้	และหากศาลฎกีาพิพากษาว่ามกีารกระท�าผิดตามทีถ่กูร้อง 

ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือสิทธิเลือกต้ังของผู ้นั้นเป็นเวลา	 ๑๐	 ปี	 และเมื่อศาลฎีกา 

มีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาแล้ว	 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้ผู ้นั้น 

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีค�าพิพากษา	และเมื่อศาลฎีกามีค�าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท�าผิดให้สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

 ๑.๑	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัต	ิดังนี้
	 	 (๑)	มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 	 (๒)	มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ	แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

	 	 (๓)	ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 	 (๔)	มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



4 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 (๕)	ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง	 ๆ	 ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ 
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๓๒	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)	หรือ	เป็นผู้ท�างานหรือ
เคยท�างานในภาคประชาสงัคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่บิปี	ทัง้นี	้ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก�าหนด
	 	 (๖)	ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายและมคีวามซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์
และเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษาหรือต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
	 	 (๗)	 เคยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา	๒๓๒	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	หรือ	(๖)	รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี	

  กรรมการการเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้
	 	 (๑)	 เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระใด	
	 	 (๒)	ติดยาเสพติดให้โทษ	
	 	 (๓)	 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต	
	 	 (๔)	 เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ	
	 	 (๕)	 เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช	
	 	 (๖)	อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่	
	 	 (๗)	วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	
	 	 (๘)	อยู ่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้ง	
	 	 (๙)	ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล	
	 	 (๑๐)	 เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่	 หรือ 
ถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
	 	 (๑๑)	 เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให ้ทรัพย ์สินตกเป ็นของแผ่นดิน 
เพราะร�่ารวยผิดปกติ	 หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ�าคุกเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
	 	 (๑๒)	 เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่ง 
หน้าที่ในการยุติธรรม	 หรือกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ	 หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา	 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด	ฐานเป็นผู้ผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือ
ผูค้้า	กฎหมายว่าด้วยการพนนัในความผดิฐานเป็นเจ้ามอืหรอืเจ้าส�านกั	กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์	หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
	 	 (๑๓)	 เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
	 	 (๑๔)	 อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
	 	 (๑๕)	 เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉัยว่ามกีารเสนอ	การแปรญตัติ	หรอืการกระท�า
ด้วยประการใด	 ๆ	 ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง	 
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย



5รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 (๑๖)	 เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมืองมีค�าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ	หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	หรือฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
	 	 (๑๗)	 เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 	 (๑๘)	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 ข้าราชการการเมือง	 หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
	 	 (๑๙)	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ 
การคัดเลือกหรือสรรหา
	 	 (๒๐)	 เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
	 	 (๒๑)	 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
	 	 (๒๒)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท	 หรือองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
	 	 (๒๓)	 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
	 	 (๒๔)	 มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

	 ๑.๒	 การได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  ขั้นตอนการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 (๑)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 
เป็นประธานกรรมการ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น�าฝ่ายค้านเป็นกรรมการ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด 
เป็นกรรมการ	บคุคลซึง่ศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระทีมิ่ใช่คณะกรรมการการเลือกต้ัง	แต่งต้ังจากผู้มคีณุสมบัติ
ตามมาตรา	๘	และมาตรา	๙	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด	ๆ	ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ	ด�าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ�านวนห้าคน
	 	 (๒)	 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ�านวน 
สองคน

	 ๑.๓	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 	 กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง	 และ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 ในระหว่างที่กรรมการการเลือกต้ังพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 และยังไม่มี 
การแต่งตัง้กรรมการการเลอืกตัง้แทนต�าแหน่งทีว่่าง	ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ 
แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท�าได้แต่เฉพาะการที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้



6 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๑.๔	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๑.๔.๑	 หน้าทีแ่ละอ�านาจตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	พิจารณาส่งเรื่องให ้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเมื่อเห็นว ่าสมาชิกสภาพของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๘๒	ประกอบมาตรา	๑๐๑	หรือมาตรา	๑๐๒	แล้วแต่กรณี
	 	 	 (๒)	 พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 กรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๐
	 	 	 (๓)	จัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	และการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๔)	ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือก	 ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุม 
ดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เพ่ือการนี้ให้มีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตาม 
ที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควร
	 	 	 (๕)	 เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวน	 หรือเมื่อพบเห็นการกระท�าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย	 ให้มีอ�านาจสั่งระงับ	 ยับยั้ง	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกต้ังหรือการเลือก	หรือการออกเสียง
ประชามติ	และสัง่ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้	เลอืก		หรอืออกเสยีงประชามตใิหม่ในหน่วยเลอืกตัง้บางหน่วย	หรอืทกุหน่วย	
	 	 	 (๖)	สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู ้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู ้สมัครรับเลือก 
ไว้เป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกนิหนึง่ปี		เมือ่มหีลักฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผู้น้ันกระท�าการหรือรู้เห็นกบัการกระท�า 
ของบุคคลอื่น	ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต		หรือท�าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
	 	 	 (๗)	ดูแลการด�าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 	 	 (๘)	หน้าที่และอ�านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
	 	 	 ในการสืบสวนหรือไต่สวน	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 
แต่ละคนด�าเนินการ	 หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด�าเนินการภายใต้การก�ากับของกรรมการการเลือกต้ัง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดก็ได้
	 	 	 ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซ่ึงพบเห็นการกระท�าความผิด	 มีอ�านาจกระท�าได้
ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าความผิด	 ท้ังนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

	 	 ๑.๔.๒	 หน้าท่ีและอ�านาจตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	 อ�านาจควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้ง
	 	 	 	 (๑.๑)	 ควบคุมด�าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 การเลือก 
สมาชิกวุฒิสภา	และการออกเสียงประชามติ
	 	 	 	 (๑.๒)	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้มอี�านาจด�าเนนิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการ
เลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 	 (๑.๓)	 แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา	๓๐
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 (๒)	อ�านาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไป 
โดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 	 (๒.๑)	ด�าเนินการสอดส่อง	 สืบสวนและไต่สวน	 เพื่อป้องกันหรือจัดการกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกต้ังได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา 
ในระหว่างประกอบ	พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
	 	 	 	 (๒.๒)	มีอ�านาจสืบสวน	 ไต่สวนหรือด�าเนินคดีตามมาตรา	 ๔๑	 หากปรากฏหลักฐาน 
อันควรเช่ือว่ามผีูก้ระท�าผดิตามทีม่กีารสบืสวนหรอืไต่สวน	ให้คณะกรรมการสัง่ด�าเนนิคดโีดยเรว็หรอืในกรณจี�าเป็น
จะสั่งระงับสิทธิสมัครับเลือกตั้งของผู้กระท�าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้
	 	 	 	 (๒.๓)	การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 	 (๒.๔)	การสั่งระงับการด�าเนินการอันจะท�าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	๓๓
	 	 	 	 (๒.๕)	การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา	๒๖	วรรคสาม	หรือมาตรา	๔๑
	 	 	 	 (๒.๖)	การยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีาเพือ่สัง่เพิกถอนสิทธสิมคัรรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา
	 	 	 	 (๒.๗)	ให้ส�านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตสอบบญัชพีรรคการเมอืง
โดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
	 	 	 	 (๒.๘)	ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการท�าธุรกรรม 
ของพรรคการเมือง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง	 หรือผู้สมัคร	 ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ	 หรือให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอน 
หรือเบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการร้องขอ
	 	 	 	 (๒.๙)	ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยท่ีเกี่ยวกับการข่าวแจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่ 
คณะกรรมการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระท�า 
ความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ�านาจ
	 	 	 	 (๒.๑๐)	 มีอ�านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส�านักงานเป็นเจ้าพนักงาน 
ให้มีอ�านาจสืบสวน	สอบสวนหรือไต่สวนหรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 	 (๒.๑๑)	 อ�านาจในการด�าเนนิคดีอาญากบับคุคลใด	เพราะกระท�าความผดิตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยส่งส�านวนและแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจ	 เพ่ือพิจารณา 
ด�าเนินการต่อไป
	 	 	 (๓)	ออกข้อก�าหนด	ระเบยีบหรอืประกาศทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้
และกฎหมายอื่น
	 	 	 	 (๓.๑)	วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน	 ข้าราชการ	
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 
การสืบสวนและไต่สวนและการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
	 	 	 	 (๓.๒)	วางระเบียบเกีย่วกบัการช�าระค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายส�าหรบัการจัดการเลอืกตัง้	
และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ	รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
	 	 	 	 (๓.๓)	ออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน
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 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 (๔)	อ�านาจแต่งตั้งบุคคล	คณะบุคคล	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 	 (๔.๑)	สั่งหรือแต ่งตั้งข ้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ปฏิบัติการอันจ�าเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง	 การสนับสนุนการเลือกต้ังหรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้	 ตามที ่
เห็นสมควรและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ	พนักงานหรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว
	 	 	 	 (๔.๒)	แต่งตั้งบุคคล	 กลุ ่มบุคคล	 องค์กรชุมชน	 หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกต้ังเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 
หรือกรรมการทราบได้ตามสมควร
	 	 	 	 (๔.๓)	มีอ�านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส�านักงานเป็นเจ ้าพนักงาน 
ให้มีอ�านาจสืบสวน	สอบสวนหรือไต่สวนหรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๕)	ขอความร่วมมือหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
	 	 	 	 (๕.๑)	ขอความร่วมมือศาลให้ส่งเอกสาร	 หลักฐานหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 	 	 (๕.๒)	สั่งให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน	 พนักงานอัยการ	 พนักงานสอบสวนหรือบุคคล 
มีหนังสือชี้แจงหรือข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยค�า	 หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 	 (๖)	วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข ้อโต ้แย ้งเกี่ยวกับข้อก�าหนด	 ระเบียบหรือประกาศ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 (๗)	ส ่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องให้แก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมขุ	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนหรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการเลอืกต้ัง 
และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๘)	ก�ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
	 	 	 (๙)	จัดให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 หรือวิจัยเพ่ือก�าหนดวิธีการหรือมาตรฐานให้การเลือกตั้ง 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 (๑๐)	 เข้าไปหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง	 ที่ออกเสียงประชามติหรือสถานที ่
นับคะแนนเลือกตั้ง	หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๑๑)	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
	 	 ๑.๔.๓	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 	 	 (๑)	 อ�านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน
	 	 	 (๒)	 กรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการบันทึกเรื่องและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
	 	 	 (๓)	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชน	 รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือให้การเลือกต้ัง 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 (๔)	 คณะกรรมการการเลือกตั้ งก�าหนดมาตรการคุ ้มครองมิ ให ้ เกิดอันตรายแก ่ 
ผู้แจ้งเบาะแส	หรือข้อมูล	รวมทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
	 	 	 (๕)	 ก�าหนดวันเลือกต้ัง	 ก�าหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และก�าหนดสถานที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 (๖)	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะประกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่กไ็ด้	หากปรากฏเหตุจ�าเป็น
อันอาจหลีกเลี่ยงได้	เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
	 	 	 (๗)	 ในการเลือกต้ังทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งท่ีว่าง	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอี�านาจออกประกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้และให้ย่นหรือขยายเวลาหรืองดเว้นการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะการเลือกตั้ง	นั้น
	 	 	 (๘)	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการ 
เลอืกตัง้และอ�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ	คณะบคุคล	หรอืบุคคลใด	เป็นผูช่้วยหรอืการปฏิบติังานในการเลอืกต้ัง 
ได้ตามสมควร
	 	 	 (๙)	 อ�านาจในการสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย	 กรณีกระท�าผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 หรือกระท�าการใดอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 (๑๐)	 อ�านาจในการสัง่	ให้ระงบั	ยบัยัง้	แก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืสัง่ให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ 
ได้ตามที่เห็นสมควร
	 	 	 (๑๑)	 เจ้าพนักงานผูด้�าเนนิการเลือกตัง้ผูใ้ดขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที	่หรอืละท้ิง 
หน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งให้ผู ้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที ่
แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจประกาศก�าหนดวันรับสมัครเพิ่มเติม	 กรณ ี
มีเหตุจ�าเป็นเฉพาะพื้นท่ีท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้	 ตามมาตรา	 ๔๕	 เนื่องจากเกิดจลาจล	 
อุทกภัย	อัคคีภัย	เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่นในเขตเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๓)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจวินิจฉัยสิทธิสมัครและถอนการรับสมัครได้
	 	 	 (๑๔)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู ้สมัคร 
ไว้เป็นการชั่วคราวได้
	 	 	 (๑๕)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 กรณีพบเหตุ 
ตามมาตรา	๕๓	ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๖)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มีอ�านาจประกาศก�าหนดจ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้	 
และวิธีการหาเสียง	รวมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย	ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 (๑๗)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจส่งเรื่องให้ส�านักงาน	 ป.ป.ง.	 ด�าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ�านาจได้
	 	 	 (๑๘)	 คณะกรรมการการเลือก ต้ังมีอ� านาจแจ ้งให ้ผู ้บั งคับบัญชาหรือผู ้มีหน ้าที ่
และอ�านาจก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์	 อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง	 พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้ประจ�ากระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ศาลากลางจังหวัด	 
หรือที่ว่าการอ�าเภอ	ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง	หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งได้
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 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 (๑๙)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจก�าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๐)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน
	 	 	 (๒๑)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด�าเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนน 
อย่างไม่เป็นทางการได้
	 	 	 (๒๒)	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้ รับรายงานผลการนับคะแนน	 ถ้าปรากฏ
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือการนับคะแนนเป็นไป 
โดยไม่ถูกต้อง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกต้ังและจัดให้มีการเลือกต้ังใหม ่
หรือนับคะแนนใหม่ก็ได้
	 	 	 (๒๓)	 ในการเลือกต้ังท่ัวไป	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ประกาศผลสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้	โดยเรว็แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกวนันบัแต่วนัเลือกต้ัง	ได้เมือ่ได้ตรวจสอบในเบือ้งต้น 
แล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า	ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	และมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า 
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดและให้ใช้บังคับการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง	โดยอนุโลม
	 	 	 (๒๔)	 อ�านาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ	 	 ทั้งนี้	 	 การด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๒๕)	 ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจส่ังระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว	 เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค�าสั่ง	 
และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล�าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง	ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่	
	 	 	 (๒๖)	 เสนอค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ยุบพรรคการเมืองนั้น	 หากปรากฏหลักฐาน 
อนัควรเชือ่ได้ว่าหวัหน้าพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง	รูเ้หน็หรอืปล่อยปละละเลยหรอืทราบถงึ 
การกระท�าตามมาตรา	๑๓๒	แล้ว		มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๒๗)	 ยื่นค�าร ้องต ่อศาลฎีกา	 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได ้ว ่าการเลือกตั้ ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๒๘)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจอายัดเ งินหรือทรัพย ์ สินของบุคคลใด 
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นให	้	 
เสนอให้	สัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจ
	 	 	 (๒๙)	 กรรมการการเลือกต้ังแต่ละคนซ่ึงพบเห็นการกระท�าหรืองดเว ้นการกระท�า 
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้มีอ�านาจระงับ
ยับยั้ง		แก้ไข	เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งและสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่
	 	 	 (๓๐)	 ในการสืบสวนหรือไต ่สวน	 หากปรากฏว ่าการให ้ถ ้อยค�าหรือแจ ้งเบาะแส 
หรือข้อมูลของบุคคล	 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูนี	้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพสูิจน์การกระท�าความผิดของผู้กระท�าความผิดคนอ่ืนท่ีเป็นตัวการส�าคญั 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดีก็ได้
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๑.๔.๔	 หน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒิุสภา	
พ.ศ.	๒๕๖๑
	 	 	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ในวาระแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�าแนะน�า	 โดยการสรรหาและแต่งต้ังให้ด�าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ		ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 และมีความเป็นกลางทางการเมือง	 จ�านวน 
ไม่น้อยกว่าเก้าคน	 แต่ไม่เกินสิบสองคน	 มีหน้าท่ีด�าเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (ก)	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ตามมาตรา	๑๐๗		จ�านวนสองร้อยคน	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 
โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา	 ๒๖๘	 ไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน	แล้วน�ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
	 	 	 	 (ข)	 ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ทีเ่หมาะสมในอนัจะเป็นประโยชน์แก่การปฏบิติัหน้าทีข่องวฒุสิภาและการปฏรูิปประเทศมจี�านวนไม่เกนิส่ีร้อยคน	
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก�าหนด	 แล้วน�ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ทั้งนี้	ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก�าหนดตาม	(ก)
	 	 	 	 (ค)	 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม	 (ก)	 จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้จ�านวนห้าสิบคน	และคัดเลือกรายชื่อส�ารองจ�านวนห้าสิบคน	โดยการ
เลอืกดงักล่าวให้ค�านงึถึงบุคคลจากกลุม่ต่าง	ๆ 	อย่างทัว่ถงึ		และให้คดัเลอืกบคุคลจากบญัชรีายชือ่ทีไ่ด้รบัการสรรหา
ตาม	(ข)	ให้ได้จ�านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน		รวมกับผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 
ผูบ้ญัชาการทหารบก	ผูบั้ญชาการทหารเรือ	ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ	และผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต	ิเป็น	๒๕๐	คน	 
และคัดเลือกรายชื่อส�ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม	 (ข)	 จ�านวนห้าสิบคน	 ทั้งนี้	 ให้เสร็จภายใน 
สามวัน	นับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ตามมาตรา	๒๖๘
	 	 	 (๒)	 มิให้น�าความในมาตรา	 ๑๐๘	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม	 (๖)	 ในส่วนที่เก่ียวกับการเคย
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับการสรรหาตาม	 (๑)	 (ข)	 และ 
มิให้น�าความในมาตรา	 ๑๐๘	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม	 (๒)	 มาตรา	 ๑๘๔	 (๑)	 และมาตรา	 ๑๘๕	 มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ง 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่ง
	 	 	 (๓)	 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน�ารายช่ือบุคคลซ่ึงได้รับการคัดเลือกตาม	 (๑)	 (ค)	 
จ�านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูล	 เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป	 
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
	 	 	 (๔)	 อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก�าหนดห้าปี	 นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง	
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง	 ถ้ามีต�าแหน่งว่างลง	 ให้เล่ือนรายชื่อ
บุคคลตามล�าดับในบัญชีส�ารองตาม	 (๑)	 (ค)	ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน	โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด�าเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 ส�าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่งเมื่อพ้นจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่ 
ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย	 และให้ด�าเนินการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่งแทน	 ให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 
แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	อยู่ในต�าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่



12 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 (๕)	 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ังบุคคลในบัญชีรายชื่อส�ารองขึ้นเป็น 
สมาชิกวุฒิสภาแทนต�าแหน่งที่ว่างตาม	 (๔)	 หรือเป็นกรณีที่ได้มีรายชื่อบุคคลอยู่ในบัญชีส�ารอง	 หรือไม่มีผู้ด�ารง
ต�าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่ง	ไม่ว่าด้วยเหตุใด	ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
	 	 	 (๖)	 เมือ่อายุของวุฒสิภาสิน้สดุลงตาม	(๔)	ให้ด�าเนนิการเลอืกสมาชกิวุฒสิภา	ตามมาตรา	๑๐๗	 
ต่อไป	และให้น�าความในมาตรา	๑๐๙	วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 	 ๑.๔.๕	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	 ให ้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียนจัดตั้ ง 
พรรคการเมือง	และประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 (๒)	 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
	 	 	 (๓)	 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด
	 	 	 (๔)	 ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดเก็บค ่าบ�ารุงพรรคการเมือง 
ตามมาตรา	๑๕	(๑๕)
	 	 	 (๕)	 กรณข้ีอบังคบัพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามมาตรา	๑๔	หรอื	มาตรา	๑๕	ให้นายทะเบยีน
รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้น
	 	 	 (๖)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจพิจารณาและมีค�าสั่งให้คณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมอืงพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ	หากคณะกรรมการบริหารพรรคฝ่าฝืนมาตรา	๒๒	วรรคหนึง่หรือวรรคสอง
	 	 	 (๗)	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังจัดให้มรีะบบฐานข้อมลูพรรคการเมอืง	เพ่ืออ�านวยความสะดวก	 
แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป
	 	 	 (๘)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัย	 กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
ซึง่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรคนหนึง่คนใด		หรอืสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๐๐	คน		เหน็ว่ามตขิองพรรคการเมอืง 
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน	 ถ้าคณะกรรมการการเลือกต้ัง
วินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้
	 	 	 (๙)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก�าหนดอัตราส่วนขั้นต�่าของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิง	 
ที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้	โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับพรรคการเมืองด้วย
	 	 	 (๑๐)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจวินิจฉัยกรณีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใดมีเหตุสงสัยว่า 
เงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
หรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้งหรือไม่	ตามมาตรา	๖๘
	 	 	 (๑๑)	 คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ�านาจก�าหนดมาตรการและวิธีการที่จ�าเป ็น 
ให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เปิดเผย 
และตรวจสอบได้
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมดูแลการด�าเนินการ 
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้



13รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 (๑๓)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจพิจารณาการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง 
ตามมาตรา	๙๑
	 	 	 (๑๔)	 ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น	เมื่อมีเหตุ	ตามมาตรา	๙๒	
และมาตรา	๙๓
	 	 	 (๑๕)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีค�าส่ังให้พรรคการเมืองเดิมท่ีรวมเข้ากันเป็นอันส้ินสุดลง 
โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่จัดต้ังขึ้นและให้พิจารณาทรัพย์สิน	 หนี้สิน	 
สิทธิและความรับผิดชอบของพรรคการเมือง	 โดยให้เป็นของพรรคการเมืองใหม่นับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียน 
รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา	๙๙
	 	 	 (๑๖)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๗)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๘)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการตามมาตรา	หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบ
	 	 	 (๑๙)	 ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๐)	 มีค�าสั่งให้เลิกพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๑)	 ประกาศค�าสั่งการเลิกพรรคและการควบรวมพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๒)	 ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๓)	 แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๔)	 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง		พร้อมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
	 	 	 (๒๕)	 ประกาศก�าหนดรายได้ของพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๖)	 ประกาศก�าหนดเกีย่วกบัรายละเอยีดในการจดัท�างบรายได้และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 
ของพรรคการเมอืง
	 	 	 (๒๗)	 ก�าหนดรูปแบบการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง
	 	 	 (๒๘)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
	 	 	 (๒๙)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อโอนต่อให้
พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๐)	 ก�าหนดรูปแบบหลักฐานการรับบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๑)	 ประกาศก�าหนดรายงานการใช้จ่ายเงนิและส่งรายละเอยีดค่าใช้จ่ายการด�าเนนิกิจการ
พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๒)	 ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่พรรคการเมืองให้เงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคล
หรือนิติบุคคล
	 	 	 (๓๓)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ย 
ตามกฎหมายคืนจากพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว	หากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 	 	 (๓๔)	 แต่งต้ังคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการจดัสรร
เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
	 	 	 (๓๕)	 ก�าหนดให้มกีองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้	 
และใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด



14 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๑.๔.๖	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการควบคุมดูแลจัดการออกเสียง
ประชามติ
 	 	 (๑)	 ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๒)	 เผยแพร่กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๓)	 ประกาศก�าหนดการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๔)	 แต่งตั้งกรรมการการออกเสียงประชามติประจ�าเขตออกเสียงหรือมอบหมายให ้
บุคคลดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานออกเสียง
	 	 	 (๕)	 ก�าหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ออกเสียง	 	
	 	 	 (๖)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิที่อยู่นอกเขตจังหวัด	
หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวัน	หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรรวมทั้งวิธีนับคะแนน
	 	 	 (๗)	 จัดให้มีการอ�านวยความสะดวกในการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
	 	 	 (๘)	 ประกาศผลการออกเสียง	และจ�านวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 (๙)	 การคัดค้านการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๑๐)	 การสืบสวนสอบสวน	กรณีมีการคัดค้านการออกเสียง
	 	 	 (๑๑)	 สั่งให้ด�าเนินการออกเสียงใหม่
	 	 	 (๑๒)	 สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระท�าที่อาจท�าให้การออกเสียงไม่ได ้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

	 	 ๑.๔.๗	 	หน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 	 หลักการและเหตุผลในการประกาศใช ้พระราชบัญญั ตินี้ 	 โดยที่บทบัญญั ติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ัง	 และผู้บริหารท้องถ่ิน 
ให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบสภาท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้	 แต่ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย	 โดยคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามกฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ	 จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
	 	 	 (๑)	 การจัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้	 รองรับกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการแทน
	 	 	 (๒)	 การประกาศผลการเลือกตั้งไม่เป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ด�าเนินการสืบสวน	ไต่สวน	หรือวินิจฉัย	เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๓)	 ก�าหนดให้ในกรณีท่ีมีการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น	 ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการให้มี 
การเลอืกตัง้ใหม่หรอืเลอืกตัง้แทนต�าแหน่งทีว่่างแล้ว	แม้ภายหลังศาลมคี�าพิพากษาหรือค�าสัง่ว่าค�าส่ังหรือค�าวนิจิฉัย 
ให้พ้นจากต�าแหน่งนั้นไม่ชอบ	 ก็ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนั้น	 เพื่อเป็นการรองรับผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ 
ที่ได้ด�าเนินการมาโดยชอบ
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 (๔)	 อ�านาจในการแบ่งเขตเลือกต้ังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 (๕)	 อ�านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลอืกต้ังก�าหนด	คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะมอบหมายให้ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งนั้นก็ได้
	 	 	 (๖)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการเกี่ยวกับจ�านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งโดยผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดเป็นผู้ประกาศก�าหนด 
จ�านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	 	 	 (๗)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการเกี่ยวการออกเสียงลงคะแนน
	 	 	 (๘)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะก�าหนดเวลาการออกเสยีงลงคะแนนส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอื่นก็ได้	แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง
	 	 	 (๙)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก�าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๐)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการนับ
คะแนนเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๑)	 กรณีเกิดจลาจล	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 เหตุสุดวิสัย	 หรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	 ให้การนับ
คะแนนเลือกตั้ง	บัตรเลือกตั้งช�ารุดหรือสูญหาย	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ด�าเนินการออกเสียงลงคะแนน
ใหม่ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามแต่กรณีก็ได้
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีค�าสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระงับ	ยับยั้ง	แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือสั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร	 หากเห็นว่าคณะบุคคลดังกล่าวกระท�าการไปในทาง 
ที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง	 และเมื่อสั่งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง	 และแต่งตั้ง 
บุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน	 ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรด�าเนินการทางวินัยให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
ของบุคคลดังกล่าวเพื่อด�าเนินการทางวินัยต่อไป
	 	 	 (๑๓)	 มีค�าสัง่ขยายหรอืย่นระยะเวลาให้มกีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ตามความจ�าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
	 	 	 (๑๔)	 ออกประกาศก�าหนดวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 	 	 (๑๕)	 ประกาศผลการเลือกต้ังภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันเลือกตั้งในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือ
ได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
ให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง	 หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็นแล้วแต่กรณี 
โดยเร็ว	แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวัน	นับแต่วันเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๖)	 สัง่ให้ข้าราชการการเมอืง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร		สมาชกิวฒุสิภา		สมาชกิสภาท้องถ่ิน 
และผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐยุติหรือระงับการกระท�าใด	ๆ	อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
	 	 	 (๑๗)	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู ้รับผิดชอบการจัดพิมพ์	 ควบคุมการพิมพ์
และก�าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 

และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
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 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๑.๔.๘	 	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถิน่หรือผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยมสีาระส�าคญัดงันี้
	 	 	 ๑)	 หากประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นคนใดไม่สมควร 
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจะต้องเข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	 เพื่อด�าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	จะต้องถอืตามเกณฑ์จ�านวนผู้มสิีทธเิลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามกฎหมายก�าหนด
	 	 	 ๒)	 การจัดท�าค�าร้องเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นจะต้อง 
มีรายละเอียด
	 	 	 	 (๑)	 ช่ือ	ท่ีอยู	่และลายมอืชือ่ของผูเ้ข้าชือ่ทกุคน	พร้อมทัง้ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	
บัตรประจ�าตัวประชาชนที่หมดอายุ	หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
	 	 	 	 (๒)	 รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่คนใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ะประสงค์ให้ลงคะแนนถอดถอนนัน้มกีารปฏบิติัหน้าที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างไรจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด�ารงต�าแหน่งต่อไป
	 	 	 	 (๓)	 รายชื่อผู ้แทนของผู ้เข้าชื่อที่จะมีอ�านาจด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัด 
ให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 	 	 	 (๔)	 ค�ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่มีอ�านาจด�าเนินกิจการให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง
	 	 	 ๓)		 ก�าหนดให้ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูส่้งค�าร้องให้สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่
ที่ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนั้นภายใน	๗	วัน	นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�าร้อง
	 	 	 ๔)	 ให ้สมาชิกสภาท ้องถิ่นหรือผู ้บริหารท ้องถิ่นผู ้นั้น จัดท�าค�าชี้แจงแล ้วส ่งให ้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 	 ๕)	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�าชี้แจงหรือครบก�าหนด	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค�าร้องดังกล่าวแล้วให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายใน	 ๗	 วัน	 ทั้งนี้	 หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้บุคคลใดเป็นผู ้ด�าเนินการแทนก็ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดแจ้งบุคคลนั้นแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าชี้แจง 
หรอืครบก�าหนดแล้วแต่กรณเีพือ่จดัให้มกีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ต่อไป
	 	 	 ๖)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู้ด�าเนินการแทนจะต้องประกาศก�าหนดวันลงคะแนน
เสียงไม่เกิน	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 	 ๗)	 ประกาศก�าหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ที่ศาลากลางจังหวัด	 ที่ท�าการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	ที่ว่าการอ�าเภอ	ส�านักงานเทศบาล	ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล	ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน	เขตชุมชน
หนาแน่น	ที่เห็นสมควร
	 	 	 ๘)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ้แทนจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	ปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว	พร้อมค�าร้อง	
ค�าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ถ้ามี)
	 	 	 ๙)	 ก�าหนดหน่วยลงคะแนนเสยีง	โดยค�านงึถงึจ�านวนผูม้สิีทธลิงคะแนนเสยีงและความสะดวก 
ในการเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง	 ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วัน	 ก่อนวัน
ลงคะแนนเสียง	 ถ้าจ�าเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนเสียงจะต้องประกาศให้ทราบก่อนวันลงคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า	๕	วัน	เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉิน	จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 ๑๐)	คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียง	 โดย 
ให้มปีระธานกรรมการ	๑	คน	และกรรมการอืน่ไม่น้อยกว่า	๔	คน	กรรมการประจ�าทีล่งคะแนนเสยีงมหีน้าทีด่�าเนินการ 
และรักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียง	รวมทั้งการนับคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียง
	 	 	 ๑๑)	การลงคะแนนเสียงถอดถอน
	 	 	 	 (๑)	 ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงท�าเครื่องหมายในช่อง	 “เห็นด้วย”	 หรือ	 “ไม่เห็นด้วย”	
กับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 ท่ีถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน	 ส่วนลักษณะ 
และขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 	 (๒)	 ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐-๑๕.๐๐	น.
	 	 	 ๑๒)	การนับคะแนนและความประกาศผล
	 	 	 	 (๑)		เม่ือหมดเวลาการลงคะแนนเสียงถอดถอน	 กรรรมการประจ�าที่ลงคะแนนเสียง 
นับคะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จส้ิน	 เมื่อนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผล 
การลงคะแนนเสียงและจ�านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด
	 	 	 	 (๒)	 กรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	ให้ถือว่าการเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป	และจะมีการร้องขอ 
ให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกันอีกไม่ได้
	 	 	 	 (๓)	 กรณีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
ทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น	 และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๓	 ใน	 ๔	 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา 
ลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินท่ีถูกร้องขอให้ถอดถอน	 ไม่สมควรด�ารงต�าแหน่ง 
ต่อไป	ให้บุคคลนั้นพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง
	 	 	 	 (๔)	 เมื่อได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว	 ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่นัน้	 เห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย	มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้าน
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศผลการลงคะแนนเสยีง
	 	 	 	 (๕)	 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 
เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมายกใ็ห้มกีารจดัลงคะแนนเสยีงใหม่	ยกเว้นว่าการลงคะแนนเสยีงใหม่นัน้
จะไม่ท�าให้ผลการลงคะแนนเสยีง	เปลีย่นแปลงไป	คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้องมคี�าสัง่ยกค�าร้องคดัค้านนัน้เสยี
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 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒. ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๒.๑	 สถานะของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา	ก�ากับดูแล		 
และรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 กิจการของส�านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน		 
แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
	 	 ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง	 นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการ	 ด�าเนินการ	 และอ�านวยความสะดวก	 เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจ	 และหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว ้
ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระก�าหนด	 โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงาน 
คนหนึง่ซ่ึงแต่งตัง้โดยความเหน็ชอบขององค์กรอสิระแต่ละองค์กรเป็นผูรั้บผดิชอบการบรหิารงานของหน่วยงานนัน้		
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ๒.๒	 หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	รบัผดิชอบงานธรุการ	และด�าเนนิการเพือ่ให้คณะกรรมการบรรลภุารกิจและหน้าที	่ตามทีก่�าหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น
	 	 (๒)	อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ	การปฏบิติังานของคณะกรรมการ		กรรมการ		
และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
	 	 (๓)	ด�าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง	 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 มีความรู้
ความเข้าใจหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 และมติของคณะกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ๒.๓	 การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ก�าหนดให้ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง	ดังต่อไปนี้
	 	 งานธรุการของคณะกรรมการและนายทะเบยีนพรรคการเมอืงศกึษาและรวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วกบั 
งานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 	 (๒)	ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 	 (๓)	 เผยแพร่วชิาการ	ให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 (๔)	รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง	หรือเกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 	 (๕)	รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกต้ังของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	หรือบุคคลอื่นใด	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 	 (๖)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 	 โดยให้จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	เป็น	๒	ส่วน	ประกอบด้วย	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้	

	 	 ๒.๓.๑	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง ได้แก่	ส�านักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น	โดยแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 ส�านักบริหารทั่วไป
	 	 	 (๒)		ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
	 	 	 (๓)		ส�านักการคลัง
	 	 	 (๔)		ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
	 	 	 (๕)		ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 	 (๖)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๑
	 	 	 (๗)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒
	 	 	 (๘)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓
	 	 	 (๙)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔
	 	 	 (๑๐)	 ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕
	 	 	 (๑๑)	 ส�านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
	 	 	 (๑๒)	 ส�านักวินิจฉัยและคดี
	 	 	 (๑๓)	 ส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑
	 	 	 (๑๔)	 ส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๒
	 	 	 (๑๕)	 ส�านักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๑๖)	 ส�านักกิจการพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๗)	 ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ	
	 	 	 (๑๘)	 ส�านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๙)	 ส�านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
	 	 	 (๒๐)	 ส�านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 (๒๑)	 ส�านักผู้ตรวจการ
	 	 	 (๒๒)	 ส�านักผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 	 (๒๓)	 ส�านักกฎหมายและคดี
	 	 	 (๒๔)	 ส�านักการประชุม
	 	 	 (๒๕)	 ส�านักประชาสัมพันธ์
	 	 	 (๒๖)	 ส�านักพัฒนาบุคลากร
	 	 	 (๒๗)	 ส�านักวิจัยและวิชาการ



20 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๒.๓.๒	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภมูภิาค	ได้แก่	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั		
จ�านวน	๗๗	จังหวัด		จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เป็น	๓	กลุ่มงาน	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 กลุ่มงานอ�านวยการ
	 	 	 (๒)	 กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม	
	 	 	 (๓)	 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

	 	 ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
ดังนี้



21รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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22 ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๒.๔	 อัตราก�าลังบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ปัจจุบันในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรปฏิบัติงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมทั้งสิ้น	๒,๑๒๗	คน	โดยมีรายละเอียดอัตราก�าลังบุคลากร	แยกตามประเภท
ต�าแหน่ง	ดังนี้

ตารางที่ ๑  จำานวนอัตรากำาลังบุคลากร แยกตามประเภทตำาแหน่ง

สวนภูมิภาค
๗๗ ราย

บร�หาร อำนวยการ ว�ชาการ ปฏิบัติงาน ลูกจางประจำ

รวม ๑๒๑ ราย

สวนกลาง
๔๔ ราย

สวนภูมิภาค
๔๘ ราย

สวนกลาง
๖๒ ราย

รวม ๑๑๐ ราย

สวนภูมิภาค
๙๘๓ ราย

สวนภูมิภาค
๕๐ ราย

สวนกลาง
๕๙๔ ราย

สวนกลาง
๗๒ ราย

รวม ๑,๕๗๗ ราย รวม ๑๒๒ ราย

สวนภูมิภาค
๑๕๒ ราย

สวนกลาง
๔๕ ราย

รวม ๑๙๗ ราย

  
ต�าแหน่ง

	 จ�านวนบุคลากร	(คน)	

	 	 ส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 รวมบุคลากรทั้งหมด	

	 พนักงานประเภทบริหาร	 ๔๔	 ๗๗	 ๑๒๑	

	 พนักงานประเภทอ�านวยการ	 ๖๒	 ๔๘	 ๑๑๐	

	 พนักงานประเภทวิชาการ	 ๕๙๔	 ๙๘๓	 ๑,๕๗๗	

	 พนักงานประเภทปฏิบัติงาน	 ๗๒	 ๕๐	 ๑๒๒	

	 ลูกจ้างประจ�า	 ๔๕	 ๑๕๒	 ๑๙๗	

	 รวม	 ๘๑๗	 ๑,๓๑๐	 ๒,๑๒๗	

แผนภูมิที่ ๒ กรอบอัตรากำาลังบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกตามประเภทตำาแหน่ง



สวนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร





25รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ

	 ๑.๑	 การด�าเนินการให้ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 ในวาระเริ่มแรก	 ตามบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 
ก�าหนดให้มสีมาชกิวฒุสิภา	จ�านวน	๒๕๐	คน	ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.) 
ถวายค�าแนะน�า	โดยมาจาก	๓	ส่วน	คือ
	 	 ๑.	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ด�าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	 
แล้วน�ารายชื่อเสนอต่อ	คสช.	คัดเลือก	จ�านวน	๕๐	คน
	 	 ๒.	 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 คัดเลือกบุคคลผู ้มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม 
ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ	 มีจ�านวนไม่เกิน	 ๔๐๐	 คน	 
แล้วน�ารายชื่อเสนอต่อ	คสช.	คัดเลือก	จ�านวน	๑๙๔	คน
	 	 ๓.	 ผูด้�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงกลาโหม	ผู้บญัชาการทหารสูงสุด	ผู้บญัชาการทหารบก	ผู้บญัชาการ
ทหารเรือ	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	จ�านวน	๖	คน

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๙๐ 
ก�าหนดว่า	 ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาท�าหน้าที่ด�าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควร 
เป็นสมาชิกวุฒิสภา	 และก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 
จ�านวน	๒๐๐	คน	แล้วจัดท�าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อ	คสช.	โดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร
	 	 มาตรา	๙๑	ในวาระเริ่มแรก	ให้มีสิบกลุ่ม	ประกอบด้วย
	 	 (๑)	กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง	
	 	 (๒)	กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	
	 	 (๓)	กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข	
	 	 (๔)	กลุ่มอาชีพกสิกรรม	 ปลูกพืชล้มลุก	 ท�านา	 ท�าสวน	 ท�าไร่	 ป่าไม้	 ปศุสัตว์	 ประมง	 หรืออ่ืน	 ๆ	 
ในท�านองเดียวกัน	
	 	 (๕)	กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	 ผู ้ใช้แรงงาน 
ผู้ประกอบวิชาชีพ	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	หรืออื่น	ๆ	ในท�านองเดียวกัน
	 	 (๖)	กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพด้านส่ิงแวดล้อม	 ผังเมือง	 อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค	
ทรพัยากรธรรมชาต	ิพลงังาน	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการส่ือสาร	การพัฒนานวตักรรม	หรืออืน่	ๆ 	ในท�านองเดยีวกัน 
	 	 (๗)	กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบ 
กิจการอ่ืน	 ๆ	 ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว	 อันได้แก่	 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว	 มัคคุเทศก์	 
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม	ผู้ประกอบอุตสาหกรรม	หรืออื่น	ๆ	ในท�านองเดียวกัน

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ

และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์



26 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 (๘)	กลุ่มสตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการหรือทุพพลภาพ	 กลุ่มชาติพันธุ์	 กลุ่มอัตลักษณ์อื่น	 ประชาสังคม	 
องค์กรสาธารณประโยชน์	หรืออื่น	ๆ	ในท�านองเดียวกัน
	 	 (๙)	กลุม่ศลิปะ	วฒันธรรม	ดนตร	ีการแสดงและบนัเทงิ	นกักฬีา	สือ่สารมวลชน	ผูส้ร้างสรรค์วรรณกรรม	
หรืออื่น	ๆ	ในท�านองเดียวกัน
	 	 (๑๐)	กลุ่มอื่น	ๆ

	 	 ๑.๑.๑	กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
	 ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจหน้าที่ในฐานะ 
คณะกรรมการระดับประเทศ	 และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจหน้าที่ในฐานะผู้อ�านวยการ 
การเลือกระดับประเทศ	 โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด 
และระดับอ�าเภอ	 ซึ่งศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะประกอบด้วย	 คณะกรรมการ	 ผู้อ�านวยการ 
การเลือก	และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการการเลือกในแต่ละระดับ

	 	 ๑.๑.๒	การสมัครรับเลือก
	 มาตรา	๙๒	ในวาระเริ่มแรก	ผู้สมัครอาจสมัครได้โดยวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง	
หรือสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะน�าชื่อจากองค์กร	โดยการเลือกในแต่ละระดับเลือกกันเอง
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังได้มปีระกาศ	เรือ่ง	ก�าหนดวนัเลอืกและวนัรบัสมคัรสมาชกิวฒุสิภา	
โดยก�าหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา	ในระหว่างวันที่	๒๖	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ซึ่งมีจ�านวนผู้สมัครทั้งสิ้น	
๗,๒๑๕	คน

	 	 ๑.๑.๓	การลงทะเบียนองค์กร
	 มาตรา	 ๙๓	 องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและมิได ้
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกันหรือด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	 และได้ด�าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง	และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง	มีสิทธิแนะน�าชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกขององค์กร	 หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด		 
ซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี	้เพือ่สมคัรรบัเลอืก 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหน่ึงคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุอ�าเภอไว้ด้วย	 และเมื่อได้แนะน�าชื่อผู้สมัครแล้ว
จะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะน�าแล้วมิได้
	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ได้มปีระกาศเรือ่ง	การลงทะเบยีนองค์กรทีมี่สทิธแินะน�าชือ่บคุคล 
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 ก�าหนดให้มีการรับลงทะเบียนขององค์กร	 ในระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	 ๒๔	 
ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 โดยมีองค์กรมายื่นค�าขอลงทะเบียน	 จ�านวน	 ๔๗๖	 องค์กร	 ซ่ึงผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 ได้ด�าเนินการตรวจสอบ 
เอกสารหลกัฐานการย่ืนค�าขอลงทะเบยีนองค์กรและคณุสมบตัขิององค์กร	และเสนอคณะกรรมการการเลอืกตัง้พจิารณา 
ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติมีสิทธิแนะน�าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 เพ่ือด�าเนินการประกาศ 
รายชือ่		โดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้มมีตใินการประชมุ	เมือ่วนัที	่๕	พฤศจกิายน	๒๕๖๑	ประกาศรายชือ่องค์กร 
ที่มีสิทธิแนะน�าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 จ�านวน	๔๓๖	 องค์กร	 (มีองค์กรที่ขาดคุณสมบัต ิ
ไม่ได้รบัการประกาศรายชือ่เป็นองค์กรทีม่สีทิธิแนะน�าชือ่บคุคลเพือ่สมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชิกวฒุสิภา	จ�านวน	๔๐	องค์กร 
หลังจากองค์กรท่ีไม่ได้รับการประกาศได้ยื่นค�าร้องคัดค้าน	 จ�านวน	 ๑๐	 องค์กร	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มีมติในการประชุม	เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน�าชื่อบุคคลเพื่อสมัคร 
รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม	จ�านวน	๓	องค์กร	รวมจ�านวนองค์กรที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นองค์กร 
ที่มีสิทธิแนะน�าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้น	๔๓๙	องค์กร



27รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๑.๑.๔	การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
	 	 	 ๑)	ระดับอ�าเภอ
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ	 เรื่อง	 ก�าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิก
วุฒิสภา	ได้ก�าหนดให้วันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๑	เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ�าเภอ	และให้ด�าเนินการ	ดังนี้	
	 	 	 	 ๑.๑)	 ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน 
และวิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกิน	 ๒	 คน	 โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้	 แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด 
เกินหนึ่งคะแนนไม่ได้	
	 	 	 	 ๑.๒)	 เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดเสร็จแล้ว	 ผู้อ�านวยการการเลือก 
ระดับอ�าเภอจะด�าเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย	 ให้ผู ้ได้รับคะแนนสูงสุด 
สามล�าดบัแรกของแต่ละกลุม่และแต่ละวธิกีารสมคัร	เป็นผูไ้ด้รบัเลอืกระดบัอ�าเภอ		ส�าหรบักลุม่นัน้และวธิกีารสมคัรนัน้ 
เพื่อไปด�าเนินการเลือกในระดับจังหวัด		
	 	 	 ๒)	ระดับจังหวัด
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ	 เรื่อง	 ก�าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิก
วุฒิสภา	โดยก�าหนดให้วันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๑	เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด	และให้ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 ๒.๑)	 ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ�าเภอลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร
เดียวกันได้ไม่เกิน	๒	คน	โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้	แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้	
	 	 	 	 ๒.๒)	 เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดเสร็จแล้ว	 ผู้อ�านวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดจะด�าเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย	 ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด	 
สีล่�าดบัแรกของแต่ละกลุม่และแต่ละวธิกีารสมคัร	เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวดัส�าหรับกลุ่มนัน้และวธีิการสมคัรนัน้	 
เพื่อไปด�าเนินการเลือกในระดับประเทศ	
	 	 	 ๓)	ระดับประเทศ
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ	 เรื่อง	 ก�าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิก
วุฒิสภา	โดยก�าหนดให้วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๑	เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ	โดยด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 ๓.๑)	 ให้ผูไ้ด้รบัเลอืกระดบัจงัหวดั	ลงคะแนนเลอืกบคุคลในกลุม่เดียวกนัและวธีิการสมัคร
เดียวกันได้ไม่เกิน	๒	คน	โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้	แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด	เกินหนึ่งคะแนนไม่ได้	
	 	 	 	 ๓.๒)	 เมื่อการลงคะแนนของกลุ ่มใดและวิธีการสมัครใดเสร็จแล้ว	 ให้ผู ้อ�านวยการ 
การเลือกระดับประเทศด�าเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น	 โดยเปิดเผย	 แล้วแจ้งผลการนับ
คะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ	
	 	 	 	 ๓.๓)	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานแล้ว	 ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า	 ๕	 วัน	 
เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว	 ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง	 สุจริต 
และเที่ยงธรรม	 ให้จัดเรียงล�าดับรายช่ือตามผลการเลือก	 โดยให้จัดเรียงล�าดับรายชื่อผู ้ได้รับคะแนนสูงสุด 
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล�าดับที่หนึ่งถึงล�าดับที่สิบเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม	 เมื่อวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 
ให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร	 เพ่ือให้	 คสช.	 พิจารณาคัดเลือกให้เป็น 
สมาชิกวุฒิสภา	จ�านวนทั้งสิ้น	๒๐๐	คน	แบ่งออกได้ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑)	วธิกีารสมคัรโดยยืน่ใบสมคัรด้วยตนเอง	จ�านวน	๑๐	กลุม่	ๆ 	ละ	๑๐	คน	รวม	๑๐๐	คน 
	 	 	 	 	 ๒)	วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะน�าชื่อจากองค์กร 
จ�านวน	๑๐	กลุ่ม	ๆ	ละ	๑๐	คน	รวม	๑๐๐	คน



28 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 นอกจากภารกิจท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีภารกิจในการ
พิจารณาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพื่อให้การด�าเนินการ 
ตามกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ก�าหนด	 ภารกิจในการ
จัดเตรียมบุคลากรและแต่งตั้งบุคลากรในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 รวมทั้งการน�านวัตกรรมมาใช้ในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา	 โดยร่วมกับส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 ในการด�าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 ซึ่งผลจากการด�าเนินการท�าให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
สามารถบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 ทั้งในระดับอ�าเภอ	 ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด

	 	 ๑.๑.๕	สถิติการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 -	 การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

ตารางที่ ๒  สถิติการดำาเนินการให้ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

	 	 ๑.๑.๖	การศึกษาวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กรที่เป็นกลไกส�าคัญขับเคลื่อนภารกิจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการควบคุมและด�าเนินการจัดให้มีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดยค�านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วย 
ความประหยัด	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น	 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา	อุปสรรค	ข้อขัดข้องต่าง	ๆ	รวมถึง 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของบุคลากร 
ในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเลือกในระดับอ�าเภอ	 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ	 ตลอดจนเพื่อติดตามประเมินผลการน�าแผนปฏิบัติการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ผลของ 
การจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศว่าเป็นการจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑	ที่สุจริต	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม 
ตรวจสอบได้	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพ่ือน�าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน 
ในการจัดการเลือกตั้งของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยโครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑		 

  การสมัครรับเลือก	 การเลือก

	 ประเภท	 ผู้สมัคร	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับจังหวัด	 ระดับ

  ชาย	 หญิง	 รวม	 ชาย	 หญิง	 รวม	 ชาย	 หญิง	 รวม	 ประเทศ

ผู้สมัคร/ผู้ได้รับเลือก	 ๕,๓๑๗	 ๑,๘๙๘	 ๗,๒๑๕	 ๔,๓๘๘	 ๑,๕๐๙	 ๕,๘๙๗	 ๒,๑๑๖	 ๖๓๐	 ๒,๗๔๖	 ๑๐	กลุ่ม	

สมัครด้วยตนเอง		 ๖,๗๐๕	 ๕,๔๐๘	 ๒,๒๙๔	 ๑๐๐	

สมัครด้วยตนเอง
พร้อมหนังสือแนะน�าชื่อ	 ๕๑๐	 ๕๑๐	 ๔๕๒	 ๑๐๐
จากองค์กร	



29รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 
เพือ่ศกึษาปัญหาอุปสรรค	ข้อจ�ากดั	ในกระบวนการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภาภายใต้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครรับเลือกเป็น 
สมาชิกวุฒิสภา	ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว	มีประเด็นที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	ระดับปัญหาอุปสรรคในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งปัญหาอุปสรรคของกระบวนการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้นจากการออกแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก�าหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
เป็นผู้คัดเลือกในข้ันตอนสุดท้ายส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจูงใจประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะการใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองวิธี	 ท้ังนี้	 ปัญหา 
รองลงมา	 ได้แก่	กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานี้ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรง	ขณะที่ปัญหา
อันเกิดจากผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่เข้าใจ	 วิธีการ	 ขั้นตอน	 หรือเงื่อนไขในการด�าเนินการจัดการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาก็ถือเป็นประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งส�าหรับมิติของปัญหาที่นับเป็นอุปสรรค	และข้อจ�ากัด 
ในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้
	 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อจ�ากัดในกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปถึงปัญหาในการด�าเนินการผ่านกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
ตามบทเฉพาะกาล	โดยจ�าแนกเป็น	๒	มิติ	ดังนี้

 มิติแรก	ปัญหา	อุปสรรค	และข้อจ�ากัดในการรับรู้และความเข้าใจ	พบว่า	
 ประการแรก	 โครงสร้างของกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
มีหลักการและวิธีการ	 และกระบวนการต่างไปจากเดิม	 	 กล่าวคือ	 ประชาชนคุ้นเคยกับการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองผ่านกระบวนการเลือกตั้ง	 ซึ่งการด�าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้น 
มีจุดมุ่งหมายให้ใช้	 “การเลือกหรือการคัดสรร	 (Selection)”	 มากกว่า	 “การเลือกต้ัง	 (Election)”	 จึงท�าให ้
สิทธิในการเลือกถูกจ�ากัดไว้เฉพาะกลุ ่มผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น	 ประชาชนโดยทั่วไปจึงห่างไกล 
จากกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากระทั่งตระหนักถึงความแตกต่างจากในอดีต
 ประการที่สอง	 บทบาทสื่อต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ	 กล่าวคือ	 การรับรู้เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจถึงกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 มีข้อจ�ากัดบางประการอันเกิดจากระเบียบ	 
ข้อบงัคับตามมาตรการของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง		จงึท�าให้สือ่มวลชนไม่สามารถน�าเสนอข้อมลู	เหตกุารณ์	และข่าวสาร 
ได้อย่างอิสระ	 เหมือนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในอดีต	 อีกทั้งยังเผชิญกับข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาที่กระชั้นชิด 
ในการด�าเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทางสังคมได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจกระบวนการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภาจนก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ยาก
 ประการที่สาม	 บุคลากรของคณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับต่าง	 ๆ	 ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายและความกดดันในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สังคม 
จนมากเพียงพอต่อการกระตุ้น	 และการจูงใจให้ประชาชนยอมรับและตัดสินใจเข้าร่วมในกระบวนการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา



30 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

 ประการที่สี่	 ระดบัความสนใจและการรับรูท้างการเมอืงของกลุม่ประชาชนโดยทัว่ไปต�า่กว่า 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้น 
อย่างเป็นรูปธรรมเฉพาะภาคส่วนทางสังคม	 เช่น	 กลุ่มสมาคมองค์กรรัฐ-เอกชน	 และประชาชนที่สนใจ 
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบการเมืองเท่าน้ัน	 กลุ่มอื่น	 ๆ	 ในสังคม	 และประชาชนโดยทั่วไปที่เมินเฉย	 หรือ
ละเลยความส�าคัญของบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความสนใจและการรับรู้ทางการเมืองต�่ากว่า 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการตระหนักถึงบทบาททางการเมืองในฐานะพลเมืองท่ีต้องเข้าถึง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไปพร้อมกัน	
 ประการที่ห้า	ระดับความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนโดยทั่วไปต�่ากว่ากลุ่มผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย	 โดยพบว่าระดับการรับรู้และความเข้าใจดังกล่าวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ีขึ้นอยู่กับ	 ภารกิจ	 หน้าที่	
ความรับผิดชอบ	 และความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่า	 การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารท้ังในด้านความส�าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภายังด�าเนินการ 
ได้ไม่มากเพียงพอ	 เพราะแม้แต่กลุ่มผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเองก็ประสบปัญหาในการเข้าร่วมด�าเนินการเลือก 
ตามขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 เพราะขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการ
ด�าเนินการของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	เป็นต้น

 มิติที่สอง	ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ	พบว่า
 ประการแรก	 การขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน	 และการขาดการยอมรับจากประชาชน	
กล่าวคือ	หลักการและวิธีการในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	แตกต่างจากกระบวนการ
เลือกตั้งโดยทั่วไปเหมือนในอดีตที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิพลเมืองในการเลือกต้ังบุคคลในฐานะตัวแทน 
ของตนเอง	 และเมื่อหลักการและวิธีการในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลไม่เชื่อมโยง 
กับประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งจึงส่งผลต่อการยอมรับของประชาชนในฐานะพลเมืองท่ียอมรับ 
ในหลักการเลือกตั้งตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย
 ประการที่สอง	 ความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใส	 สุจริต	 และตรวจสอบได ้
ของกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	 ท้ังจากการให้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ 
จากข้อมูลการร้องเรียนที่ปรากฏสู ่สาธารณะชนในประเด็นการจัดตั้งวางแผนในการลงสมัครเพื่อให้ได้รับ 
การเลือกเข้าสู่	 ๒๐๐	 รายชื่อในระดับประเทศของทั้งองค์กรที่ส่งผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	 และผู้สมัครสมาชิก 
วุฒิสภาด้วยตนเอง	 ประเด็นความไม่มั่นใจต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในขั้นตอนสุดท้าย 
ทีค่ณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิมบีทบาทในการพจิารณาคดัเลอืกสมาชกิวฒุสิภาจ�านวน	๕๐	คน	จาก	๒๐๐	รายชือ่ 
ในระดับประเทศ	 และประเด็นความเหมาะสมของวิธีการจับสลากในกรณีที่ผู ้สมัครมีคะแนนเท่ากันซ่ึงท�าให ้
ผู ้ได ้รับการคัดเลือกขาดความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ความเป็นตัวแทนของประชาชนหรือสังคม 
เพราะได้มาจากโชคชะตามากกว่าการเลือกตั้งของประชาชน
 ประการทีส่าม	ผูด้�าเนนิการจัดการเลอืกสมาชกิวฒุสิภาบางคนทีม่ใิช่บคุลากรของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งโดยตรงนั้น	 มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน	 วิธีการ	 กระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ	 เนื่องจาก 
เป็นวิธีการใหม่	 ในบางกรณีการให้ค�าแนะน�ากับผู ้สมัครจึงไม่ครบถ้วน	 หรือพบปัญหาในการด�าเนินการ 
ในภายหลัง	เช่น	ท�าให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง	ครบถ้วน	หรือต้องส่งหลายครั้ง	เป็นต้น



31รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประการที่สี่	การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์	และด้านระบบฐานข้อมูลในพื้นที่บางแห่ง	 
เช่น	 กระดานแสดงผลการนับคะแนนมีขนาดเล็กเกินไป	 ขาดอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สมัคร
สมาชิกวุฒิสภาที่มีความพิการ	 และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลผลข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ไม่รองรับ	(ระบบล่ม)	เป็นต้น
 ประการที่ห้า	 การเกิดทัศนคติเชิงลบต่อประเด็นงบประมาณท่ีใช้ในกระบวนการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา	 กล่าวคือ	 การท่ีหลายอ�าเภอไม่มีผู้สมัครนั้นท�าให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการด�าเนิน
การจัดการเลือกในระดับอ�าเภอ	 การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละจังหวัดต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
ท�าให้ขาดความคล่องตัวในการด�าเนินการ	 กระทั่งผู้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต้องใช้เงินส่วนตัวในการ 
บริหารจัดการแทน	 การใช้จ่ายในการด�าเนินการทั่วทั้งประเทศถูกตั้งค�าถามถึงความคุ ้มค่ากับการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	จ�านวน	๕๐	คน	เป็นต้น
 ประการที่หก	 การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและทั่วถึงแก่ประชาชนและผู้สนใจ 
ในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา	 เนื่องจากกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
จากประชาชนและเงื่อนไขข้อก�าหนดตามกฎหมายเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้นท�าให้สื่อมวลชนไม่ด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่จึงไม่สามารถสร้างการรับรู้	 
ความเข้าใจ	และโดยเฉพาะความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้
 ประการที่เจ็ด	 ความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลา	 จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการมีข้อจ�ากัด 
เก่ียวกับระยะเวลาในแต่ละกระบวนการซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิการโดยตรง	กล่าวคอื	ท�าให้การประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนนั้นไม่สามารถท�าให้เกิดการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง	 
ซึ่งส่งผลให้ผู้สนใจบางรายไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาได้ทัน	 หรือในส่วนของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดเองก็เผชิญกับการแก้ไขปัญหาเร่ืองเอกสารประกอบการสมัคร
ของผู้สมัครบางรายที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กระชั้นชิดกระทั่งท�าให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ผ่านการเลือกในระดับจังหวัดไม่สามารถเตรียมตัวเข้าไปร่วมการเลือกระดับประเทศได้ทัน
 ประการที่แปด	 การขาดความเชื่อมั่นในความสุจริตของกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
จากกลุ่มผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันเอง	 เนื่องจากเอกสารข้อมูลผู้สมัคร	 (ส.ว.๑๘)	 ขาดความเหมาะสม	 
ปรากฏให้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านเข้ารอบต่าง	 ๆ	 จนน�าไปสู่การติดต่อแลกเปล่ียน 
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดการสมยอม	
 ประการที่เก้า	 การแบ่งกลุ ่ม	 ๑๐	 กลุ ่ม	 ยังขาดความชัดเจนและคลุมเครือ	 โดยพบว่า 
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาบางคนสามารถสมัครได้หลายกลุ่ม	 โดยขาดการตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครในการระบุตรงตามที่จัดแบ่งกลุ่ม	 อีกทั้งการแบ่งกลุ่มที่จ�ากัดเหลือเพียง	 ๑๐	 กลุ่ม	 
ท�าให้หลายวิชาชีพที่ไม่ข้องเกี่ยวกันถูกจับยุบรวมกันนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาความสับสนในการลงคะแนนเลือก
 ประการที่สิบ	 ความเหมาะสมเก่ียวกับคุณสมบัติของผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทั้งในด้าน 
ของศักยภาพและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีสมาชิกวุฒิสภา	 กล่าวคือ	 หลักการและวิธีการในกระบวนการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
โดยไม่จ�ากัดคุณวุฒินั้นส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นถึงความรู้และความสามารถของผู้สมัครท่ีผ่านการเลือก 
เข้าไปด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
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 ประการที่สิบเอ็ด	 จ�านวนผู้สมัครที่มาจากการแนะน�าขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัคร
สมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้	กล่าวคือ	 เมื่อระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายก�าหนดให้คุณสมบัติ
ขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาต้องมีการด�าเนินการตามกฎหมายแล้ว	 ๓	 ปี	 ท�าให้องค์กร 
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขค่อนข้างน้อย	 และส่งผลให้มีผู้สมัครท่ีองค์กรเสนอชื่อมีจ�านวนน้อยมากตามไปด้วย	
ขณะเดียวกันหลายองค์กรที่มีคุณสมบัติครบก็ส่งผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนมาก	 จนน�าไปสู่ปัญหาการสมยอม
เพื่อให้พวกพ้องเกิดโอกาสเข้าไปมีต�าแหน่งในวุฒิสภาได้มากกว่ากลุ่มอื่น	ๆ
 ประการที่สิบสอง	 การสังเกตการณ์การเลือกโดยองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 
ด�าเนินการได้ไม่ทั่วถึงครบถ้วนทุกจังหวัด	 เนื่องจากบางจังหวัดไม่มีองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกต้ังท�าให ้
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นถึงความโปร่งใสในการด�าเนินการ
 ประการที่สิบสาม	 ปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ที่ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตลอดกระบวนการ 
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 อาทิ	 ค่าสมัคร	 ๒,๕๐๐	 บาท	 ค่าเดินทางและค่าท่ีพัก	 ในการเข้ารายงานตัว 
ในวันจัดการเลือกในระดับอ�าเภอ	จังหวัด	และประเทศ	ตามล�าดับ	ท�าให้ขาดแรงจูงใจในการสมัครสมาชิกวุฒิสภา	
	 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาในการด�าเนินการผ่านการกระบวนการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลข้างต้นจะเห็นได้ว่า	มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่ามีปัญหา
อุปสรรคทั้งในแง่ของการรับรู้และความเข้าใจและในแง่ของความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

 ๑.๒	 การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ๑.๒.๑	สถิติการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒
   วนัที	่๒๔	มนีาคม	๒๕๖๒	(รวมการเลือกต้ังจังหวัดเชียงใหม่	เขต	๘	เม่ือวันที	่๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒)
 	 	 -	 สรปุข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในฐานะองค์กร 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการจัดการเลือกต้ัง	 ได้มีมติให้วันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 นั้นเป็นการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายประการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้สรุปข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	ดังนี้	
	 ๑.	 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 ๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒	
	 ๒.	 วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	และแบบบัญชีรายชื่อ	 ๔	-	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	
	 ๓.	 วันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร	 ๔	-	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ๔.	 วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง	 ๑๗	มีนาคม	๒๕๖๒	
	 ๕.	 จ�านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร	 ๖๖,๑๘๘,๕๐๓	 คน	
	 ๖.	 จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ๕๑,๒๑๔,๑๒๐	 คน	
	 ๗.	 จ�านวนราษฎรโดยเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน	 	 ๑๘๙,๑๑๐	 คน
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 ๘.	 จ�านวนเขตเลือกตั้ง	 ๓๕๐	 เขต	
	 ๙.	 จ�านวนหน่วยเลือกตั้ง	 ๙๒,๒๓๐	 หน่วย
	 	 	 	(๖๗	 ประเทศ)
	 ๑๐.	 ที่ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร	 ๙๔	 แห่ง
	 ๑๑.	 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตและในเขตเลือกตั้ง	 ๓๘๕	 แห่ง	
	 ๑๒.	 จ�านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง	แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ๑๑,๑๘๑	 คน	
	 	 -	ชาย	 ๘,๗๐๒	คน	(๗๗.๘๓%)	 	
	 	 -	หญิง	 ๒,๔๗๙	คน	(๒๒.๑๗%)
	 ๑๓.	 จ�านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง	แบบบัญชีรายชื่อ	 ๒,๙๑๗	 คน	
	 	 -	ชาย	 ๒,๒๕๖	คน	(๗๗.๓๔%)
	 	 -	หญิง	 ๖๖๑	คน	(๒๒.๖๖%)	 	
	 ๑๔.	 จ�านวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ๓๕๐	 คน	
	 	 (รวมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่	เขต	๘	เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒)	
	 	 -	ชาย	 ๒๙๖	คน	(๘๔.๕๗%)
	 	 -	หญิง	 ๕๔	คน	(๑๕.๔๓%)	 	 	
	 ๑๕.	 จ�านวนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	 ๑๕๐	 คน
	 	 -	ชาย	 ๑๒๓	คน	(๘๒.๐๐%)
	 	 -	หญิง	 ๒๗	คน	(๑๘.๐๐%)	 	 	
	 ๑๖.	 จ�านวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง	แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ๘๑	 พรรค	
	 ๑๗.	 จ�านวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง	แบบบัญชีรายชื่อ	 ๗๗	 พรรค	
	 ๑๘.	 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 	 	
	 	 -	ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ	 ๑๑๙,๓๑๓	คน	
	 	 -	ผู้ใช้สิทธิลงคะแนน	 ๑๐๑,๐๐๔	คน	(๘๔.๖๕%)
	 ๑๙.	 การใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง	นอกเขตเลือกตั้ง	
	 	 -	ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ	 ๒,๖๓๔,๖๕๔	คน
	 	 -	ผู้ใช้สิทธิลงคะแนน	 ๒,๒๘๙,๕๙๑	คน	(๘๖.๙๐%)
	 ๒๐.	 การใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง	ในเขตเลือกตั้ง	
	 	 -	ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ	 ๗๙,๐๖๖	คน	
	 	 -	ผู้ใช้สิทธิลงคะแนน	 ๗๔,๙๙๖	คน	(๙๔.๘๕%)	
	 ๒๑.	 การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป	แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	
	 	 -	ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ๓๘,๓๔๑,๖๔๔	คน	(๗๔.๘๗%)
	 	 -	บัตรเสีย	 ๒,๑๓๗,๗๖๒	บัตร	(๕.๕๘%)	
	 	 -	บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด	 ๖๐๗,๑๓๓	บัตร	(๑.๕๘%)
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 ๑.๒.๒	การศึกษาวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป 

	 	 	 พ.ศ.	๒๕๖๒
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดยส�านักงาน
ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการวิจัยประเมินผลการจัดให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการทั่วไป	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ตามโครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มี 
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นการทัว่ไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นการศกึษาและประเมนิผลการจัดการเลอืกตัง้ 
เมือ่วนัที	่๒๔	มนีาคม	๒๕๖๒	ซึง่เป็นการเลอืกตัง้คร้ังแรกตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 ประเมิน 
ถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน	 
โดยในรัฐธรรมนูญนี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งอันมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย	แม้ว่าการศึกษาวิจัยนี ้
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท�าการประเมินผลการจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกล่าวข้างต้น 
แต่ขอบเขตของงานวิจัยก็ต้องก�าหนดกรอบศึกษาไปถึงผลของระบบเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญน้ีว่ามีผลต่อ
กระบวนการจดัการเลอืกตัง้คราวนีอ้ย่างไรด้วย	 เพราะแม้ผลการศกึษาจะมผีลออกมาว่ากระบวนการจัดการเลือกต้ัง 
ครั้งนี้มีปัญหา	 แต่หากปัญหานั้นเกิดจากระบบเลือกตั้งด้วยแล้ว	 โครงการวิจัยฯ	 นี้ก็ต้องศึกษาให้ลึกถึง 
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว	 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมและสามารถแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาได้จริง	 
การศึกษาตามโครงการนี้ได้ผลการศึกษา	 ตลอดจนบทวิเคราะห์	 และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	 ในภาพรวม 
สรุปโดยย่อ	ดังต่อไปนี้		
	 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้	 ท�าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 ทั้งการสนทนากลุ่ม		 
การเสวนา	 สัมภาษณ์เชิงลึก	 ส�ารวจแบบสอบถาม	 จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา	 พบว่า	 
ในกระบวนการจัดการเลอืกต้ังครัง้แรกตามรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	๒๕๖๐	มปัีญหาหลายประการ	ทัง้เกดิจากระบบเลอืกตัง้ 
ที่มีผลให้งานธุรการในกระบวนการจัดการเลือกตั้งมีมากขึ้น	 ปัญหาด้านกฎหมาย	 ระเบียบการปฏิบัติงาน	 
ตลอดจนการก�าหนดแนวทางปฏิบัติด้านต่าง	 ๆ	 ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 ปัญหาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 เช่น	 กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 กรรมการประจ�าเขตเลือกต้ัง	 ไม่เพียงพอ 
กับภารกิจงานที่มากขึ้น	 การก�าหนดให้มีผู ้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งไม ่สัมฤทธิ์ผล 
และไม่สามารถตรวจสอบการเลือกตั้งได้จริง	 และจุดมุ ่งหมายที่จะให้ผู ้ตรวจการเลือกตั้งมีความเป็นกลาง 
ไม่เก่ียวข้องกับฝ่ายการเมืองนั้นไม่อาจเป็นจริงได้เช่นกัน	 ในขณะที่การยกเลิกต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัดกลับท�าให้การประสานเพ่ือสนับสนุนงานในกระบวนการจัดการเลือกตั้งกับหน่วยงานราชการอื่น	 ๆ	
ในจังหวัดมีความยุ่งยากมากขึ้น	 	 	 	 	 	 	
	 นอกจากนีย้งัพบว่า	มาตรการต่าง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดขึน้โดยมเีจตนาเพือ่ให้ 
มีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นนั้นกลับเป็นปัญหาอุปสรรคและมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต ่อ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง	 เช่น	 การขยายเวลาเลือกตั้งออกไปกลับท�าให้ประชาชนมีความเคลือบแคลง 
ท่ีในขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้งต้องเนิ่นช้าออกไปเป็นเวลามืดค�่า	 และยังท�าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งต้องท�างานเสร็จช้าลงจนอาจมีผลต่อความถูกต้องในการจัดท�ารายงานต่าง	 ๆ	 
โดยการขยายเวลาดังกล่าวกลับไม่มีผลให้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นแต่อย่างใด	 ทั้งการก�าหนดบัตรเลือกต้ัง 
เป็นแบบต่างเขตต่างเบอร์และการแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ก็เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 ท�าให้ 
พรรคการเมืองหาเสียงยากและสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน	 การศึกษาวิจัยนี้ยังพบว่า	 การรายงาน 
ผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการมีข้อผิดพลาดจนอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จึงควรให้การรายงานผลการเลอืกตัง้แบบไม่เป็นทางการเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานภาคเอกชนเท่านัน้	ส่วนการเลอืกตัง้ 
ล่วงหน้าในการเลือกตั้งคราวนี้พบว่ามีปัญหาอุปสรรคมาก	 ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 การก�าหนดพื้นที่
เลือกตั้งล่วงหน้าโดยไม่ทราบตัวเลขผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า	 การก�าหนดเวลาปิดหีบเลือกตั้งเป็นเวลา	
๑๗.๐๐	นาฬิกา	ทัง้ทีห่น่วยเลอืกตัง้นัน้อาจมผีูท้ีล่งทะเบยีนมาใช้สทิธคิรบถ้วนแล้ว	และปัญหาในบางหน่วยเลือกตัง้ 
มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งมากจนท�าให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น 
จึงมีข้อเสนอว่าควรก�าหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเท่านั้น	 	
	 ส�าหรบัพฤตกิรรมการเลอืกต้ังของประชาชนมปีระเด็นท่ีน่าสนใจว่าการเลือกต้ังคร้ังนี	้ประชาชน 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกต้ังใบเดียว	 การเปล่ียนแปลงนี้ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง		
ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าประชาชนส่วนมากตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมือง		
และตัดสินใจที่จะเลือกพรรคการเมืองมากกว่าเลือกตัวบุคคล	 แต่เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
กลับได้ข้อมูลตรงข้ามจากทุกภาคกล่าวคือประชาชนส่วนมากตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งโดยพิจารณาที่ตัวบุคคล 
ที่พรรคการเมืองเสนอช่ือให้เป็นนายกรัฐมนตรี	 นอกจากนี้ยังพบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ปัญหาการซื้อเสียงกลับมา 
แม้ว่าการซื้อเสียงจะไม่ได้ผลมากอย่างเช่นในอดีตก็ตาม
	 จะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้องค์กรท่ีมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจะต้องท�างานหนักขึ้น
เนื่องจากระบบเลือกต้ังนี้ท�าให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่าระบบเลือกตั้งเดิมถึงกว่า	 ๔	 เท่า	 และท�าให้มีงาน
ธุรการมากข้ึนโดยองค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดการเลือกต้ังต้องท�าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ 
ระบบเลือกตั้ง	 บัตรเลือกตั้ง	 การขยายเวลาเลือกต้ัง	 โดยพบว่า	 ประชาชนส่วนมากมีความรู้เร่ืองบัตรเลือกตั้ง 
ที่เหลือบัตรใบเดียว	 แต่กลับพบว่าประชาชนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง 
อย่างแท้จริง	 อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนมากยังเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการเลือกต้ังของเจ้าหน้าที ่
ในระดับปฏิบัติการ	 หรือในระดับหน่วยเลือกตั้ง	 เขตเลือกตั้ง	 แต่ส�าหรับในระดับนโยบาย	 ประชาชนเห็นว่า 
ควรมีการสื่อสารท�าความเข้าใจกับประชาชน	 หรือชี้แจงในประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่ เกิดขึ้นให้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามบทสรุปของงานวิจัยนี้	 พบว่าปัญหาต่าง	 ๆ	หลายประการดังที่กล่าวมาข้างต้น	 อาจเกิดจากระเบียบ 
กฎหมาย	 และปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเอง	 แต่ต ้นตอของปัญหา
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งน้ีเกิดจากระบบเลือกต้ังเป็นส่วนส�าคัญ	 โดยระบบเลือกตั้งนี้ 
เป็นปัจจัยให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีมากขึ้นแต่ไม่มีการคัดคุณภาพให้ดีพอ	 เร่ืองสูตรค�านวณที่อาจมีการตีความได ้
หลายแนว	 เป็นต้น	 ท้ังระบบเลือกต้ังนี้ยังไม่ส่งเสริมความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง	 และท�าให้ปัญหา
การซื้อเสียงกลับมา	 เมื่อกระบวนการจัดการเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งมีปัญหาและไม่สามารถสะท้อน
เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์	 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยใช้ระบบเลือกตั้งนี้ย่อมไม่มีทางสัมฤทธิ์ผลได้



36 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 ๑.๓	 การถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้ง	

	 	 ๑.๓.๑	การถอดบทเรียนกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการถอดบทเรียนการด�าเนินการเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกภายใต้กฎหมายใหม่	 ที่ส่งผลให้
เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการเลือกหลายประเด็น	 ทั้งกรณีท่ีมีสาเหตุจากกฎหมาย	 ระเบียบ	 แนวทางปฏิบัติ	
ตลอดจนเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกในแต่ละระดับและผู้เก่ียวข้องในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เพื่อน�าปัญหา	 อุปสรรค	 ที่ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหลายประเด็นมาแก้ไข	
เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 ให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเตรียมการรองรับภารกิจ 
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในอนาคต	 โดยการรับฟังปัญหา	 อุปสรรค	 ความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะ 
จากเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกในแต่ละระดับ	 เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

ในประเด็นต่าง	ๆ	พร้อมแนวทางแก้ไข

	 	 ๑.๓.๒	การถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการถอดบทเรียนการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	เมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	 คือ	 รวบรวมและสรุปปัญหา
อุปสรรค	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	 เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล 
ในภาพรวมและน�าไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการด�าเนินการเลือกตั้งทุกระดับต่อไป
	 การด�าเนินการถอดบทเรียนในครั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เก็บข้อมูล 
จากเจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้ง	 จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 ๘,๘๘๕	 คน	 ประกอบด้วย	 กกต.เขต	 ผอ.เขต	 
อนุกรรมการประจ�าเขต	 ผู ้ช ่วยเหลือปฏิบัติงาน	 กรรมการประจ�าหน่วย	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 
คณะท�างานรวมคะแนน	 กรรมการนับคะแนน	 ด้วยวิธีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและด�าเนินการสนทนา
กลุ่ม	 (Focus	 Group)	 กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งกลาง	 และกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 นอกจากนี้ 
ได ้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน	 จ�านวน	 ๗	 หน่วยงาน	 ได ้แก	่ 
ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 กรุงเทพมหานคร	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงศึกษาธิการ	
บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
พบว่า	มีปัญหาหลายประการ	ทั้งเกิดจากระบบเลือกตั้งที่มีผลให้งานธุรการในกระบวนการจัดการเลือกตั้งมากขึ้น	 
ปัญหาด้านกฎหมาย	 ระเบียบการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการก�าหนดแนวทางปฏิบัติด้านต่าง	 ๆ	 ที่เป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน	เช่น	ปัญหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งในแต่ละระดับ	มีจ�านวนน้อยไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน	 การบริหารงบประมาณและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์	 ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ	 บางรายการ 
ท่ีจ�าเป็นไม่ได้รับการจัดสรร	 การแจ้งกรอบงบประมาณและโอนเงินล่าช้า	 ระเบียบ	 หนังสือสั่งการล่าช้า 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความคล่องตัว	และขั้นตอนการเบิกจ่ายยุ่งยาก
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	 ปัญหาการแบ่งเขตที่ไม่เหมาะสมในบางพื้นที่	 ไปจนถึงการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัต ิ
การรับสมัครไม่ชัดเจน	 โปรแกรมการรับสมัครไม่เสถียร	 ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองไม่เป็นปัจจุบัน	
และขาดความชัดเจนในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	 การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีความผิดพลาด 
ของข้อมูลจ�านวนมาก	กระทั่งการก�าหนดจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๑,๐๐๐	คนต่อหน่วย	ก็เป็นจ�านวนที่มากเกินไป
ท�าให้บริหารจัดการยาก	และที่ลงคะแนนบางแห่งอยู่ห่างไกลชุมชนท�าให้ไม่เกิดความสะดวก	เป็นต้น
	 ส�าหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกต้ัง	 มีปัญหาในการด�าเนินการค่อนข้างมาก	
เช่น	 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องสถานท่ีลงคะแนน	 สถานที่ลงคะแนนคับแคบไม่รองรับคนจ�านวนมาก	 รวมทั้ง 
ระยะเวลาการลงคะแนนนานเกินไป	 กรรมการประจ�าหน่วยมีน้อย	 และมีขั้นตอนยุ ่งยากกว่าหน่วยปกต	ิ
ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งการลงทะเบียนมีข้อจ�ากัดมากเกินไปท�าให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งบางคน 
ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้	ที่ส�าคัญไม่คุ้มค่าในการบริหารจัดการเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิน้อย
	 ปัญหาบัตรเลือกตั้งแต่ละเขตไม่เหมือนกัน	 ท�าให้เกิดความสับสนและจ่ายบัตรผิด	 รวมทั้ง 
มีการขนส่งหลายรอบ	และล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดที่แจ้ง	รวมไปถึง	กกต.เขต	ไม่มีสถานที่เก็บรักษาบัตร
	 การอ�านวยความยุติธรรมการหาข่าว	 มีปัญหาเรื่องแหล่งข่าวไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง
ทั้งหมด	 เพราะเกรงกลัวอิทธิพลและห่วงความปลอดภัย	 ไม่มีผู้ประสานงานในพื้นที่	 ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์
การหาข่าวที่ทันสมัย	 รวมทั้งบุคลากรที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ังให้เป็นชุดปฏิบัติการหาข่าว 
มีไม่เพียงพอ
	 ผู้ตรวจการเลือกต้ังตามกฎหมายใหม่	 บางคนไม่มีความเชี่ยวชาญหรือช�านาญในกฎหมาย 
เลือกตั้งฉบับใหม่	 มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูงไม่คุ้มค่า	 ที่ส�าคัญไม่สามารถน�ารายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
มาใช้ในการจับทุจริตการเลือกตั้งได้	
	 จากการรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการจัดการเลือกต้ังดังกล่าว	 ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอมาตรการในการด�าเนินการเป็น	 ๓	 ระยะ	 คือ	 มาตรการระยะสั้น	 เสนอให้มี 
การแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท�างานโดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ระยะปานกลาง	 เสนอให้มี 
การแก้ไขปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 และระยะยาว	 เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยการแก้ไขกฎหมาย			 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด�าเนินการ 
ในส่วนของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากการ 
ถอดบทเรียน	 ควรมุ่งเน้นมาตรการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบในระยะสั้นเป็นส�าคัญและเป็นล�าดับแรกโดยให้อยู่ 
ในกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบัน	 และควรเร่งก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น	 
โดยจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้สามารถน�ามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวมทั้งควรน�าบทเรียนจากการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ซ่ึงสามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาเป็นต้นแบบหรือข้อมูลประกอบส�าหรับการแก้ไขปรับปรุงการท�างานตามประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่มี 
การถอดบทเรียนด้วย
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 ๑.๔	 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นท่ี	๑๐	(พตส.	๑๐)	

	 	 ๑.	รายงานการด�าเนินงาน
	 	 	 โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 
ระดับสูง	 (พตส.)	 รุ่นที่	 ๑๐	 (Advance	 Political	 and	 Electoral	 Development	 Program	 :	 APED	 X) 
โดย	สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ซึ่งมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 	 	 ๑.๑	 เพื่อเสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจแก่ผู ้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง 
ในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	อย่างถูกต้องครบถ้วน	
ตลอดจนให้ความส�าคัญแก่พรรคการเมือง		กรณีการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	 	 	 ๑.๒	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักการเมืองท้องถิ่น	 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	และผู้บริหารภาคเอกชน	ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
	 	 	 ๑.๓	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู ้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระ	 รัฐวิสาหกิจ	 นักวิชาการ	 สื่อมวลชน	 
และผู้บริหารภาคเอกชน	 ในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง	 และพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
	 	 	 ๑.๔	 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	 ตลอดจนจิตส�านึกทางการเมืองท่ีถูกต้องแก่ผู้บริหาร					
พรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระ	
รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	และผู้บริหารภาคเอกชน	เพื่อยกระดับการเมืองและการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ
	 	 	 ๑.๕	 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาความเป็นสถาบัน 
ของพรรคการเมือง
	 	 	 ๑.๖	 เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	พรรคการเมอืงต่าง	ๆ  
นักการเมือง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	๑๐๑	คน	ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ						
การเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	พ.ศ.	๒๕๖๒				
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
พรรคการเมือง	 เป็นจ�านวน	 ๑๑,๖๘๕,๗๐๐	 บาท	 (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		 
โดยในจ�านวน	๑๐๑	คน	มผีูบ้รหิารระดบัสูงของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ารับการศึกษา
อบรม	 จ�านวน	 ๗	 คน	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ได้เพิ่มพูนความรู้	 ประสบการณ์	 และเสริมสร้างทัศนคติ	 	 ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างบุคคล	 และหน่วยงานที่เข้ารับการศึกษาอบรมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อประโยชน ์
ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหลักขององค์กร	 ทั้งนี้	 การเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรน้ัน	 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น	 จ�านวน	 ๖	 เดือน	 (เดือนกันยายน	 ๒๕๖๒	 ถึงเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓)	 และก�าหนดให้ม ี
การศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสข้อเท็จจริง	 
การศึกษาเปรียบเทียบ	เป็นต้น
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	 	 ๒.	ผลการด�าเนินงาน 

	 	 	 ในการด�าเนนิโครงการดงักล่าว	ได้มกีารปรบัเปลีย่นหลกัสตูรให้เป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม	 
เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน	 โดยมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	(พตส.	๑๐)	รวมจ�านวน	๒๕๘	ชั่วโมง	ประกอบด้วย
	 ๒.๑	 พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ	 จ�านวน	 ๑๒	ชั่วโมง
	 ๒.๒	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น�าฯ		 จ�านวน	 ๓๐	ชั่วโมง
	 ๒.๓	 การศึกษาอบรมภาควิชาการในห้องเรียน	 ประกอบด้วย	 การบรรยาย/ถกแถลง/สัมมนา	 
จ�านวน	๘๔	ชั่วโมง	แบ่งเป็น	๕	หมวดวิชา	ดังนี้
	 	 ๒.๓.๑	หมวดที่	๑	ธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
	 	 ๒.๓.๒	หมวดที่	๒	การพัฒนาพรรคการเมืองในบริบทการเมืองไทย
	 	 ๒.๓.๓	หมวดที่	๓	บทบาทของผู้น�ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
	 	 ๒.๓.๔	หมวดที	่๔	การเลือกต้ังที่ สุจริตเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 ๒.๓.๕	หมวดที่	๕	ประเด็นร่วมสมัย
	 ๒.๔	 การศึกษาดูงานในประเทศ	 จ�านวน	 ๕๑	ชั่วโมง
	 ๒.๕	 น�าเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๙	ชั่วโมง
	 ๒.๖	 การประชุมเพื่อจัดท�าเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ	 จ�านวน	 ๑๒	ชั่วโมง
	 	 แบ่งออกเป็น	๔	กลุ่ม	ดังนี้
	 	 ๒.๖.๑	ยุทธศาสตร์ที่	๑	การพัฒนาระบบบริหารจัดการพรรคการเมือง
	 	 ๒.๖.๒	ยุทธศาสตร์ที่	๒	การพัฒนาสมาชิกพรรคสู่บทบาทพลเมือง
	 	 ๒.๖.๓	ยุทธศาสตร์ที่	๓	การพัฒนาบทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
	 	 ๒.๖.๔	ยุทธศาสตร์ที่	๔	การพัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 ๒.๗	 การน�าเสนอเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ	 จ�านวน	 ๖	 ชั่วโมง
	 ๒.๘	 การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดท�าเอกสารวิชาการกลุ่ม	 จ�านวน	 ๑๒	 ชั่วโมง
	 ๒.๙	 การน�าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม	 จ�านวน	 ๑๒	 ชั่วโมง
	 ๒.๑๐	พิธีปิดการศึกษาอบรมและการปัจฉิมนิเทศฯ	 จ�านวน	 ๑๒	 ชั่วโมง
	 ๒.๑๑	กิจกรรมอื่น	ๆ	 	 จ�านวน	 ๑๘	 ชั่วโมง
	 ส�าหรบัการศึกษาดงูานต่างประเทศถอืเป็นกจิกรรมหนึง่ของหลกัสตูร	แต่มไิด้ก�าหนดเป็นภาคบงัคบั	
ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน	 เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
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	 	 ๓.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ
	 	 	 จากการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมาของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังนั้น	 ผลปรากฏว่า	 
ตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑	(พตส.	๑)	จนถึงปัจจุบัน	
(พตส.	๑๐)	ได้มกีารด�าเนนิงานให้เป็นไปตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของโครงการ	ท�าให้โครงการมปีระสทิธภิาพ	
(Efficiency)	และเกดิประสทิธผิล	(Effectiveness)		ซึง่จะเหน็ได้ว่า	กลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รบัการพจิารณาให้เป็นผู้เข้ารบั 
การศึกษาอบรมนั้น	 มีความหลากหลายมาจากหลายหน่วยงาน	 หลายองค์กร	 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 หน่วยงาน
ภาคเอกชน	 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 องค์กรอิสระ	 และหน่วยงานภาคการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาให้เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งของพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน	 
เช่น	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 เป็นต้น	 และผู้บริหารของพรรคการเมืองต่าง	 ๆ	 ประกอบกับ 
ความหลากหลายของเนื้อหาวิชาและรูปแบบของการถ่ายทอด	 ทั้งในลักษณะของการบรรยาย	 การถกแถลง	 
การสัมมนา	 และการระดมความคิดเห็นเพื่อประมวลองค์ความรู้ในแต่ละหมวดวิชา	 ท�าให้ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมสามารถเกิดความรู้	 ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาได้อย่างถูกต้องและเพิ่มมากขึ้น	 จากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในหมวดวิชานั้น	 ๆ	 และเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	 ดังนั้น	 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจึงสามารถเข้าถึงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 ได้	 
โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้ละรปูแบบทีโ่ครงการฯ	ได้ก�าหนดขึน้ไว้ในหลกัสตูร	อกีทัง้ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม
เกิดการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างองค์กรเพ่ิมมากข้ึน	และน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน ์
ทีไ่ด้รบัมาจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัจากหลายมมุมอง	หลายแนวความคดิ	เป็นการเปิดโลกทัศน์	 
เกิดการยอมรับ	 การมีเหตุและผล	 และการน�าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงจะท�าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว	 มีจิตส�านึกทางการเมืองในทางที่ถูกต้อง	 มีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น	 
นอกจากน้ีผลการประเมนิโครงการท�าให้เหน็ได้ว่า	 ในการด�าเนนิโครงการนัน้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมมคีวามพงึพอใจ 
ภาพรวมของการบริหารจัดการทุก	ๆ 	ด้านในเกณฑ์ที่ดีมาก	คือ	มีค่าเฉลี่ยในระดับ	๔	ขึ้นไป	ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร	 
การจัดอบรม	 เน้ือหาวิชา	 การก�าหนดวิธีการศึกษาอบรม	 รวมทั้งการก�าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน	 ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นอย่างมาก	ดังนั้น	เมื่อพิจารณาจากความสามารถ 
ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ท�าให้มองเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 
ของระยะเวลาที่ก�าหนด	 และการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ�ากัดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด	 จึงถือได้ว่าการด�าเนินโครงการประสบความส�าเร็จ	 ตามที ่
คาดหวังไว้	ท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่	๓๐	-	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๒	โดยได้รับเกียรติจาก	นายอิทธิพร	บุญประคอง	ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธาน
ในพิธี	 พร้อมด้วย	 กรรมการการเลือกตั้ง	 (ศ.ดร.	 สันทัด	 ศิริอนันต์ไพบูลย์	 นายปกรณ์	 มหรรณพ	นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 และ	 
ดร.	ฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ)	และ	พ.ต.อ.	จรุงวิทย์	ภุมมา	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ณ	ห้องวายุภักษ์	๖	 
ชั้น	๕	 โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	และโรงแรมเวลคัม	 เวิลด์บีช	 รีสอร์ท	
แอนด์	สปา	พัทยา	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

วั น ท่ี 	 ๕ 	 กั น ย า ย น 	 ๒๕๖๒	 
การบรรยายพิ เศษ	 ในหั วข ้ อ	
" บทบาทขอ งคณะกร รมก า ร	 
การเลือกต้ังกับการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง"	โดย	นายอิทธิพร	 
บุญประคอง	 ประธานกรรมการ 
การเลือกต้ัง	ณ	ห้องประชุม	 ๗๐๔	
ชั้น	 ๗	 ส�านักงานคณะกรรมการ	
การเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่	 ๑๖	 -	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายเลิศวิโรจน์	 
โกวัฒนะ	กรรมการการเลือกตั้ง	เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด	และ	ดร.	ฐิติเชฏฐ์	 
นุชนาฏ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นประธานในพิธีการชุมนุมรอบกองไฟในการ 
ฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือระดบัผูน้�า	ขัน้ความรู้ช้ันสูง	(A.T.C)	รุน่ที	่๘๗๘	หลกัสตูร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๐

พิธีเปิดศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศ

การฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสอืระดบัผูน้�า	 ขัน้ความรูช้ัน้สงู	 (A.T.C)	
รุน่ที	่๘๗๘

การศึกษาอบรมในชั้นเรียน

ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นท่ี ๑๐ (พตส. ๑๐)
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การศึกษาดูงานองค์กรระหว่างประเทศ	จ�านวน	๔	เส้นทาง	ดังนี้

วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	กรรมการการเลือกตั้ง	(ศ.ดร.	สันทัด	ศิริอนันต์ไพบูลย์	และนายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย)	พร้อมด้วย	
พ.ต.อ.	จรุงวิทย์	ภุมมา	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้เกียรติเข้าร่วมการศึกษาดูงาน	“แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	 
และการด�าเนนิงานของศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย”	ของผู้เข้ารบัการศกึษาอบรมหลักสูตรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
ระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	ณ	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบลป่าแดด	และศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร	ต�าบลโรงช้าง	อ�าเภอป่าแดด	
จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันท่ี	 ๓	 -	 ๕	 ตุลาคม	๒๕๖๒	 กรรมการการเลือกตั้ง	 (ศ.ดร.	 สันทัด	 ศิริอนันต์ไพบูลย์	 และนายฉัตรไชย	 จันทร์พรายศรี)	 
และ	พ.ต.อ.	จรุงวทิย์	ภมุมา	เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้	ร่วมกจิกรรมการศึกษาดงูานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	
“หลกัปรัชญาและแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง”	ของผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรมหลักสูตรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสูง	
รุน่ที	่๑๐	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	และอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธรและศูนย์พลงังาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษาดูงานภายในประเทศ

ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นท่ี ๑๐ (พตส. ๑๐) (ต่อ)

•	 สาธารณรัฐฟินแลนด์	 และสาธารณรัฐเอสโตเนีย	 โดยม	ี 
นายปกรณ์	มหรรณพ	กรรมการการเลอืกตัง้	เป็นหวัหน้าคณะ	 
พร้อมด้วย	 ดร.ฐิติเชฏฐ์	 นุชนาฏ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 
ร่วมคณะเดินทาง

•	 สหราชอาณาจักร	(อังกฤษ	และเวลส์)	โดยมี	นายเลิศวิโรจน์	
โกวัฒนะ	กรรมการการเลือกตั้ง	เป็นหัวหน้าคณะ

•	 สาธารณรัฐ เช็ก 	 และสาธารณรัฐออสเตรีย 	 โดยม	ี 
ศ.ดร.	 สันทัด	 ศิริอนันต์ไพบูลย์	 กรรมการ	 การเลือกตั้ง 
เป็นหัวหน้าคณะ	 พร้อมด้วย	 นายธวัชชัย	 เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง	ร่วมคณะเดินทาง

•	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และสมาพันธรัฐสวิส	 โดยมี	 
พ.ต.อ.	จรงุวทิย์	ภุมมา	เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้	 
เป็นหัวหน้าคณะ



43รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	นายอทิธพิร	บญุประคอง	ประธานกรรมการการเลือกตัง้	พร้อมด้วยกรรมการการเลอืกตัง้	 
(ศ.ดร.	สนัทดั	ศริอินนัต์ไพบลูย์	นายปกรณ์	มหรรณพ	นายเลิศวิโรจน์	โกวฒันะ	และ		ดร.	ฐติิเชฏฐ์	นชุนาฏ)	และ	พ.ต.อ.จรงุวทิย์	ภมุมา	 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร่วมบรรยายหัวข้อ	 “ความคาดหวังในการน�าความส�าเร็จของการศึกษาอบรมไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ”	 ในพิธีปิดการศึกษาอบรมและปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่	๑๐	ณ	ห้องประชุมแรนโช	(โดม)	แรนโชชาญวีร์	รีสอร์ท	แอนด์	คันทรีคลับ	เขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง	
จังหวัดนครราชสีมา

วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 นายอิทธิพร	 บุญประคอง	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง	 
(ศ.ดร.	 สันทัด	 ศิริอนันต์ไพบูลย์	 และ	นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ)	 เข้าร่วมรับฟัง	พร้อมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การยกระดับ
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”	โดย	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ทีโอที	อาคาร	๙	ชั้น	๒	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

การน�าเสนอเอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะ

พิธีปิดการศึกษาอบรมและการปัจฉิมนิเทศ	
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	(พตส.๑๐)

ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นท่ี ๑๐ (พตส. ๑๐) (ต่อ)



44 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

องคกรตางประเทศ
๘๓ ราย

พระภิกษุ
๑๒๙ ราย

ประชาชน
๔,๓๘๕ ราย

นักเร�ยน นักศึกษา
๕,๒๑๒ ราย

ผูบร�หาร
พนักงานสำนักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั�ง
๓๗ ราย

	 ๑.๕	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

	 	 ๑.๕.๑	การให้บริการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
	 	 	 การให้บริการศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	 มีกลุ่มประชาชน	 นักเรียน	 และ
นกัศกึษา	ตลอดจนผูท้ีม่คีวามสนใจจากต่างชาต	ิเข้ามาศกึษาดงูานอย่างต่อเนือ่ง	โดยในการศกึษาดงูานนอกจากจะมี 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว		 
จะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการศึกษาดูงาน	 (Pre-Test	 และ	 Post-Test)	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ 
ผู้มาศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วม	 เช่น	 การจ�าลองการลงคะแนนเลือกต้ัง	 การจ�าลองการหาเสียงเลือกต้ัง	 การจ�าลอง
การประชุมรัฐสภา	 เป็นต้น	 ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	 
ในโอกาสต่อไปด้วย
	 	 	 ในประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้ให้บริการการศึกษาดูงาน 
แก่ผู้ใช้บริการ	ได้แก่	นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชน	พระภิกษุ	และองค์กรต่างประเทศ	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย		
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	รวม	๑๒๔	คณะ	จ�านวน	๙,๘๔๖	คน	ดังนี้

แผนภูมิที่ ๓  จำานวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูร	Hybrid	War	Fare	และ	Digi	Cyber	Wars		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เข้าศึกษาดูงาน

ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	ในวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๒

คณะศึกษาดูงาน	หลักสูตร	“เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”	เข้าศึกษาดูงาน	

ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	ในวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๖๒

ศส.ปชต.บางแม่นาง	อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	
เข้าศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ในวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๖๒

ผู้เข้าศึกษาดูงานจาก	อบจ.นครราชสีมา
เข้าศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ในวันที่	๒	กันยายน	๒๕๖๒

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เข้าศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	

ในวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๖๑

กรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรภูฏานและคณะ
เข้าศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	

ในวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๖๒

ภาพประกอบท่ี ๒ ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

45รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



46 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 ๑.๕.๒	ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
การให้บริการของห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ปัจจุบันมีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	(E-Book)	ในระบบ	จ�านวน	๓,๖๔๙	เล่ม	ส�าหรับการเข้าใช้งานระบบ	สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์	
http://library.ect.go.th	โดยยมืคนืหนงัสอืในระบบผ่าน	Web	Browser	และ	Application	บนโทรศพัท์เคล่ือนที่	 
แบบ	Smart	Phone	ซึ่งจะท�าให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	 	 	 ส�าหรับการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ใช้บริการจะสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Book)	 ผ่านโปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของระบบ 
ห้องสมุด	โดยมีระบบอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ	ระบบปฏิบัติการ	Windows	ระบบปฏิบัติการ	 IOS	และ 
ระบบปฏิบัติการ	Android

ภาพประกอบท่ี ๓  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 ทั้งนี้	 การใช้งาน	ณ	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 มีสถิติการใช้บริการระหว่างเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๑	 
ถึงเดือนกันยายน	๒๕๖๒	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 การสืบค้นที่เว็บไซต์	http://library.ect.go.th	จ�านวน	๔,๓๑๗	ครั้ง
	 	 	 (๒)	 การใช้บริการ	ยืม-คืน	หนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	๔๖๐	ครั้ง



47รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 ๑.๖	 การควบคุมสอดส่อง	สืบสวน	สอบสวน	ไต่สวน	วินิจฉัยชี้ขาด	และการด�าเนินคดี

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีหน้าที่และอ�านาจจัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	การเลือกสมาชิกวุฒิสภา								
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 และการออกเสียงประชามติ	 โดยให้มีอ�านาจสืบสวน 
หรือไต่สวนได้ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควรเพื่อให้การเลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ยังมีอ�านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 
หลายประการ	 ได้แก่	 การสืบสวน	 สอบสวน	 ไต่สวน	 วินิจฉัย	 และการด�าเนินคดี	 รวมทั้ง	 การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและไต่สวน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนินการพัฒนา 
และเตรียมความพร้อมบุคลากรและระบบงาน	 เพ่ือรองรับภารกิจการสืบสวน	 สอบสวน	 ไต่สวน	 วินิจฉัย	 
และการด�าเนินคดี	ดังนี้

	 	 ๑.๖.๑	การพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการสืบสวนฯ
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ได้ด�าเนนิโครงการและจัดท�ากจิกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร			
เพื่อรองรับภารกิจการสืบสวน	สอบสวน	ไต่สวน	วินิจฉัย	และการด�าเนินคดี	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 การอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสืบสวนไต่สวน	การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
	 	 	 	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมเจ้าพนกังานผูม้อี�านาจสบืสวนไต่สวน	การเลอืกสมาชกิวุฒิสภา	
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 พนักงานสืบสวนและไต่สวน	 นิติกร	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอื่น	 (ต�ารวจ/เจ้าพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง/นิติกรหน่วยงานของรัฐ)	 ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม	 จ�านวน	๙๓๓	 คน	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนนิการแต่งตัง้เจ้าพนักงานและคณะกรรมการสบืสวนและไต่สวน	ทีผ่่านการฝึกอบรมเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีส่บืสวน
และไต่สวน	การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	รวม	๓๔๑	คณะ
   (๒)	 การอบรมเจ้าพนกังานผูม้อี�านาจสบืสวนไต่สวน	การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 ด�าเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสืบสวนไต่สวน	 การเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎร	กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	พนกังานสบืสวนและไต่สวน	นติกิร	ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	รวมถงึเจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรฐัอืน่	(ต�ารวจ/เจ้าพนกังาน 
ฝ่ายปกครอง/นิติกรหน่วยงานของรัฐ)	 ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม	 จ�านวน	๘๔๐	 คน	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนินการแต่งต้ังเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน	 ท่ีผ่านการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติหน้าที ่
สืบสวนและไต่สวน	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รวม	๒๗๕	คณะ
	 	 	 (๓)	 การอบรมเพื่อพัฒนางานการข่าว
	 	 	 	 ด�าเนินการอบรมบุคลากรด้านการสืบสวนและไต่สวน	 เพื่อพัฒนารูปแบบ	 วิธีการ
เกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน	 ซึ่งก�าหนดกิจกรรม	 
๒	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมที่	๑	พัฒนาระบบงานการข่าว	กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	พนักงานสืบสวนและไต่สวน	 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวน	๒๕๐	คน	และ	กิจกรรมที่	๒	พัฒนาเครือข่ายข่าวระดับจังหวัด		
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	แหล่งข่าวในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง	จ�านวน	๓,๐๐๐	คน
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	 	 	 (๔)	 การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
	 	 	 	 คณะอนกุรรมการวนิจิฉยัฯ	เป็นบคุคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้ทรงคณุวุฒทิีม่คีวามรู้ความสามารถ
ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นในการด้านการปฏิบัติงานสืบสวนหรือไต่สวน	 จะเป็นผู้ท�าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น 
ต่อส�านวนการสบืสวนหรอืไต่สวนก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ท�าให้ส�านวนมมีาตรฐาน	มคีวามน่าเชือ่ถอื 
และได้รับการยอมรับ		ทั้งนี้		คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ	รวม	๓๕	คณะ
	 	 	 (๕)	 การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว	 เพื่อปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าว 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส�าหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 รวม	 ๑๒๙	 ชุด	 และการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	รวม	๔๓๙	ชุด
	 	 	 (๖)	 การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว
	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได ้ด�าเนินการแต่งต้ังชุดปฏิบัติการข่าว	 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 
จ�านวน	๘๗	ชุด	และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๑๐๗	ชุด

	 	 ๑.๖.๒	การพัฒนาระบบงาน
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ได้ด�าเนินการพฒันาระบบงานสบืสวน	สอบสวน	ไต่สวน	
วินิจฉัย	และการด�าเนินคดี	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลือกตั้ง	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน
	 	 	 	 (๑.๑)	 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(I๒)	
	 	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดท�าระบบ 
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อให้การศึกษา	 วิเคราะห์และเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนและการข่าวอย่างเหมาะสม	 และ 
เป็นรูปธรรม	 และคณะกรรมการฯ	 ได้น�าเสนอผลการศึกษาฯ	 แต่เนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง								
มีโครงการทีจ่ะจดัท�าข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	ซึง่มขีอบเขตการด�าเนนิงานครอบคลุมถงึการจัดท�าระบบจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้		ดงันัน้		จงึให้ชะลอการด�าเนนิการจัดท�าระบบจดัเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ออกไปก่อน
	 	 	 	 (๑.๒)	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	
กระทรวงยุติธรรม	(Data	Exchange	Center	:	DXC)
	 	 	 	 	 (๑.๒.๑)	 การขอเข้าถงึข้อมูลของหน่วยงานอืน่	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้รับสิทธิ์อนุญาตเข้าถึงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผ่านส�านักงานกิจการยุติธรรม	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 -	 การสมรส	ข้อมลูการหย่า	ข้อมลูการเปลีย่นชือ่-สกลุ	ของกรมการปกครอง
	 	 	 	 	 	 -	 ข้อมูลการอายัดตัวผู้ต้องขัง	กรมราชทัณฑ์
	 	 	 	 	 	 -	 ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร	 กองทะเบียนประวัติอาชญากร	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
	 	 	 	 	 	 -	 ข้อมูลสารบบคดี	ส�านักงานอัยการสูงสุด
	 	 	 	 	 	 -	 ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ	 ผ่านเงื่อนไขการสืบค้นผ่านรายการ 
เลขทะเบียน	แทนการสืบค้นผ่านรายการเลขประจ�าตัวประชาชนเจ้าของรถ
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	 	 	 	 	 (๑.๒.๒)	 การลงทะเบยีนบคุคลท่ีจะใช้งานระบบ	DXC	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	ได้ส่งรายชือ่ผูบ้รหิารและพนกังาน	เพ่ือลงทะเบยีนกบักรมการปกครอง	จ�านวน	๑๑๒	คน	ประกอบด้วย 
ผู้ใช้งาน	 จ�านวน	๑๑๐	 คน	 และผู้ดูแลระบบประจ�าหน่วยงาน	 จ�านวน	๒	 คน	 เพื่อเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร		 
และภาพถ่ายใบหน้าบุคคล
	 	 	 	 (๑.๓)	 ระบบข้อมูลสารสนเทศงานสืบสวน	ไต่สวน	และวนิจิฉยั	(ระบบตดิตามเรือ่งร้องคดัค้าน) 
	 	 	 	 	 คณะท�างานศึกษาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดท�าระบบติดตาม 
เรื่องร้องคัดค้าน	มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 	 	 (๑.๓.๑)	 จัดท�าระบบข้อมลูสารสนเทศงานสบืสวน	ไต่สวน	และวนิจิฉยั	ด้วยการเพิม่
เป็นโมดลูใหม่ในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์	(e-doc)	โดยให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดั 
และส่วนกลาง	น�าเข้าข้อมูล
	 	 	 	 	 (๑.๓.๒)	 การพฒันาจากระบบติดตามเร่ืองร้องคดัค้าน	เป็นระบบข้อมลูสารสนเทศ 
งานสืบสวน	ไต่สวน	และวินิจฉัย	โดยแบ่งเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 ๑)	 ระบบฐานข้อมูลค�าร้องและส�านวน	(หลัก)
	 	 	 	 	 	 ๒)	 ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร	(เสริม)
	 	 	 	 	 และเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา	ทั้งนี้	 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดท�าระบบสารสนเทศงานสืบสวน	ไต่สวน	และวินิจฉัย	แต่อย่างไรก็ตาม 
ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันก่อนเสนอโครงการดังกล่าว
	 	 	 (๒)	 การพัฒนาระบบงานการข่าว
	 	 	 	 (๒.๑)	 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน
	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
การสืบสวนและไต่สวน	 ทั้งส่วนกลาง	 (๑	 ศูนย์)	 และจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	 (๗๗	 ศูนย์)	 มีหน้าที่อ�านวยการ 
และประสานงานข่าว	การสบืสวน	ไต่สวน	และการด�าเนนิคดี	รวมถงึรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสเกีย่วกบัการกระท�าผดิ 
กฎหมายเลือกตั้ง	
	 	 	 	 	 -	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	รับแจ้งเหตุรวม	๑๘๕	เรื่อง	ประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 (๑)	 สอบถามเรื่องทั่วไป/ข้อกฎหมาย	๑๑๗	เรื่อง	
	 	 	 	 	 	 (๒)	 แจ้งเหตุ/เบาะแส	๕๕	เรื่อง	
	 	 	 	 	 	 (๓)	 รายงานเรื่องอื่นๆ	๑๓	เรื่อง
	 	 	 	 	 -	 การเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รบัแจ้งเหตุรวม	๓,๖๒๒	เร่ือง	ประกอบด้วย         
	 	 	 	 	 	 (๑)	 สอบถามเรื่องทั่วไป/ข้อกฎหมาย	๓,๔๐๕	เรื่อง	
	 	 	 	 	 	 (๒)	 รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๑๘๘	เรื่อง
	 	 	 	 	 	 (๓)	 แจ้งเหตุ/เบาะแสทจุริต	๒๙	เร่ือง	(คดิเป็นร้อยละ	๐.๘๕	ของเร่ืองทีไ่ด้รับแจ้ง 
ทั้งหมด)
	 	 	 	 (๒.๒)	 การรายงานการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ได้จดัท�าข้อมลูรายงานข่าวความเคลือ่นไหว 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 และกระแสสังคมการเมือง	
ทางสื่อสังคมออนไลน์	 (Facebook/สื่ออิเล็กทรอนิกส์)	 รวมถึง	 ตรวจสอบและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	และผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง	เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการสืบสวนและไต่สวน
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	 	 	 	 (๒.๓)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส
	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานเพื่อจัดท�า 
ร่างหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และแนวทางในการด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว ่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู ้ชี้ เบาะแสการกระท�า 
อันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 	 (๓)	 การพัฒนาระบบงานด้านอื่นๆ
	 	 	 	 (๓.๑)	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้หารือร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ
และส�านักงานอัยการสูงสุด	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาโอนเร่ืองหรือ 
ส่งส�านวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง	 ตามมาตรา	 ๔๙	 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 	 (๓.๒)	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ขอเพ่ิมชื่อในกฎกระทรวงการมีและ 
ใช้อาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 
และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 	 ๑.๖.๓	การด�าเนินคดี
   ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีการด�าเนินคดีในคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	การเลือกตั้งท้องถิ่น	พรรคการเมือง	 
องค์การเอกชน	และคดีอื่น	ๆ	ซึ่งประกอบด้วย	คดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและหรือส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ฟ้องร้องด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด	และคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้	เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวดั	และเจ้าหน้าที ่
ด�าเนินการเลือกตั้ง	ถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่	สรุปได้ตามตาราง	ดังนี้

ตารางที่ ๓ จำานวนคดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แยกตามประเภทของการเลือกตั้ง

คดี รวม
ประเภทคด ี/ จ�านวน

คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเลือกตั้ง

๑.	 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 ๔	 -	 -	 ๒	 ๖	

๒.	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๓๕	 -	 ๑	 ๖๗	 ๑๐๓	

๓.	 การเลือกตั้งท้องถิ่น	 -	 ๑	 ๑	 -	 ๒	

๔.	 คดีอื่น	ๆ	 ๑	 ๒	 ๔	 -	 ๗	

๕.	 พรรคการเมือง	 -	 ๑	 -	 -	 ๑	

๖.	 องค์การเอกชน	 -	 -	 -	 -	 -	

	 รวมทั้งสิ้น ๔๐	 ๔	 ๖	 ๖๙	 ๑๑๙	
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การด�าเนินคดี คดีอื่น	ๆ* พรรค
การเมือง

รวม
จ�านวนคดีในการเลือกตั้ง

แต่ละระดับ
ส.ส. ส.ว. อปท.

ตารางที่ ๔ จำานวนคดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แยกตามประเภทคดี 

๑.	 การด�าเนินคดีอาญา
	 ๑.๑	 รอส�านวน/ค�าวินิจฉัย/รอค�าสั่งศาล	 ๑	 -	 -	 -	 -	 ๑	
	 ๑.๒	 การด�าเนินการของส�านักกฎหมาย	 ๒	 -	 -	 -	 -	 ๒	
	 	 และคดี	
	 ๑.๓	 การด�าเนินการของ			 ๒	 ๑	 -	 -	 -	 ๓	
	 ๑.๔	 การสอบสวนของพนักงานสอบสวน	 ๒๐	 ๑	 -	 -	 -	 ๒๑	
	 ๑.๕	 พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้	ป.ป.ช.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 ด�าเนินการ
	 ๑.๖	 การพิจารณาของพนักงานอัยการ	 ๘	 ๓	 -	 -	 -	 ๑๑	
	 ๑.๗	 การพิจารณาของศาล	 ๑	 	 -	 -	 -	 ๑	
	 ๑.๘	 อัยการสั่งไม่ฟ้อง	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๑.๙	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง	 ๑	 	 -	 -	 -	 ๑	
	 	 รวม	 ๓๕	 ๕	 -	 -	 -	 ๔๐	
๒. การด�าเนินคดีแพ่ง
	 ๒.๑	 รอค�าสั่งศาล/รอส�านวน	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๒	 อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าใช้จ่าย	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๓	 การพิจารณาจ�านวนค่าเสียหาย/	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 การด�าเนินการของ	สนง.กกต.จว.
	 ๒.๔	 ชั้นปลัด	อปท.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๕	 การสอบสวนของพนักงานสอบสวน	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๖	 ระหว่างผ่อนช�าระ/บังคับคดี	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๗	 การพิจารณาของอัยการ	 -	 -	 -	 ๑	 ๑	 ๒	
	 ๒.๘	 การพิจารณาของศาล	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 ๒.๙	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง	 -	 -	 ๑	 ๑	 -	 ๒	
	 	 รวม	 -	 -	 ๑	 ๒	 ๑	 ๔	
๓.	การด�าเนินคดีปกครอง	
	 ๓.๑	 ศาลปกครองกลาง/จังหวัด	 -	 -	 ๑	 ๑	 -	 ๒	
	 ๓.๒	 ศาลปกครองสูงสุด	 -	 -	 -	 ๑	 -	 ๑	
	 ๓.๓	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง	 ๑	 -	 -	 ๒	 -	 ๓	
	 ๓.๔	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 ของส�านักกฎหมายและคดี
	 	 รวม	 ๑	 -	 ๑	 ๔	 -	 ๖	
๔.	 การด�าเนินคดีเลือกตั้ง	
	 ๔.๑	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง	 ๖๗	 ๒	 -	 -	 -	 ๖๙	

	 	 รวม	 ๖๗	 ๒	 -	 -	 -	 ๖๙	
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ประเภท รวมหน่วยนับ ประเภทการเลือกตั้ง

ส.ส.ส.ว.

๑.	 เรื่องคัดค้าน	 รวม	
๓๔	 ๕๙๑	 ๖๒๕	

   (เรื่อง)

	 ๑.๑	 กรณีความปรากฏ	 เรื่อง	 ๑๒	 ๑๐๘	 ๑๒๐	

	 ๑.๒	 ค�าร้อง	 เรื่อง	 ๒๒	 ๔๘๓	 ๕๐๕

การสั่งค�าร้อง	 รวม	
๓๔	 ๕๙๑	 ๖๒๕

๒.	 พิจารณาค�าร้องแล้ว	 (เรื่อง)

	 ๒.๑	 รอค�าสั่งศาล/รอส�านวน	 เรื่อง	 ๒๑	 ๒๒๗	 ๒๔๘	

	 ๒.๒	 กกต.	สั่งให้ด�าเนินคดีอาญา	 เรื่อง	 -	 ๓	 ๓	

	 	 (ตามรายงานความปรากฏ)	 	 	 	 	

	 ๒.๓	 สั่งรับไว้ด�าเนินการสืบสวน/ไต่สวน	 ส�านวน	 ๑๓	 ๓๖๑	 ๓๗๔	

การด�าเนินการสืบสวน/ไต่สวน

๓.	กกต.	วินิจฉัยชี้ขาดส�านวนแล้ว ส�านวน ๑๓	 ๒๗๐	 ๒๘๓

	 ๓.๑	 สั่งระงับสิทธิสมัคร	(ใบส้ม)	+	ยื่นค�าร้องต่อศาล	 ส�านวน	 ๔	 ๑	 ๕

	 ๓.๒	 ยื่นค�าร้องต่อศาล	 ส�านวน	 -	 ๒	 ๒

	 ๓.๓	 ด�าเนินคดีอาญา	 ส�านวน	 ๑	 ๑๔	 ๑๕

	 ๓.๔	 ยกค�าร้อง/ยุติเรื่อง/ถอน	 ส�านวน	 ๘	 ๒๕๓	 ๒๖๑

	 	 ๑.๖.๔	สถิติเรื่องคัดค้านและส�านวน

	 สถติเิรือ่งคัดค้านและส�านวนการเลอืกสมาชกิวฒุสิภาและการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นการทั่วไป

ตารางที่ ๕ จำานวนเรื่องคัดค้านและสำานวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป



หมายเหตุ		ข้อมูลระหว่างวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๒	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒
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	 ๑.๗	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

	 	 ๑.๗.๑	การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง

ตารางที่ ๖  การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคการเมือง

	 	 ๑.๗.๒	การตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมือง

ตารางที่ ๗  การตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินของพรรคการเมือง

รายการ

เรื่อง

ล�าดับ

ล�าดับ

จ�านวน

จ�านวน

พรรค เรืื่อง สาขา

พรรค

ตัวแทน

กิจกรรม

	 ๑	 การจัดตั้งพรรคการเมือง	 ๔๒	 ๔๒	 -	 -	
	 ๒	 การเปลี่ยนแปลงตามมาตรา	๓๘	 ๘๖	 ๔๕๗	 -	 -	
	 ๓	 การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง	 ๘๖	 ๔๕๔	 ๔๕๔	 -	
	 ๔	 การเปลี่ยนแปลงสาขาพรรคการเมือง		 ๘๖	 ๗๔	 ๗๔	 -	
	 ๕	 การเลิกสาขาพรรคการเมือง	 ๓	 ๖	 ๖	 -	
	 ๖	 การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ๘๖	 ๒,๕๑๐	 -	 ๒,๕๑๐	
	 ๗	 การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ๘๖	 ๙๖	 -	 ๙๖	
	 ๘	 การเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ๕	 ๕๙	 -	 ๕๙	
	 ๙	 ขอถอนการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ๔	 -	 -	 ๕๗	
	 ๑๐	 ขอถอนการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง	 ๔	 -	 ๒๘	 -	
	 ๑๑	 ขอถอนการประชุมใหญ่พรรคการเมือง	 ๕	 ๕	 -	 -	
	 ๑๒	 การยุบพรรคการเมือง	 ๑	 ๑	 -	 -	
	 ๑๓	 การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง	 ๒๘	 ๒๘	 -	 -	

หมายเหตุ		ข้อมูลระหว่างวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๒	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

	 ๑	 การรายงานการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง	 ๗	 ๒๑	
	 ๒	 การรับยื่นและการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง	ส.ส.	 ๗๔	 -	
	 ๓	 การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง	 ๗๔	 -	
	 ๔	 การด�าเนินการเกี่ยวกับงบช�าระบัญชี	 ๘	 -	
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	 	 ๑.๗.๓	ข้อมูลการรบับรจิาคของพรรคการเมอืง	(ข้อมลูระหว่างเดอืนมกราคม	–	ธนัวาคม	๒๕๖๒)

ตารางที่ ๘  ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมือง

	 	 ๑.๗.๔	พรรคการเมืองที่ยังด�าเนินการอยู่	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)

ตารางที่ ๙  จำานวนพรรคการเมืองที่ยังดำาเนินการอยู่ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

จ�านวน

พรรคการเมือง บาท

 ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๒๗	 ๘๓๓,๗๑๖,๙๕๓.๖๑

๑	 พรรคประชาธิปัตย์	 ๑๑	มิ.ย.	๒๕	 นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์	 นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน	 ๓๙	 ๑๓๒,๕๕๑	 ๘	 ๖๙	

๒	 พรรคประชากรไทย	 ๒๖	ก.ค.	๒๕	 นายคณิศร	สมมะลวน	 นายสิทธินันท์	อารยะวีระสิทธิ์	 ๑๖	 ๑๑,๑๔๔	 ๑๓	 ๑๗	

๓	 พรรคมหาชน	 ๑๐	ก.พ.	๔๑	 นายอภิรัต	ศิรินาวิน	 ร.ท.	วโรดม	สุจริตกุล	 ๑๐	 ๕,๑๘๗	 ๒	 ๔๐	

๔	 พรรคกสิกรไทย	 ๑๐	ก.พ.	๔๒	 นายทรรศชล	พงษ์ภควัต	 นายทรรศชล	พงษ์ภควัต	 ๖	 ๑,๒๕๘	 -	 ๑	

	 	 	 เลขาฯรักษาการ

๕	 พรรคความหวังใหม่	 ๗	พ.ค.	๔๕	 นายชิงชัย	มงคลธรรม	 นายธนวัสถ์	นิลธนะพันธุ์	 ๒๑	 ๔,๓๕๗	 ๔	 ๗	

๖	 พรรคเครือข่ายชาวนา	 ๒๐	มิ.ย.	๔๙	 นายวชิร	ศุภรมย์	 นายวันชัย	ปารมีกาศ	 ๑๖	 ๔,๖๓๔	 ๔	 ๒๘	

	 แห่งประเทศไทย

๗	 พรรคเพื่อไทย	 ๒๐	ก.ย.	๕๐	 นายสมพงษ์	อมรวิวัฒน์	 น.อ.	อนุดิษฐ์	นาครทรรพ	 ๒๙	 ๒๒,๗๗๑	 ๔	 ๗๘	

๘	 พรรคเพื่อแผ่นดิน	 ๒	ต.ค.	๕๐	 นายไตรเทพ	รัตนาจารย์	 นายประวีร์	จินดาวรรณ	 ๕	 ๑๕,๕๙๗	 ๕	 ๕๓	

	 	 	 รองหัวหน้าพรรค	

	 	 	 รักษาการหัวหน้าพรรค

๙	 พรรคชาติพัฒนา	 ๓		ต.ค.	๕๐	 นายเทวัญ	ลิปตพัลลภ	 นายดล	เหตระกูล	 ๒๗	 ๑๕,๙๔๗	 ๔	 ๕๗	

๑๐	 พรรคแทนคุณแผ่นดิน	 ๙	พ.ย.	๕๐		 นายวิชัย	ศิรินคร	 นายวัชรพล	บุษมงคล	 ๑๕	 ๑,๑๓๐	 -	 -	

๑๑	 พรรคชาติไทยพัฒนา	 ๑๘	เม.ย.	๕๑		นางสาวกญัจนา	ศลิปอาชา	 นายประภัตร	โพธสุธน	 ๑๗	 ๒๑,๓๘๗	 ๔	 ๖๗	

๑๒	 พรรคอนาคตไทย	 ๒๕	เม.ย.	๕๑		นายพรศักดิ์	ธรรมนิมิตร์	 นางภัครัตน์	มุขแก้ว	 ๑๑	 ๑,๑๐๒	 ๔	 ๑	

๑๓	 พรรคภูมิใจไทย	 ๕	พ.ย.	๕๑		 นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	 นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	 ๑๓	 ๓๐,๔๕๐	 ๔	 ๗๓	

๑๔	 พรรคประชาธรรม	 ๑๖	เม.ย.	๕๒		นายชานนท์	เจะหะมะ	 นายอุสมาน	ดาโอะ	 ๑๒	 ๕๐๙	 -	 -	

๑๕	 พรรคสังคม	 ๒๕	มิ.ย.	๕๒	 นายชาลี	ลอยสูง	 นายสุคม	ศรีนวล	 ๑๙	 ๔,๑๙๗	 ๔	 ๖	

	 ประชาธิปไตยไทย	 	 รองหัวหน้าพรรค

	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่แทน

๑๖	 พรรคพลังคนกีฬา	 ๒๘	ต.ค.	๕๒		 นายวิรุณ	เกิดชูกุล	 นายภูธน	เพชรพิฆาฏ	 ๑๐	 ๑,๐๗๒	 ๒	 ๑	

๑๗	 พรรคประชาสามัคคี	 ๘	มี.ค.	๕๓		 นางสมพร	จูมั่น	 นายภาสกร	ดมหอม	 ๑๑	 ๗๐๓	 ๔	 -	

๑๘	 พรรคเพื่อธรรม	 ๒๓	ส.ค.	๕๓		 นางนลินี	ทวีสิน	 นายพันจันทร์	ธนวัฒนเสถียร	 ๑๑	 ๔,๗๖๓	 ๔	 ๑๐	

๑๙	 พรรคประชาธิปไตยใหม่	 ๒๑	เม.ย.	๕๔		นายสุรทิน	พิจารณ์	 -	 ๑๘	 ๑๙,๔๒๑	 ๒๕	 ๓๕	

๒๐	 พรรคพลังชล	 ๔	พ.ค.	๕๔		 นายเชาว์	มณีวงษ์	 นายสุระ	เตชะทัต	 ๗	 ๓,๓๗๕	 ๔	 ๒	

ที่	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค
จ�านวน

สมาชิก สาขา ตัวแทนคณะกรรมการ
บริหาร

การบริจาคและการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของพรรคการเมือง



55รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค
จ�านวน

สมาชิก สาขา ตัวแทนคณะกรรมการ
บริหาร

๒๑	 พรรคครไูทยเพือ่ประชาชน	 ๒๘	มิ.ย.	๕๔		 นายปรีดา	บุญเพลิง	 		นายสุวิชญ์	โยทองยศ	 ๓๘	 ๑๔,๗๗๙	 ๕	 ๖๘

๒๒	 พรรคพลังสหกรณ์	 ๒๐	ก.พ.	๕๕	 นายจเรย์	สนประเทศ	 ว่าที่	ร.ต.	ทวีป	ยอดเศรณี		 ๘	 ๒,๐๕๕	 ๕	 ๔	

	 	 	 รองหัวหน้าพรรค

	 	 	 รักษาการหัวหน้าพรรค

๒๓	 พรรคพลังท้องถิ่นไท	 ๓๐	มี.ค.	๕๕	 นายชัชวาลล์	คงอุดม	 นายธีรศักดิ์	พานิชวิทย์	 ๒๖	 ๓๑,๘๑๙	 ๔	 ๖๙	

๒๔	 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล	 ๗	ส.ค.	๕๕	 นายชุมชฎาธาร	หาญณรงค	์ นางจุฑามาศ	ปลอดดี	 ๒๕	 ๓,๕๖๐	 ๕	 ๑๔	

๒๕	 พรรครกัษ์ผนืป่าประเทศไทย	 ๙	ม.ค.	๕๖	 นายด�ารงค์	พิเดช	 นายสันติภาพ	อินทรพัฒน์	 ๑๔	 ๑๒,๔๘๖	 ๔	 ๗๔	

๒๖	 พรรคชาตปิระชาธปิไตยก้าวหน้า	 ๒๘	มิ.ย.	๕๖	 นายสุธีร์	ปีขาล	 นายวีระพล	ปีขาล	 ๒	 ๑๑๕	 ๑	 -	

๒๗	 พรรคไทรักธรรม	 ๑๖	ส.ค.	๕๖	 นายพรีะวทิย์	เร่ืองลอืดลภาค	 นายจตุรวิทย์	กาละมิตร์	 ๗๙	 ๖๓,๓๒๖	 ๙๓	 ๔	

๒๘	 พรรคเสรีรวมไทย	 ๒๙	ส.ค.	๕๖	 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์	เตมียเวส	 นายวัชรา	ณ	วังขนาย	 ๑๗	 ๒๑,๓๖๒		 ๔	 ๗๓	

๒๙	 พรรครักษ์ธรรม	 ๔	ก.ย.	๕๖	 นายศักดาวุธ	โกมลประเสริฐ	 นางสาวจันทร์ฉาย	แซ่พ่าน	 ๑๕	 ๘๙๐		 ๔	 ๑	

๓๐	 พรรคเพื่อชาติ	 ๑๘	ก.ย.	๕๖	 นายสงคราม	กิจเลิศไพโรจน์	 นางลินดา	เชิดชัย	 ๒๒	 ๑๘,๘๕๐		 ๕	 ๗๒	

๓๑	 พรรคพลังประชาธิปไตย	 ๖	พ.ย.	๕๖	 นายพูนพิพัฒน์	นิลรังษี	 	-	 ๑๐	 ๑๑,๗๐๗		 ๗	 ๔๙	

๓๒	 พรรคภราดรภาพ	 ๑๓	พ.ย.	๕๖	 ม.ร.ว.	ด�ารงดิศ	ดิศกุล	 นายพันธ์ยศ	อัครอมรพงศ์	 ๑๗	 ๙,๘๖๒		 ๔	 ๔๒	

๓๓	 พรรคพลังไทยรักชาติ	 ๒๘	พ.ย.	๕๖	 นายสุเทพ	เข้มแข็งปรีชานนท	์ พ.ต.อ.	ณพัศ	เนติวรรธนะ	 ๙	 ๘,๘๐๔		 ๗	 ๑๘	

๓๔	 พรรคเมืองไทยของเรา	 ๒๘	พ.ย.	๕๖	 พ.ท.	เจนวิทย์	พุ่มเอี่ยม	 ร.ต.	ปวิช	พงษ์มณี	 ๑๐	 ๒,๘๖๒		 ๔	 ๒	

๓๕	 พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 ๒๐	ธ.ค.	๕๖	 นายทองประเสรฐิ	จนัทรอัมพร	 นายนพนนต์	หวานชื่น	 ๑๓	 ๓,๑๕๖		 ๕	 ๔	

๓๖	 พรรครักท้องถิ่นไทย	 ๘	เม.ย.	๕๗	 นางจริญญา	รัตน์มณีบดีเดช	 นายสุดสาคร	นุชิต	 ๙	 ๔,๑๙๓		 -	 ๒๕		

๓๗	 พรรคผึ้งหลวง	 ๑	พ.ค.	๕๗	 นายก้องภพ	วังสุนทร	 นายวรุฬห์	ชลหาญ	 ๑๕	 ๑,๕๕๐		 ๔		 ๒๕		

๓๘	 พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย	 ๑๖	พ.ค.	๕๗	 นายวิเชียร	ปิติสิทธิ์	 นางสาวอารีย์	ทวนทัย	 ๙	 ๕๕๒		 -	 ๒		

๓๙	 พรรคประชาธิปไตย	 ๒๑	พ.ค.	๕๗	 นายประมวล	พิมพ์เสน	 นายวินัย	แดงทน	 ๑๕	 ๕๓๙		 ๒	 ๒	

	 เพื่อประชาชน	

๔๐	 พรรคทางเลือกใหม่	 ๒	ส.ค.	๖๑	 นายราเชน	ตระกูลเวียง	 -	 ๑๖	 ๑๔,๗๒๙		 ๔	 ๔๙	

๔๑	 พรรคมติประชา	 ๓	ส.ค.	๖๑	 นายอนชุติ	งามเบญจวชิยักลุ	 นางสาวอรอสุา	งามเบญจวิชยักลุ	 ๙	 ๓,๑๖๙		 ๖	 ๑	

๔๒	 พรรคประชาภิวัฒน์	 ๑๐	ส.ค.	๖๑	 นายสมเกียรติ	ศรลัมพ์	 นางนันทนา	สงฆ์ประชา	 ๑๕	 ๑๕,๐๗๐		 ๔	 ๖๔	

๔๓	 พรรคพลเมืองไทย	 ๑๐	ส.ค.	๖๑	 นางสาวศิลัมพา	เลิศนุวัฒน์	 นายสมเกียรติ	วัฒนศิริชัยกุล	 ๑๘	 ๖,๘๒๑		 ๔	 ๔๗

	 	 	 รองหัวหน้าพรรค

	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่แทน	

๔๔	 พรรครวมใจไทย	 ๓๑	ส.ค.	๖๑	 นายนพดล	อมรเวช	 นายค�านึง	อิสโร	 ๒๕	 ๙,๓๒๓		 ๖	 ๑๘	

๔๕	 พรรคพลังธรรมใหม่	 ๑๔	ก.ย.	๖๑	 นายระวี	มาศฉมาดล	 นายนิทัศน์	รายยวา	 ๑๗	 ๙,๓๓๑		 ๕	 ๓๑	

๔๖	 พรรคอนาคตใหม่	 ๓	ต.ค.	๖๑	 นายธนาธร	จึงรุ่งเรืองกิจ	 นายปิยบุตร	แสงกนกกุล	 ๑๖	 ๔๔,๘๕๙		 ๖	 ๗๒	

๔๗	 พรรคไทยธรรม	 ๒๔	ต.ค.	๖๑	 นายอโณทัย	ดวงดารา	 นายสมคิด	กรุดเพชร	 ๒๒	 ๓,๒๘๑		 ๔	 ๑๑	

๔๘	 พรรคเพื่อนไทย	 ๒๔	ต.ค.	๖๑	 นายสิระ	พิมพ์กลาง	 นายอนุวัฒน์	วิกัยพัฒน์	 ๙	 ๕,๘๘๒		 -	 -	

๔๙	 พรรคไทยศรีวิไลย์	 ๒๔	ต.ค.	๖๑	 นายมงคลกติต์	สขุสนิธารานนท์	 นายวิวัฒน์	เจริญพาณิชย์ศิริ	 ๑๒	 ๗,๗๒๗		 ๔	 ๕๑	

๕๐	 พรรครวมพลัง	 ๒๖	ต.ค.	๖๑	 ม.ร.ว.	จัตุมงคล	โสณกุล	 นายทวีศักดิ์	ณ	ตะกั่วทุ่ง	 ๕	 ๒๐,๕๔๒		 ๑๑	 ๗๓	

	 ประชาชาติไทย

๕๑	 พรรคสยามพัฒนา	 ๒๖	ต.ค.	๖๑	 นายบุญส่ง	เกิดหล�า	 นายนัธทวัฒน์	โสดานิล	 ๑๗	 ๘,๓๙๒		 ๔	 ๑๘	

๕๒	 พรรคเพื่อคนไทย	 ๒๙	ต.ค.	๖๑	 นายวิทยา	อินาลา	 นายณพจน์ศกร	ทรัพยสิทธิ	 ๑๑	 ๓,๓๒๑		 ๑	 ๑๒	



56 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ที่	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค
จ�านวน

สมาชิก สาขา ตัวแทนคณะกรรมการ
บริหาร

๕๓	 พรรคพลังปวงชนไทย	 ๒๙	ต.ค.	๖๑		 นายนิคม	บุญวิเศษ	 นายจรินทร์	เฮียงกุล	 ๓๕	 ๗,๘๗๒		 ๓๒	 ๓๐	

๕๔	 พรรคพลังไทยรักไทย	 ๓๐	ต.ค.	๖๑	 นายคฑาเทพ	เตชะเดช	 นายวินัย	ไชยบุตร	 ๗	 ๑๑,๔๖๔		 ๒	 ๕๕	

๕๕	 พรรคพลังชาติไทย	 ๓๑	ต.ค.	๖๑	 พล.ต.	ทรงกลด	ทิพย์รัตน์	 -	 ๑๕	 ๒๕,๕๘๑		 ๔	 ๘๒	

๕๖	 พรรคประชาชาติ	 ๓๑	ต.ค.	๖๑	 นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	 พ.ต.อ.	ทวี	สอดส่อง	 ๕๕	 ๑๒,๙๓๖		 ๔	 ๕๗	

๕๗	 พรรคแผ่นดินธรรม	 ๒	พ.ย.	๖๑	 นายกรณ์	มีดี	 นายพลากร	เทศน�า	 ๑๘	 ๘,๑๗๐		 ๓	 ๓๙	

๕๘	 พรรคคลองไทย	 ๒	พ.ย.	๖๑	 นายสายัณห์	อินทรภักดิ์	 นายสุทิน	ช่วยธานี	 ๒๕	 ๒,๓๑๙		 ๑	 ๑๔	

๕๙	 พรรคประชาธรรมไทย	 ๒	พ.ย.	๖๑	 นายพิเชษฐ	สถิรชวาล	 นายชัยวุฑ	ตรึกตรอง	 ๑๐	 ๒๔,๐๑๗		 ๑๐	 ๕๒	

๖๐	 พรรคประชานิยม	 ๗	พ.ย.	๖๑	 พล.ต.อ.	ยงยทุธ	เทพจ�านงค์	 พล.ต.ต.	วรยทุธ	อินทรสวุรรณ	 ๑๔	 ๑๘,๑๙๕		 ๔	 ๖๗	

๖๑	 พรรคพลังประชารัฐ	 ๗	พ.ย.	๖๑	 นายอุตตม	สาวนายน	 นายสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์	 ๒๔	 ๒๕,๔๕๘		 ๔	 ๗๓	

๖๒	 พรรคเศรษฐกิจใหม่	 ๘	พ.ย.	๖๑	 นายสุภดิช	อากาศฤกษ์	 นายภาสกร	เงินเจริญกุล	 ๙	 ๔,๒๕๘		 ๓	 ๗๕	

	 	 	 รองหัวหน้าพรรค

	 	 	 รักษาการหัวหน้าพรรค

๖๓	 พรรคไทยรุ่งเรือง	 ๘	พ.ย.	๖๑	 นายฉัตรชัย	แนวพญา	 นายกิตติ	พุทธนพ	 ๒๒	 ๑,๔๖๒		 -	 ๙	

๖๔	 พรรคพลังรัก	 ๒๑	พ.ย.	๖๑	 พ.ต.	ภรัณ	กิตติวัฒน์	 นายขจร	ภูพาน	 ๗	 ๒,๐๒๐		 -	 ๑๒	

๖๕	 พรรคชาติพันธุ์ไทย	 ๒๑	พ.ย.	๖๑	 นายพลศุภรกัษ์	ศริจินัทรานนท์	 ว่าที่	ร.ต.	สนั่น	พันธุ์อุโมงค์		 ๒๐	 ๒,๐๐๓		 -	 ๑๐	

๖๖	 พรรคภูมิพลัง	 ๒๖	พ.ย.	๖๑	 นางค�านึง	พุฒหอม	 นายวันชัย	วรรณสว่าง	 ๑๐	 ๓,๑๓๙		 -	 -	

	 เกษตรกรไทย

๖๗	 พรรคพลังสังคม	 ๒๖	พ.ย.	๖๑	 นายวิฑูรย์	ชลายนนาวิน	 -	 ๕	 ๒,๙๑๘		 ๓	 ๒๕	

๖๘	 พรรคพลังแรงงานไทย	 ๒๖	พ.ย.	๖๑	 นายพิเชษฐ์	ภูแก้ว	 -	 ๑๘	 ๓,๖๓๖		 ๔	 ๔	

๖๙	 พรรคสุจริตชน	 ๒๖	พ.ย.	๖๑	 นายกนกศักดิ์	ลิขิตไพรวัลย์	 น.ต.	อัครวัฒน์	อังกูรปภารัชต์	 ๑๑	 ๑๓,๑๘๙		 ๙	 ๓๓	

	 (พลังไทสร้างชาติ)

๗๐	 พรรคพลังศรัทธา	 ๒๖	พ.ย.	๖๑	 พล.อ.	อนันตร์	บุญร�าไพ	 นายเชิดชัย	กลางสาทร	 ๒๙	 ๔,๕๕๓		 ๔	 ๒๙	

๗๑	 พรรคพลังแผ่นดินทอง	 ๓	ธ.ค.	๖๑	 นายอนุวัฒน์	วิใจเงิน	 -	 ๑๔	 ๑,๓๑๗		 ๑	 ๑๒	

๗๒	 พรรคกลาง	 ๑๑	ธ.ค.	๖๑	 นายชุมพล	ครุฑแก้ว	 นายสุขทวี	สุวรรณชัยรบ	 ๒๒	 ๒,๑๕๔		 -	 ๑๓	

๗๓	 พรรคพลังเพื่อไทย	 ๑๑	ธ.ค.	๖๑	 นายเอกวรพงศ์	อ�านวยทรัพย์	 นายกิตนินัท์	หาญจติรนภัสสร	 ๕	 ๔๖๓		 ๒	 -	

๗๔	 พรรคประชาไทย	 ๒๐	ธ.ค.	๖๑	 นายบุญยงค์	จันทร์แสง	 นายวรินทร	อุทุมพร	 ๑๑	 ๑,๖๒๓		 -	 ๓๙	

๗๕	 พรรคกรีน	 ๒๐	ธ.ค.	๖๑	 นายพงศา	ชูแนม	 นายวีระพงศ์	สกล	 ๒๐	 ๔,๒๔๖		 -	 ๓๖	

๗๖	 พรรคพฒันาประเทศไทย	 ๒๐	ธ.ค.	๖๑	 ว่าที่	ร.ต.	อติโรจ	บุญใย	 นายทศพล	ทิพย์เนตร	 ๔	 ๔๖๖		 -	 ๑	

๗๗	 พรรคฐานรากไทย	 ๒๕	ธ.ค.	๖๑	 นายภักดี	เหล่าลาภะ	 พ.จ.ต.	ญาณวุฒิ	ทองเฟื่อง	 ๒๒	 ๓๘๓		 -	 ๑๒	

๗๘	 พรรคสามัญชน	 ๒๖	ธ.ค.	๖๑	 นายเลิศศักดิ์	ค�าคงศักดิ์	 นายกิตติชัย	งามชัยพิสิฐ	 ๑๕	 ๖๗๐		 -	 ๙	

๗๙	 พรรคพลังครูไทย	 ๒	ม.ค.	๖๒	 นายวิทธยา	บริบูรณ์ทรัพย์	 นายจารึก	ศรีเลิศ	 ๑๗	 ๒,๔๕๔		 -	 ๙	

๘๐	 พรรคภาคีเครือข่ายไทย	 ๒	ม.ค.	๖๒	 นางสาวกฤษอนงค์	สวุรรณวงศ์	 นายชัยวัฒน์	ชัยจินดาวัธน์	 ๑๒	 ๙,๒๖๘		 ๔	 ๓๕	

๘๑	 พรรคพลังไทยดี	 ๒	ม.ค.	๖๒	 นายสาธุ	อนุโมทามิ	 นายมานะ	สุดสงวน	 ๒๗	 ๑,๘๙๘		 -	 ๘	

๘๒	 พรรคเพื่อไทยพัฒนา	 ๒	ม.ค.	๖๒	 นางสาวอรอนงค์	บุญโต	 นายองอาจ	วิเศษ	 ๘	 ๓,๖๖๙		 -	 ๑๐	

๘๓	 พรรคพัฒนาชาติ	 ๒๓	ม.ค.	๖๒	 นายชนาธิป	ตามสมัย	 นายพงศ์ศักร์	ฉันทสิริสวัสดิ์	 ๘	 -	 -	 -	

๘๔	 พรรคคนงานไทย	 ๒๙	ม.ค.	๖๒	 นายธีระ	เจียบุญหยก	 นายสุธรรม	เลิศพงษ์ประเสริฐ	 ๖	 -	 ๒	 -	

๘๕	 พรรคสร้างชาติ	 ๘	ก.ค.	๖๒		 นางรัตนาภรณ์	ธรรมโกศล	 ม.ล.	กรกสิวัฒน์	เกษมศรี	 ๓๔	 -	 ๓	 ๔	

	 	 รวมทั้งหมด		๘๕		พรรคการเมือง	 	 ๑,๔๑๗	 ๘๖๘,๒๗๐	 ๔๒๐	 ๒,๓๙๔	



57รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 57รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๑.๘.๑	 การจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 รวมระเบียบคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ประกาศคณะกรรมการการเลอืกต้ังทีป่ระกาศบงัคบัใช้ 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	(จ�านวน	๔๐	ฉบับ)

ตารางที่ ๑๐ จำานวนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ที่ประกาศบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเดือนปีที่
ประกาศราชกจิจานเุบกษา

QR	Codeระเบียบ/ประกาศ
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	 ๑.๘	 การพัฒนากฎ	ระเบียบที่ส�าคัญ

๑.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงิน	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท�าการ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�านักงาน	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบ	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ภายใน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๔.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ	 ๒๘	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ส�าหรับกรรมการ	เลขาธิการ	พนักงาน	และลูกจ้างของ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๕.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบ	 ๒๘	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๖.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๑๗	มกราคม	๒๕๖๒
	 และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไป
	 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๖๑

๗.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๒

๘.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๙.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ๓	มกราคม	๒๕๖๒
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๖๑



58 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์58 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 63รายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.
๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  

รา
ยง
าน
ผล
กา
รป
ฏิบ
ัติง
าน
คณ

ะก
รร
มก
าร
กา
รเ
ลือ
กตั้

ง 
ปร
ะจ
 าป
งีบ
ปร
ะม
าณ

 พ
.ศ
. ๒

๕๖
๒ 

 

  

 

 

58 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   

 

QR	Codeระเบียบ/ประกาศ

๑๐.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ๒๐	มีนาคม	๒๕๖๒
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	๒)
	 พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๑.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน	 ๓	มกราคม	๒๕๖๒
	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๒.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน	 ๑๗	มกราคม	๒๕๖๒
	 การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด	พ.ศ.	๒๕๖๑

๑๓.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินคดี	 ๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
	 เลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๔.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒
	 การปฏิบตังิานและการสงัเกตการณ์ในการเลอืกต้ัง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๕.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะ	 ๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒
	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยงาน
	 ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๖.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช�าระ	 ๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒
	 ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการเลือกตั้ง
	 พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๗.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท�าลาย	 ๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒
	 บัตรเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๘.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๒
	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒

๑๙.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย	 ๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
	 ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๐.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย	 ๒๒	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล
	 แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท�าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม
	 ในการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

วันเดือนปีที่
ประกาศราชกจิจานเุบกษา



59รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 59รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒๒.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้าม	 ๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒
	 ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
	 ณ	ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน
	 ก่อนวันเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๓.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการสอบถาม	 ๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๒
	 และการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 พ.ศ.	๒๕๖๐

๒๔.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒๕.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง	 ๒๓	มกราคม	๒๕๖๒
	 และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๖.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒๗.	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒๘.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๓๐	กันยายน	๒๕๖๒
	 และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๒๙.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
	 วิธีการยื่นและการพิจารณาค�าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๐.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
	 การยื่นค�าร้องและค�าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับ
	 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒

วันเดือนปีที่
ประกาศราชกจิจานเุบกษา

QR	Codeระเบียบ/ประกาศ

63รายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.
๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   

 

ส่ว
นท
ี่ ๒
 | 
 ผ
ลก
าร
ปฏ
ิบัต

ิงา
นท
ี่ส า
คัญ

แล
ะผ
ลก
าร
ปฏ
ิบัต

ิงา
นต

าม
แผ
นย
ุทธ
ศา
สต
ร์ 

 

  
 

59 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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59 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   

 



60 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์60 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

วันเดือนปีที่
ประกาศราชกจิจานเุบกษา

QR	Codeระเบียบ/ประกาศ

๓๑.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์	 ๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
	 โดยไม่ด�าเนินคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๒.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย	 ๒๐	กันยายน	๒๕๖๒
	 การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
	 รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๓.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ�านวน	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
	 หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร	และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ
	 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 ครั้งต่อไป	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓๔.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง		 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 เรื่อง	ก�าหนดจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓๕.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒
	 เรื่อง	การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง
	 หรือที่เลือกตั้งกลาง	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๖.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	การจัดสรร	 ๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๒
	 เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
	 การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๗.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	หลักเกณฑ์	 ๑๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 และวิธีการจัดท�าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	
	 และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓๘.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	หลักเกณฑ์	 ๓๐	กันยายน	๒๕๖๒
	 และวิธีการจัดท�าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	
	 และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

๓๙.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	หลักเกณฑ	์ ๕	เมษายน	๒๕๖๒
	 การด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้	กรณคีณะกรรมการการเลอืกตัง้
	 สัง่ให้มีการออกเสยีงลงคะแนนใหม่	หรอืเลอืกตัง้ใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๒

๔๐.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	หลักเกณฑ์	 ๕	เมษายน	๒๕๖๒
	 และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก	
	 สภาผู้แทนราษฎร	ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๒

63รายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.
๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 

 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินคดี
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 
  

 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือ 
      การปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัด
ยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช าระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจสอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  

 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัล 
แก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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60 

ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

  

 

34. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

35. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 

๓6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดสรร
เวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 

37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

38. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

39. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่   
หรือเลือกตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  

40.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ เมษายน ๒๕๖๒  
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ระเบียบ/ประกาศ วันเดือนปีที่ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

QR Code 

๒๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชี
รายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๒. ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนน 

      ก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒๓. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
สอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
  

 

๒๖. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการยื่นและการพิจารณาค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  

 

๓๐.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์
การยื่นค าร้องและค าคัดค้านต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   

 



61รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๑.๘.๒	 จัดท�าหนังสือ	 “กฎหมาย	 ระเบียบ	 คู่มือการปฏิบัติงาน	 และแบบพิมพ์ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับ 
การสืบสวน	การไต่สวน	และการวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
	 	 	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสืบสวน	 สอบสวน	 หรือไต่สวน	 หรือ
ด�าเนินคดี	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามที่กฎหมายก�าหนด	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย	 ระเบียบ	 
คูม่อืการปฏบัิตงิาน	และแบบพิมพ์ต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัการสบืสวน	การไต่สวน	และการวนิจิฉัยชีข้าด	การเลอืกต้ังสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร”	จ�านวน	๓,๓๐๐	เล่ม		โดยแจกจ่ายให้ผูบ้รหิาร	พนกังานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	รวมทัง้บุคคลภายนอก	ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
สืบสวนและไต่สวน		ผู้ตรวจการเลือกตั้ง		ผู้ตรวจการเขต	และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง		 
เพือ่ใช้เป็นคูม่อืในการปฏิบัตงิานของเจ้าพนกังานผูม้อี�านาจสบืสวน	สอบสวน	หรอืไต่สวน	หรอืด�าเนนิคด	ีการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒. ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	จัดท�าขึ้นภายใต้หน้าที่ 
และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	 
โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	แนวทางปฏริปูประเทศ	และแผนระดับชาติฉบบัอืน่	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัภารกจิหลกั 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเพื่อใช้เป็นทิศทางการด�าเนินงาน	 รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วนของสังคม	 ประกอบด้วย	 
๕	 ยุทธศาสตร์	 และแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ดังนี้

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 การจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

	 	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย	๓	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๒.๑	 ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 
เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 
โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

แผนภูมิที่ ๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน

	 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๑	 ประกอบด้วย	 จ�านวน	 ๔	 โครงการ	 ๙	 กิจกรรม	 สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 
จ�านวน	 ๔	 โครงการ	 ๘	 กิจกรรม	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๘.๘๙	 ยกเลิกการด�าเนินการ	 จ�านวน	 ๑	 กิจกรรม	 
จาก	๑	โครงการ	ได้แก่	กิจกรรมจากโครงการที่	๑	กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้นแบบ	 ชนิดทัชสกรีน	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 (คณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติการประชุม	 
เมื่อวันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ไม่เห็นชอบให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ด�าเนินโครงการดังกล่าว	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นชอบยกเลิกโครงการ)	 เบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 ๑๓,๑๕๔,๐๕๖.๒๐	 บาท	 (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบหกบาท 
ยี่สิบสตางค์)	 คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๓๐	 จาก	 โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน 
ที่ส�าคัญ		ดังนี้

	 	 ๑.	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ		
   ■	 กิจกรรม	 การอบรมทบทวนการใช้งานโปรแกรมรับสมัครเลือกต้ังทางอินเทอร์เน็ต 
และการจัดท�าฐานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้ง	 ด�าเนินการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 
จ�านวน	๑๐	รุ่น	โดยอบรมต่อเนื่องระหว่างเดือนกันยายน	๒๕๖๑	–	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 	 ๒.	โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ			    
   ■	 กิจกรรม	 จัดสรรเงินให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเพื่อจัดอบรม 
ผู้จัดการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	(ผจ.ปน.)	และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล	(กก.ศส.ปชต.)	
ทั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดสรรเงินให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 
จ�านวน	๗๗	จังหวัด		เพื่อจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายข้างต้น	เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ที่	๑		การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน

เป้าประสงค์		:	 ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร
	 เข้าถึงและใช้สิทธิเลือกตั้ง	ได้โดยสะดวก	รวดเร็ว	และมีภาระในการใช้สิทธิน้อยที่สุด

กลยุทธ์ที่	๑.๑ กลยุทธ์ที่	๑.๒ กลยุทธ์ที่	๑.๓

สร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงการเลือกตั้ง

สร้างระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อประโยชน์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การแสวงหาวิธีการเลือกตั้งที่สะดวก
ทัง้ด้านการบริหารจดัการโดยมเีป้าหมาย 
ที่ประชาชนสะดวก	และไม่เป็นภาระ
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๓.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   ■	 กิจกรรม	 การจัดท�าแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกแก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลผู ้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 (แอปพลิเคชัน 
ฉลาดเลือก	 หรือ	 Smart	 Vote)	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้จัดท�าแอปพลิเคชันฉลาดเลือก	 
(Smart	Vote)	เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	๒๕๖๒	 โดยว่าจ้าง	 บริษัท	 ทูเฟลโลส์	 
เน็ตเวิร์คแอนด์ดีไซน์	จ�ากัด	เป็นผู้จัดท�าแอปพลิเคชัน	งบประมาณ	จ�านวน	๖๔๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 เนื้อหาของแอปพลิเคชันฉลาดเลือก	(Smart	Vote)	ประกอบด้วย 
	 	 	 ๑)	 การตรวจสอบหน่วยเลือกต้ัง	 แอปพลิเคชันได้ท�าการเชื่อมโยงระบบกับข้อมูลบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง
	 	 	 ๒)	 ข้อมูลพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง	
	 	 	 ๓)	 ข้อมูลผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 ได้แก่	 ข้อมูลผู ้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ข้อมูลผู ้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อ	 บุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี	 และภาพรวมผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 โดยได ้
เช่ือมโยงข้อมลูผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จากโปรแกรมการรบัสมคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่พฒันาโดยส�านกังานพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)
	 	 	 ๔)	 กรณีต ้องการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง	 ซึ่งจะแสดงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิส�าหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกต้ัง	 นอกเขตเลือกต้ัง	 และนอกราชอาณาจักร	 รวมทั้ง	 
กรณีลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งส�าหรับคนพิการ	 ทุพพลภาพหรือสูงอายุ	 ทั้งนี้	 ได้แสดง	Web	 Link	 ที่เชื่อมโยง 
ไปยังระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า	 ของส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 เพื่อให ้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าระบบและท�ารายการได้ทันที
	 	 	 ๕)	 สาระน่ารู้การเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 จ�านวนครั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดเลือก	(Smart	Vote)	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๓๙๔,๕๑๕	ราย	 
แบ่งเป็นระบบ	Android	๒๓๐,๔๐๐	ราย	และ	IOS	๑๖๔,๑๑๕	ราย

ภาพประกอบที่ ๔  การใช้งานแอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote)



64 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย	๔	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

แผนภูมิที่ ๔   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่	๒		การจัดการเลือกต้ังที่เป็นท่ียอมรับ

เป้าประสงค์		:	 นกัการเมอืง	พรรคการเมอืง	ประชาชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	เช่ือถือในกระบวนการ 
	 และยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติ

กลยุทธ์ที่	๒.๑ กลยุทธ์ที่	๒.๒ กลยุทธ์ที่	๒.๔กลยุทธ์ที่	๒.๓

การพัฒนากระบวนการ
จัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

การพัฒนาระบบ 
สืบสวนสอบสวน

การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตการเลือกตั้ง

การสร้างระบบการคัดกรอง 
และกลไกตรวจสอบบุคลากร 
เลือกตั้งทุกระดับ	ที่สามารถ 

สร้างความน่าเชื่อถือแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกระบวนการเลือกตั้ง

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๒		ประกอบด้วย		๖	โครงการ		๑๐	กิจกรรม		สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	จ�านวน  
๔	โครงการ		๕	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	๕๐	ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	จ�านวน	๓	โครงการ		 
๔	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมจากโครงการที่	๑	โครงการพัฒนาระบบ	กลไก	กระบวนการเลือกตั้ง	และการออกเสียง 
ประชามติ	 โครงการที่	 ๔	 โครงการพัฒนาระบบงานการข่าว	 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด	 และ 
โครงการที่	 ๕	 โครงการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนและฐานข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง	 กรมการปกครอง	 งด/ชะลอ/ยกเลิก 
การด�าเนินการ	 จ�านวน	 ๑	 กิจกรรม	 จาก	 ๑	 โครงการ	 กิจกรรมจากโครงการที่	 ๕	 โครงการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนและฐานข้อมูลข่าวสาร	 กิจกรรมจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงาน	 
(ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลาง	 กรมการปกครอง	 เง่ือนไข
ที่ประสานงานกับบริษัทที่พัฒนาระบบฯ	 และจะต้องพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น)	เบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการ	จ�านวน	๒๘,๕๗๕,๑๔๓.๔๙	บาท	 
(ย่ีสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร ้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๗.๕๗		 
โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ๑.	โครงการพัฒนาระบบงานการข่าว
	 	 	 โครงการพัฒนาระบบงานการข่าว	เป็นโครงการต่อเนือ่งทีไ่ด้ด�าเนนิการจดัอบรมมาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
จนถึงปัจจุบัน	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการข่าวและพัฒนา 
ระบบการข่าว	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด	 รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน	
สืบสวนหาข่าว	 การกระท�าความผิดกฎหมายเลือกต้ังทุกระดับ	 และให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ในยุคปัจจุบัน	 เสริมสร้างความหลากหลายในด้านการสืบสวนและไต่สวน	 ท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย	 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น	๒	กิจกรรม	ดังนี้



65รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 	 ๑.๑	 กิจกรรมอบรมระบบงานการข่าว	 “หลักสูตรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าว 
และเทคนิคการสืบสวนสอบสวน	รุ่นที่	๑	-	๓”
    วัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของส�านักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ	 online	 /	 Electronic	 ในเชิงลึกมากขึ้น	 พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที ่
ให้มีศักยภาพ	 และสามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างานด้านการข่าว/การเสาะแสวงหาข่าว	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เป้าหมาย	ประกอบด้วย	หวัหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมอืง	และพนกังาน
สืบสวนและไต่สวนส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 ๒๕๐	 คน			
จ�านวน	๓	รุ่น
    ผลการด�าเนินการจัดอบรม	ณ	 โรงแรม	 ทีเค	 พาร์ค	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 ถนนแจ้งวัฒนะ		 
แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัส่ี	กรงุเทพมหานคร	ด�าเนนิการจัดอบรม	จ�านวน	๓	รุน่	ระหว่างวันท่ี	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	 
–	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	 ๒๔๗	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๘.๘	 ทั้งนี้	 พนักงานสืบสวน 
และไต่สวน	ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๙๕

ภาพประกอบท่ี ๕ ภาพกิจกรรมอบรมระบบงานการข่าว “หลกัสตูรอบรมเพิม่ประสทิธิภาพงานการข่าว 
และเทคนิคการสืบสวนสอบสวน รุ่นที่ ๑ - ๓”

	 	 	 ๑.๒	 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่าวระดับจังหวัด	
	 	 	 	 เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายข่าว	 เพ่ือพบปะ	 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
การปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 และให้ความรู้แก่เครือข่ายข่าวในพ้ืนท่ี	 ให้มีความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ 
การหาเสียง	และความเคลื่อนไหวของตัวแทนหัวคะแนนในพื้นที่	รวมถึงการคัดเลือกเครือข่ายคนใหม่
    วัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่และให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการข่าว	 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารให้กับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
    เป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 แหล่งข่าว	 ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน 
และไต่สวน	(เครือข่ายข่าว)	จ�านวน	๓,๐๐๐	คน	และมีผู้เข้ารับร่วม	จ�านวน	๒,๗๐๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙๐	
    ผลการด�าเนินการจัดอบรม	 โอนเงินงบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	ด�าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว



ภาพประกอบที่ ๖  ภาพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่าวระดับจังหวัด

66 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 ๒.	โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบคุลากรด้านการสบืสวนสอบสวน	วนิจิฉัยและการด�าเนนิคดีในศาล
   ■	 กิจกรรม	อบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนและไต่สวน	ระดับต้น	รุ่นที่	๑
	 	 	 	 เป็นการเตรียมบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่	 และการด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม	 สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 โดยมุ่งหวังที่จะขจัดการซื้อสิทธิขายเสียงหรือการทุจริต 
การเลือกตั้ง	รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง	มีประสิทธิภาพ
    วตัถุประสงค์	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานสบืสวนและไต่สวน	นติกิรทีบ่รรจใุหม่	และพนกังานทีม่คีณุวฒุิ
นติศิาสตร์	มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	กระบวนการสบืสวนและ
ไต่สวน	การด�าเนินคดีในศาล	และการปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้เป็น
ไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 เป้าหมาย	 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ	 และนิติกรปฏิบัติการที่บรรจุใหม่	 
นิติกรปฏิบัติการ	ส่วนงานอื่น	และพนักงานที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์

	 	 ๓.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค�าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
   ■	 กิจกรรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้ง	
    วัตถุประสงค์		เพื่อพัฒนางานสืบสวน	สอบสวน	ไต่สวน	และวินิจฉัยชี้ขาดให้มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับ
    เป้าหมาย	 อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง	 ๓๕	 คณะ	 ๆ	 ละ	 ๕	 คน	 
รวม	๑๗๕	คน	และมีผู้เข้าร่วมประชุม	๑๖๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๔๓



67รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบด้วย	๓	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

แผนภูมิที่ ๖  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่	๓		การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์		:	 ประชาชน	ภาคเอกชน	องค์กรเอกชน	และภาคประชาสังคม
	 มีส่วนในการจัดการก�ากับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่	๓.๑ กลยุทธ์ที่	๓.๒ กลยุทธ์ที่	๓.๓

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน

การสร้างกลไก	และส่งเสริม	สนับสนุน 
เครือข่ายภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน 
และองค์การเอกชนในการจดัการเลอืกตัง้

การเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตส�านึก 
ความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 ประกอบด้วย	๘	 โครงการ	 ๒๐	 กิจกรรม	 และสามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 
จ�านวน	 ๘	 โครงการ	 ๑๗	 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	 ๘๕	 ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓		
จ�านวน	 ๓	 กิจกรรม	 จาก	 ๒	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง	 
กิจกรรมหลัก	 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ังโดยหน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษา 
และองค์กรเอกชน	และโครงการที่	๖	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	
กิจกรรมติดตามประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมโดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เบิกจ่ายงบประมาณ
ในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 ๑๔๑,๒๓๖,๖๙๗.๘๙	 บาท	 (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหม่ืน 
หกพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๕.๐๕	 โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงาน 
รายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ		ดังนี้

	 	 ๑.	โครงการสร้างจิตส�านึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริต
การเลือกตั้ง		
   ■	 กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง	โดย	ศส.ปชต.
    ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้ด�าเนินการรณรงค์จัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงเพิ่มเติม 
จากปี	 ๒๕๖๑	 อ�าเภอละ	 ๒	 แห่ง	 โดยมีเป้าหมายหมู่บ้านไม่ขายเสียง	 รวม	 ๑,๘๕๖	 หมู่บ้าน	 แต่ปรากฏว่า 
มีหมู่บ้าน	เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑,๙๖๖	หมู่บ้าน	วัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้าน
ไม่ขายเสียง	 มีเครือข่ายรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง	 น�าไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ	 ศส.ปชต.	 และเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาต ิ
และระดับท้องถิ่น
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กรรมการการเลือกตั้ง	(ศาสตราจารย์สันทัด	ศิริอนันต์ไพบูลย์)	พร้อมด้วย	นายไพบูลย์	เหล็กพรหม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	และคณะร่วมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ

ต�าบลหนองจระเข้	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี

กรรมการการเลือกตั้ง	(นายฐิติเชษฐ์	นุชนาฏ)	เป็นประธานในพิธี
มอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ	ประจ�าปี	๒๕๖๒	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพประกอบที่ ๗  ภาพกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.
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ภาพประกอบที่ ๘  ภาพกิจกรรมชุมนุมเสวนาและมอบรางวัล ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับประเทศและระดับจังหวัด

	 	 ๒.	โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
   ■	 กจิกรรมเสรมิสร้างความเข้มแขง็และพฒันาเครือข่าย	ศส.ปชต.	โดยการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ร่วมกนัระหว่าง	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	กบัศนูย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย	(ศส.ปชต.)	เพ่ือส่งเสรมิ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่	ศส.ปชต.	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน	๕	ก.	ให้ครอบคลุม	ทั้งนี้	ได้จัดให้มี
การนิเทศ	และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ	ศส.ปชต.	ผ่านการประกวด	ศส.ปชต.	ดีเด่น	ระดับจังหวัด	เพื่อคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับประเทศ	(ศส.ปชต.)	ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ	ได้แก่
	 พื้นที่	ศสร.	๑	 ศส.ปชต.	พิมลราช	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี
	 พื้นที่	ศสร.	๒	 ศส.ปชต.	บ้านจ่า	 อ�าเภอบางระจัน	 จังหวัดสิงห์บุรี
	 พื้นที่	ศสร.	๓	 ศส.ปชต.	คลองปราบ	 อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 พื้นที่	ศสร.	๔	 ศส.ปชต.	ท่ามิหร�า	 อ�าเภอเมืองพัทลุง	 จังหวัดพัทลุง
	 พื้นที่	ศสร.	๕	 ศส.ปชต.	หนองจ๊อม	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่
	 พื้นที่	ศสร.	๖	 ศส.ปชต.	เมืองเก่า	 อ�าเภอเมืองสุโขทัย	 จังหวัดสุโขทัย
	 พื้นที่	ศสร.	๗	 ศส.ปชต.	กุดหวาย	 อ�าเภอเมืองศีขรภูมิ	 จังหวัดสุรินทร์
	 พื้นที่	ศสร.	๘	 ศส.ปชต.	บ้านเม็ง	 อ�าเภอหนองเรือ	 จังหวัดขอนแก่น
	 	 	 	 โดยมีการจัดกิจกรรมชุมนุมเสวนาและมอบรางวัล	 ศส.ปชต.	 ดีเด ่นระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด	เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๓	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	กรุงเทพมหานคร
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	 	 ๓.	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง
   ■	 กิจกรรมอบรมเครือข่ายสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย	 โดยการจัดอบรม 
ให้ความรู้ตามหลักสูตร	“บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”	เนื้อหาการให้ความรู้	ประกอบด้วย
	 วิชาที่	๑	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ความเสมอภาค	และการไม่เลือกปฏิบัติ
	 วิชาที่	๒	 วิเคราะห์ศักยภาพผู้หญิงในงานพัฒนา
	 วิชาที่	๓	 ต้นไม้ประชาธิปไตย	
	 วิชาที่	๔	 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
	 วิชาที่	๕	 การเลือกตั้งท้องถิ่น
	 วิชาที่	๖	 บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วม
	 โดยก�าหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้น�าสตรี	 ๗๗	 จังหวัด	 จ�านวน	 ๘	 รุ่น	 มีผู้ผ่าน 
การอบรมทั้งสิ้น	๖๑๙	คน
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   ■	 กิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการด�าเนินงานสร้างพลเมือง	 (Big	 forum)	ร่วมกับหน่วยงาน 
ของรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และองค์การเอกชน	 โดยการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานเครือข่าย 
ที่มีส่วนร่วมการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ระยะเวลา	 ๒	 วัน	 ๑	 คืน	 ในวันท่ี	 
๑๙	 –	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บายเซ็นทารา	 ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์	 
แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 โดยที่มาของการจัดกิจกรรม	 BIG	 FORUM	 ขึ้น	 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากเครือข่าย 
ของหน่วยงานของรัฐ	สถาบันการศึกษา	องค์กรเอกชน	เครือข่ายอื่น	ๆ	ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 รวมถึงผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	และผู้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 	 จากผลการระดมความคดิเหน็ดงักล่าว	น�ามาสูก่รอบแนวทางในการด�าเนนิงานการสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	ใน	๓	รูปแบบ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑.	 การทบทวน	
	 	 	 	 	 ทบทวนการด�าเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ที่ผ่านมา	 ว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เพียงใด	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	
ตลอดจนแนวทางที่ควรจะด�าเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และต่อเนื่อง	 เพื่อประเมินผลว่า 
การด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ประสบความส�าเร็จหรือไม่	 มีความคุ้มค่าเพียงใด	 อันเป็นการทบทวน	 และพัฒนา 
การด�าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป
	 	 	 	 ๒.	 การขยายผล
	 	 	 	 	 การขยายช่องทางในการปลกูฝังความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยมีเป้าประสงค์	ดังนี้
	 	 	 	 	 ๑)	 เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	ค่านยิม	และทศันคตทิีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	และวฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	
โดยน้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต
	 	 	 	 	 ๒)	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลเมืองให้มีความตระหนักและผูกพันต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์	มีความรักชาติ	และมีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
	 	 	 	 	 ๓)	 เพือ่สร้างความตระหนกัรู	้สทิธ	ิหน้าที	่และความรบัผดิชอบในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
	 	 	 	 ๓.	 การต่อยอด
	 	 	 	 	 การต่อยอดภารกิจจากการด�าเนินกิจกรรมโดยการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตร	๔	หน่วยงาน	คือ	กรมการปกครอง	กรมการพัฒนาชุมชน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	และกรมกิจการ 
ผู ้สูงอายุ	 ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี	 โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ภาพประกอบที่ ๑๐  ภาพกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการดำาเนินงานสร้างพลเมือง (Big forum)
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การสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 นอกจากที่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีหน้าท่ีและอ�านาจเป็นผู้ควบคุมและด�าเนินการจัดหรือ 
จัดให ้มีการเลือกตั้ง	 หรือการออกเสียงประชามติ	 รวมท้ังการส ่งเสริมสนับสนุนให ้หน่วยงานของรัฐ		
สถาบันการศึกษา	 และองค์กรเอกชน	 ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 การมีส ่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชน	หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างเครือข่าย
สร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 ได้แก่ประชาชน 
ทุกเพศทุกวัย	 ทุกกลุ ่มสาขาอาชีพ	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก	 เยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษาท่ีเป็นพลังคนรุ ่นใหม่ 
ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญดังนี้

	 	 ๑.	 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 โดยลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย
	 	 	 ๑.๑	 กิจกรรมลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 โดยเล็งเห็นถึงหลักการส�าคัญ 
ที่มุ ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	 ศาสนา	
ปรารถนาให้ลูกเสือมีพัฒนาการท้ังทางกาย	 สติปัญญา	 จิตใจและศีลธรรมมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม
ให้เจริญก้าวหน้า	 เพื่อความสงบสุข	 สามัคคีและความมั่นคงของประเทศ	 นอกจากนั้นมีความเชื่อว่ากิจการของ
ลูกเสือเป็นแนวทางท่ีจะเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตย	
และได้ด�าเนินกิจกรรมลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นมา	 เพื่อรณรงค ์
ให้ความรู้	 เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ลูกเสือ	เพื่อปลุกจิตส�านึกให้ลูกเสือ		ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ 
ได้เห็นความส�าคัญและคุณค่าของการเลือกต้ัง	 ได้กระท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 โดยช่วยงาน
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ทั้งในการรณรงค์เผยแพร่และงานการบริการประชาชนในการเลือกตั้ง	
นับเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท	 หน้าท่ี	 ภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
โครงการลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย	 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในความร่วมมอืต่อกจิกรรมระหว่างส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กับส�านกัการลกูเสอื	ยวุกาชาดและกิจการ
นักเรียน	ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ	และกระทรวงศึกษาธิการ	โดยได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 	 ๑)	 กิจกรรมจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การสร้างจิตส�านึกในความ
เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 บทบาทหน้าที่และภารกิจของลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม	 ประกอบด้วย	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 
ครู	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่เป็นหน่วยลูกเสืออาสา	กกต.	 เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย	 
จ�านวน	๑,๐๓๐	แห่ง	 เนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	กกต.	 ได้สับเปลี่ยนโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ	 
จึงได้จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	กกต.	จ�านวน	๔	รุ่น	ใน	๔	ภูมิภาค		ดังนี้
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	 	 	 	 	 -	 รุ่นที่	๑	ระหว่างวันที่	๓๑	กรกฎาคม	–	๒	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงแรมบรรจงบุรี	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	๗๖	คน
	 	 	 	 	 -	 รุ ่นที่	 ๒	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๔	 –	 ๑๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงแรมชุดาปาร์ค	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	๑๑๓	คน
	 	 	 	 	 -	 รุ ่นที่	 ๓	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๐	 –	 ๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ณ	 ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงแรมสีหราช	อุตรดิตถ์	อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	จ�านวน	๑๒๑	คน
	 	 	 	 	 -	 รุ่นที่	 ๔	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 –	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	ณ	 ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ 
และรีสอร์ท	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	จ�านวน	๘๑	คน
	 	 	 	 	 รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน		๓๙๑	คน

	 	 	 	 โดยผูอ้�านวยการฝึกอบรมและคณะวทิยากรถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์
ประกอบด้วยสาระวิชาลูกเสือกับสถาบันหลักของชาติ	 หลักสูตรพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 บทบาท	 หน้าที่และอ�านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 สาระส�าคัญและระบบการเลือกตั้ง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกต้ัง	
กิจกรรม	๖	สัปดาห์ประชาธิปไตย	วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ลูกเสืออาสา	กกต.	ภารกิจลูกเสืออาสา	กกต.	
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 และพิธีการเข้ารับปณิธานเป็นลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น�าเนื้อหาและความรู้ต่าง	ๆ	ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ลูกเสืออาสา	กกต.	 ในสถานศึกษา	และด�าเนินงานตามภารกิจ
ลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 ต่อไป	 ด้วยกระบวนการลูกเสือ	 ให้ลูกเสืออาสา	 กกต.	 ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เกิดความตระหนักน�าไปสู่การเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ	
สามารถไปด�าเนินการตามภารกิจลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติ
	 	 	 	 ๒)	 กิจกรรมฝึกอบรมลกูเสืออาสา	กกต.	เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย	เพือ่รองรบัการเลอืกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งระดับท้องถ่ินท่ีจะมีข้ึน	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ�าจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับสถานศึกษาด�าเนินการจัดฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา	 กกต.	 ที่จบการศึกษา 
ไปแล้ว	ให้ครบ	๔๐	คน	และฝึกอบรมทบทวนลูกเสืออาสา	กกต.	ในหน่วยเดิม	เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และการเลือกตั้ง	 อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติภารกิจของลูกเสืออาสา	 กกต.	 ตามแผนงานของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การรณรงค์	 เผยแพร ่
และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	การช่วยเหลืองานอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่	ณ	หน้าหน่วยเลือกตั้ง	 
จนได้รับค�าช่ืนชมจากผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูพ้บเหน็	ท�าให้เกดิภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการ
เลือกตั้งไปพร้อมกันด้วย
	 	 	 	 ๓)	 การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญทางลูกเสือ	 โดย	 ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	 กกต.	 
พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 เข้าร ่วมพิธีทบทวนค�าปฏิญาณ 
และสวนสนาม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	ในวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ณ	สนามศุภชลาศัย	
กรุงเทพมหานคร
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	 	 	 	 ๔)	 เสนอหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ลูกเสืออาสา	กกต.	จ�านวน	๓	วิชา	
ได้แก่	 วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	 วิชานักบริการการเลือกตั้ง	 และวิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง	
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะท�างานผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกหลายภาคส่วน	 
รวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ	 เป็นผู ้จัดท�าเพื่อให้หลักสูตรน้ี	 ใช้ในการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแล้ว	 ขณะน้ีอยู ่ระหว่าง 
รอการประกาศข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ	ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
	 	 	 	 สรุปผลการด�าเนินการกิจกรรมลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย	 ตั้งแต่ 
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จนถึงปัจจุบัน	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
อาสา	 กกต.	 มีผู ้ผ่านการฝึกอบรมรวมท้ังสิ้นจ�านวน	 ๕,๔๓๓	 คน	 และการจัดต้ังหน่วยลูกเสืออาสา	 กกต.	 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 ในทุกจังหวัด	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑,๐๗๗	 แห่ง	 มีลูกเสืออาสา	 กกต.	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	
๑๐๙,๓๕๙	 คน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 
ส�านกับรหิารการศกึษาพเิศษ	ได้แก่	โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์	โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์	และโรงเรียนโสตศึกษา 
ทั่วประเทศ	 สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สถานศึกษา 
ในเครือสภาคริสตจักร	โรงเรียนราษฎร์	ซึ่งรัชกาลที่	๙	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งขึ้น	ได้แก่	โรงเรียนจิตรลดา	
และโรงเรียนวังไกลกังวล
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ภาพประกอบท่ี ๑๑ ภาพกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 การรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 	 ๒.	 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
   ■	 กิจกรรม	รด.จิตอาสา
   	 ในปี	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้เห็นชอบให้ด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การสร้างพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกดิประโยชน์สูงสุดในการสร้างพลเมือง
ที่พึงประสงค์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบ่งเป็น	๓	ระยะ	ดังนี้
	 	 	 	 -	 ระยะที	่๑	ก่อนมีรัฐธรรมนูญ	 เป็นการให้ความรู้เพ่ือสร้างพลเมอืงดีวถิปีระชาธปิไตย
	 	 	 	 -	 ระยะที่	๒	เมื่อมีรัฐธรรมนูญ	 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระส�าคัญรัฐธรรมนูญ
	 	 	 	 -	 ระยะที่	๓	เมื่อมีการเลือกตั้ง	 เป็นการปลูกจิตส�านึกให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยภายหลังจาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงได้ด�าเนินการอบรมวิทยากรกระบวนการ
หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 เพื่อให้วิทยากรเป็นผู้มีทักษะในการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกพลเมือง 
ด้วยเทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือให้พลเมืองเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย	และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
	 	 	 	 กองทัพบกเล็งเห็นว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการน�าพาประเทศไปสู่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมีเป้าหมายให้พลเมืองรุ่นใหม่มีพฤติกรรมและจิตส�านึก 
ทีด่ต่ีอการปฏิบัตติามกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	จงึให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จัดทีมวิทยากรไปให้ความรู ้แก ่ครูฝ ึกนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรวิทยากรกระบวนการพลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตย	 และน�ามาสู่ข้อตกลงร่วมกัน	 ๓	 ประการ	 ระหว่างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ดังนี้
	 	 	 	 ๑)	 เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในหลักสูตรของ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
	 	 	 	 ๒)	 จัดการอบรมให้ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารสามารถถ่ายทอดแนวคิดประชาธิปไตยให้กับ
ชุมชนและนักศึกษาวิชาทหาร	(นศท.)
	 	 	 	 ๓)	 ให้	 นศท.	 “รด.จิตอาสา”	 เป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
การออกเสียงประชามติ
   กระบวนการด�าเนินกิจกรรม	ตามล�าดับ		ดังนี้
	 	 	 	 ๑)	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการจัดอบรมวิทยากรครูฝึกนักศึกษา 
วิชาทหารหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 จากโรงเรียนรักษาดินแดน	 ศูนย์การก�าลังส�ารอง	 และศูนย์ฝึกย่อย
ส่วนกลาง	จ�านวน	๓	รุ่น	รวมทั้งสิ้น	๑๕๓	นาย	
	 	 	 	 ๒)	 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดสถานีสร้างการเรียนรู้	 “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”	 
ณ	ค่ายฝึก	 นศท.	 เขาชนไก่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังสนับสนุนทีมวิทยากร 
และสื่อประกอบการให้ความรู้
	 	 	 	 ๓)	 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�าหลักสูตรพลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตยส�าหรับนักศึกษาวิชาทหาร	 บรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึก	 นศท.	 ชั้นปีที่	 ๑	 –	 ๕	 คณะกรรมการ 
ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เพ่ือจัดท�า 
เนื้อหาและพิจารณาหลักสูตรฯ	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	๒๕๕๙	และหลักสูตรเนื้อหาที่หน่วยบัญชาการ
รกัษาดนิแดนพจิารณาอนมุตัแิล้ว	ได้รบัการบรรจใุนหลกัสตูรการฝึก	นศท.	ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นมา
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    ๔)	 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามต	ิ 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียง 
ประชามติ	 แก่สัสดีจังหวัด	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 ผู้บังคับบัญชาการ
นักศึกษาวิชาทหาร	 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก	 และผู้เกี่ยวข้อง	
เพื่อไปด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู ้การออกเสียงประชามติแก่	 รด.จิตอาสา	 และสัสดีอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 
ต่อจากนั้น	รด.จิตอาสา	ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ	ในพื้นที่เขตอ�าเภอเมือง 
หรือเขตชุมชนหนาแน่นของแต่ละจังหวัด	 และปฏิบัติงานงานประจ�าหน่วยออกเสียงประชามติ	 เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกและบริการผู ้มีสิทธิออกเสียงประชามติ	 โดยมีผู ้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร	 ท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
	 	 	 	 ๕)	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัทกุจงัหวดัด�าเนินการจดัถอดบทเรยีน 
และสรุปผลการด�าเนินงาน	 รด.จิตอาสา	 เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์	 รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	 
และน�าสรุปผลการด�าเนินงานปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
    ๖)	 ปี	 ๒๕๖๐	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความรู้ 
หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 แก่ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารและผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษา 
วิชาทหารมณฑลทหารบก	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด	 
หัวหน้างานการมีส่วนร่วม	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง	
	 	 	 	 ๗)	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดอบรมวิทยากรครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก	 ศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง	 
และโรงเรียนรักษาดินแดน	ศูนย์การก�าลังส�ารอง	ให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	
	 	 	 	 ๘)	 ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารน�าความรู ้ไปขยายผลจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้บรรจุไว้ในคู่มือนักศึกษา
วิชาทหารทั้ง	๕	ชั้นปี	แก่นักศึกษาวิชาทหาร	๕	ชั้นปี	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	ชั้นปีละ	๔	ชั่วโมง	
ประกอบด้วย
	 	 	 	 ชั้นปีที่	๑	 วิชาชีวิตกับการเมือง
	 	 	 	 ชั้นปีที่	๒	 วิชารัฐธรรมนูญส�าคัญอย่างไร
	 	 	 	 ชั้นปีที่	๓	 วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
	 	 	 	 ชั้นปีที่	๔	 วิชาต้นไม้ประชาธิปไตย
	 	 	 	 ชั้นปีที่	๕	 วิชากลไกการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตย
    ๙)	 ปี	๒๕๖๒	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	แก่แม่ทพัภาค	ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกทกุแห่ง	ผูบ้งัคบัศนูย์การฝึก/หน่วยฝึก		ทกุแห่ง	ผูแ้ทน 
กองทัพบกและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	 ๑	 –	 ๘	 และหัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วม	 
แล้วน�าความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปขยายผลต่อ	 รด.จิตอาสาและผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร	 
เพื่อ	รด.จิตอาสา	 ได้ไปปฏิบัติงานประจ�าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า	จ�านวน	๓๕๐	 เขต	ๆ	ละ	๑๐	คน	 
รวม	๓,๕๐๐	 คน	 และในวันเลือกตั้ง	 จ�านวน	๒๕,๒๐๐	 คน	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและบริการผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 
โดยมีผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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    ๑๐)	 สัมมนาทบทวน	 ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษา 
วิชาทหาร	จ�านวน	๒	รุ่น	รวมทั้งสิ้น	๑๗๕	คน
	 	 	 	 	 รุ่นที่	๑	ระหว่างวันที่	๕	–	๗	สิงหาคม	๒๕๖๒	จ�านวน	๘๓	คน
	 	 	 	 	 รุ่นที่	๒	ระหว่างวันที่	๗	–	๙	สิงหาคม	๒๕๖๒	จ�านวน	๙๒	คน
	 	 	 	 	 พร้อมกันนี้ได้ผลิตชุดส่ือประกอบการให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 
จ�านวน	 ๒๐๐	 ชุด	 มอบให้ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมสัมมนาทบทวน	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบในการ 
จัดการเรียนการสอนต่อไป

ภาพประกอบที่ ๑๒ ภาพกิจกรรม รด.จิตอาสา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง
  สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร เป็นการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย	๒	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

แผนภูมิที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง
 และองค์การทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่	๔		การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง	และองค์การทางการเมือง

เป้าประสงค์		:	 พรรคการเมือง	กลุ่มการเมือง	และองค์กรทางการเมอืงต่างๆ	มกีารบรหิารงานภายในทีเ่ข้มแขง็ต่อเนือ่ง
	 บนพืน้ฐานนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	จากการสนบัสนนุและมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ที่	๔.๑ กลยุทธ์ที่	๔.๒

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับพรรคการเมือง

และองค์กรทางการเมือง

การส่งเสริมสนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

	 	 ๑.	การด�าเนินงานที่เบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.		๒๕๖๒	
   ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 ประกอบด้วย	๑	 โครงการ	 ๑	 กิจกรรม	 เน่ืองจากการด�าเนินโครงการ 
อยู่ระหว่างการจัดจ้างท�าประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มวิทยฐานะ	 ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง		 
จึงขอน�าไปด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

  ๒.	การด�าเนินงานที่เบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ได้จัดตั้งข้ึนมาครั้งแรกตามบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 โดยได้เริ่มด�าเนินการทางการเงิน 
มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๒	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา	๗๘	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนของการควบคุม 
ดูแลบริหารจัดการ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งต้ัง	 “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง”	
ขึ้นมาท�าหน้าที่แทน	โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี	๒๕๖๒	ประกอบด้วย	
	 	 	 ๑.	นายอิทธิพร	บุญประคอง	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานกรรมการ
	 	 	 ๒.	นายปกรณ์	มหรรณพ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการ							
	 	 	 ๓.	ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ
	 	 	 ๔.	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ
	 	 	 ๕.	รองผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 กรรมการ
	 	 	 ๖.	พันต�ารวจเอก	จรุงวิทย์	ภุมมา	 เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้	กรรมการและเลขานกุาร

	 	 	 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา 
พรรคการเมือง	ได้ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็นล�าดับ	
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี ๑๑  งบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพือ่การพฒันาพรรคการเมือง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้มีมติในการประชุม	 คร้ังท่ี	 ๕๑/๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๙	 ตุลาคม	๒๕๖๑				
เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 
วงเงิน	 ๑๘๙,๓๒๐,๐๐๐	 บาท	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 
ครั้งที่	๑๐/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๑

งานที่ท�า/กิจกรรม
วงเงินปี	๒๕๖๑

เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ
(บาท)

วงเงินปี	๒๕๖๒

ร้อยละ ร้อยละ

๑.	 การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองตามมาตรา	๘๑	 -	 -	 ๖๓.๓๐	 ๑๑๗,๙๔๐,๙๐๓.๗๔	

๒.	 การจัดสรรเพื่อการบริหารกองทุนและการด�าเนินกิจการ	
	 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน	 ๑๐๐	 ๘๖,๙๕๗,๒๘๐	 ๓๗.๗๐	 ๗๑,๓๗๙,๐๙๖.๒๖	
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา	๘๒ 
๓.	 งบกลาง	 -	 -	 -

	 รวมวงเงินส�าหรับใช้จ่าย	 ๑๐๐	 ๘๖,๙๕๗,๒๘๐	 ๑๐๐	 ๑๘๙,๓๒๐,๐๐๐	

วงเงินส�าหรับการใช้จ่าย
(รวมเงินทุนหมุนเวียน)

ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

			 ๑.	 การด�าเนนิการพัฒนาพรรคการเมอืงของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ประจ�าปี	๒๕๖๒	
	 	 ๑.๑	 การพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�าแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
พรรคการเมืองเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒		 
ตามแผนยทุธศาสตร์กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมือง	ระยะ	๔	ปี	(ปี	๒๕๕๓	–	ปี	๒๕๕๖)	จ�านวน	๑๔	โครงการ	 
รวมงบประมาณ	๕๓,๓๗๔,๐๘๐	บาท
	 	 ๑.๒	 แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
	 	 	 ๑.๒.๑	วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนและการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
อย่างยั่งยืนมีความมั่นคงเข้มแข็ง	 เป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานการสนับสนุนจากประชาชนด้วยการให้ความรู ้
ทางการเมืองแก่ประชาชน	 โดยเฉพาะความรู ้เกี่ยวกับพรรคการเมือง	 บทบาทอ�านาจหน้าที่	 และนโยบาย 
ของพรรคการเมือง	 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น 
	 	 	 ๑.๒.๒	เป้าหมาย
	 	 	 	 (๑)	พรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็งได้รับการยอมรับจากประชาชนในฐานะ
สถาบันทางการเมือง
	 	 	 	 (๒)	พลเมอืงไทยมโีอกาสและแสดงบทบาทส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นสถาบัน 
ของพรรคการเมือง
	 	 	 	 (๓)	พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 	 ๑.๒.๓	งานที่ด�าเนินการ
	 	 	 	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ก�าหนดงานเพือ่ด�าเนนิการ	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ตามแผนยทุธศาสตร์กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	ระยะ	๔	ปี	 
(ปี	๒๕๕๓	–	ปี	๒๕๕๖)	รวมจ�านวน	๑๔	โครงการ	ดังนี้
	 	 	 	 (๑)	ยุทธศาสตร์ที่	๑	 การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มี 
ความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน	จ�านวน	๕	โครงการ
	 	 	 	 (๒)	ยุทธศาสตร์ท่ี	๒	 การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง	 
จ�านวน	๕	โครงการ
	 	 	 	 (๓)	ยุทธศาสตร์ที่	๓	 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกองทนุตามหลกัธรรมาภิบาล	
จ�านวน	๔	โครงการ

งาน/โครงการ งบประมาณที่ ผลการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	๑	การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน

	๑	 โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	 ๑๑,๕๗๐,๐๐๐	 ด�าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้ว

	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

	 ระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	(พตส.๑๐)	

	๒	 โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	 ๓,๗๓๐,๖๐๐	 ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	๒๑-๒๓

	 ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง	ปี	๒๕๖๒	 	 สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเดอะไทด์	รีสอร์ท

	 	 	 จังหวัดชลบุรี	จ�านวนผู้เข้าร่วม	๒๕๖	คน

	๓	 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงิน	 ๓,๘๙๔,๑๘๐	 ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	๕-๖,

	 และบัญชีของพรรคการเมือง	 	 ๘-๙	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเซ็นทรา

	 	 	 บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชัน

	 	 	 เซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 จ�านวนผู้เข้าร่วม	๕๐๐	คน

	๔	 โครงการประชุมผู้บริหารพรรคการเมือง	 ๑๐๐,๐๐๐	 ไม่ได้ด�าเนินการ	

	๕	 โครงการจัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือปฏิบัติงาน	 ๑๐๐,๐๐๐	 ไม่ได้ด�าเนินการ

	 พรรคการเมือง	

	๖	 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรม	 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐	 คงเหลือกิจกรรมที่	๔	ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

	 ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 	 Social	Network	โดยใช้	Social	Media	Marketing

	 ประจ�าปี	 	 อยู่ระหว่างจัดท�าข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง	(TOR)

	๗	 โครงการจัดท�าเอกสารส่งเสริมความรู้	 ๙๕๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างการจัดท�าเอกสารต้นฉบับ

	 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

	 ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่		๒	การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

ตารางที่ ๑๒ งานพัฒนาพรรคการเมืองของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 รวม ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๓๗๔,๐๘๐บาท



83รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งาน/โครงการ งบประมาณที่ ผลการด�าเนินงาน

๘	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง	 ๖,๖๒๔,๘๐๐	 -	 รุ่นที่	๑	ภาคกลาง	ระหว่างวันที่	๒๔-๒๖		
	 การด�าเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและ	 	 	 เมษายน	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา
	 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	๔	ภาค	 	 	 มาริส	รีสอร์ท	จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี
	 	 	 	 จ�านวนผู้เข้าร่วม	๒๐๑	คน
	 	 	 -	 รุ่นที่	๒	ภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	๒๙-๓๑
	 	 	 	 พฤษภาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมวินทรี	ซิตี้	รีสอร์ท
	 	 	 	 จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวนผู้เข้าร่วม	๒๓๗	คน
	 	 	 -	 รุ่นที่	๓	ภาคใต้	ระหว่างวันที่	๒๖-๒๘
	 	 	 	 มิถุนายน	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมบรรจงบุรี
	 	 	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวนผู้เข้าร่วม	๒๑๘	คน
	 	 	 -	 รุ่นที่	๔	ภาคอีสาน	ระหว่างวันที่	๒๘-๓๐
	 	 	 	 สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมอวานี	ขอนแก่น
	 	 	 	 โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
	 	 	 	 จังหวัดขอนแก่น	จ�านวนผู้เข้าร่วม	๒๗๕	คน
๙	 โครงการศกึษาอบรมการสรรหาผูส้มคัรรับเลอืกต้ัง	 ๒,๑๔๘,๐๐๐	 ไม่ได้ด�าเนินการ
	 ของพรรคการเมืองขั้นต้น	(Primary	Vote)
๑๐	 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนิน	 ๒,๒๙๒,๐๐๐	 ด�าเนินการจัดชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้อง
	 กิจการแก่พรรคการเมือง	 	 เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้แก่
	 	 	 ผู้บริหารพรรคการเมือง	ผู้อ�านวยการพรรคการเมือง
	 	 	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง	และ
	 	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยสามารถด�าเนินกิจการของ
	 	 	 พรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่
	 	 	 กฎหมายก�าหนด	เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๖๑
	 	 	 ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ
	 	 	 และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	ถนนแจ้งวัฒนะ
	 	 	 เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	 	 	 จ�านวน	๔๖๐	คน

๑๑	 โครงการตรวจติดตามการด�าเนินกิจกรรม	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 โอนเงินให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ของพรรคการเมือง	สาขาพรรคการเมือง	 	 ประจ�าจังหวัด	เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างส่งคืน
	 และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 	 เงินเหลือจ่าย
	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด	ประจ�าปี	๒๕๖๒
๑๒	 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	 ๙๕๔,๕๐๐	 ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	๑๑-๑๓
	 การปฏิบัติงานของพนักงาน	ประจ�าปี	๒๕๖๒	 	 กนัยายน	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเดอะกรนีเนอร์รี	่รสีอร์ท
   เขาใหญ่	จงัหวัดนครราชสมีา	จ�านวนผูเ้ข้าร่วม	๑๔๐	คน

ยุทธศาสตร์ที่		๒	การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่	๓	การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล



งาน/โครงการ

งบบริหารกองทุน

งบประมาณที่ ผลการด�าเนินงาน

งบประมาณ	(บาท)

	๑๓	 โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน	 ๓,๕๑๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง

	 ตามภารกิจนายทะเบียนพรรคการเมือง		 	 สิ้นสุดในเดือนตุลาคม	๒๕๖๒

	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

	 ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 ประจ�าปี	๒๕๖๒	

	๑๔	 โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน	 ๒,๒๐๐,๐๐๐	 ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติโครงการ

	 พรรคการเมืองให้แก่พนักงานการเลือกตั้ง	 	 เรียบร้อยแล้ว

	 ประจ�าจังหวัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมือง

	 	 รวม	 ๕๓,๓๗๔,๐๘๐

๑.	 ค่าจ้างบุคลากร	(ลูกจ้างชั่วคราว)	 ๑๑,๑๒๙,๕๒๐

๒.	 งบด�าเนินการ	 ๕,๓๕๙,๔๙๖.๒๖

๓.	 งบลงทุน	 ๗๑๖,๐๐๐

๔.	 งบรายจ่ายอื่น	 ๘๐๐,๐๐๐

	 	 รวม	 ๑๘,๐๐๕,๐๑๖.๒๖

ตารางที่ ๑๓  งบบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

84 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

			 ๒.	 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	๒๕๖๒	
	 	 ๒.๑	 วัตถุประสงค์
	 	 	 (๑)	 เพือ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานท่ัวไป	การบรหิารงานบุคคลและการบรหิารงานพัสดุ 
ให้มีประสิทธิภาพ
			 	 	 (๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองต่าง	ๆ
	 	 ๒.๒	 เป้าหมาย
	 	 	 (๑)	 เพื่อด�าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารการคลัง
	 	 	 (๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานพรรคการเมือง
	 	 ๒.๓	 งบประมาณวงเงิน		๑๘,๐๐๕,๐๑๖.๒๖	บาท



85รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 ประกอบด้วย	๒๐	 โครงการ	 ๓๕	 กิจกรรม	 สามารถด�าเนินการเสร็จสิ้น	 จ�านวน	 
๑๒	 โครงการ	 ๑๖	 กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ	 ๔๕.๗๑	 ด�าเนนิการต่อเนือ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 จ�านวน	 
๗	 โครงการ	 ๑๔	 กิจกรรม	 ชะลอ/งดด�าเนินการ/ยกเลิก	 จ�านวน	 ๕	 กิจกรรม	 จาก	 ๕	 โครงการ	 ซึ่งได้ยกเลิก 
การด�าเนนิการ	 จ�านวน	๔	 กจิกรรม	 จาก	๔	 โครงการ	 (ยกเลิก	 ไม่อนมุติังบประมาณ)	 และชะลอการด�าเนนิการ	
เน่ืองจากกิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ)	 จ�านวน	 ๑	 กิจกรรม	 ๑	 โครงการ	 (ตามมติการประชุม 
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 ครัง้ที	่ ๖๘/๒๕๖๒	 เมือ่วนัที	่ ๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	มมีติให้เล่ือนการจัดกิจกรรม
ออกไปก่อน	และ	โครงการที	่๑๗)	และเบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนนิโครงการ จ�านวน	๑๐,๖๘๗,๓๐๖	บาท	 
(สบิล้านหกแสนแปดหมืน่เจ็ดพนัสามร้อยหกบาทถ้วน)	คดิเป็นร้อยละ	๑๒.๗๖	 โดยมรีายละเอยีดผลการด�าเนนิงาน
รายกลยทุธ์และผลการปฏบิติังานทีส่�าคัญ	ดงันี้

แผนภูมิที่ ๘  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประกอบด้วย	๕	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	๕		การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์		:	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	มีระบบงาน
	 ที่มีประสิทธิภาพ	พร้อมสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กลยุทธ์ที่	๕.๑ กลยุทธ์ที่	๕.๒

กลยุทธ์ที่	๕.๔

กลยุทธ์ที่	๕.๓

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการ

คนดีและคนเก่ง

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 

มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงาน

พัฒนาระบบงาน
ให้เป็นองค์การสมัยใหม่

กลยุทธ์ที่	๕.๕

การพัฒนาองค์การ 
ไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาล



86 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 ๑.	 โครงการสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ
  ■	 กิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดยมีการจัดพิธี 
เชิดชูเกียรติ	และมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒”	จ�านวน	๑	วัน	ในวันที่	 
๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมอมาร	ีดอนเมอืง	แอร์พอร์ต	และจัดกจิกรรมเพ่ือสุขภาพ	จ�านวน	๓	วนั	ระหว่างวนัที	่ 
๒๑	-	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมแคนทารี	เบย์	ภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต

ภาพประกอบที่ ๑๓  ภาพกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



87รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓.	 โครงการสมัมนาประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ประจ�าปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
  ■	 กจิกรรมสมัมนาประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประจ�าปี 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ตามภารกิจที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	จ�าเป็นต้องมกีารตดิตามความก้าวหน้าผลปฏบิตังิาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๖๒	 ของส�านัก/ส่วนงานในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 ทั้งนี้	 ส�านักงานฯ	 
ได้ด�าเนินการจัดสัมมนาเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 รับทราบสภาพปัญหาอุปสรรค	 การด�าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อน�าเสนอผู ้บริหารพิจารณา	 
จัดกิจกรรม	 ระหว่างวันที่	 ๕	 –	 ๖	 กันยายน	๒๕๖๒	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพมหานคร	 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เข้าร่วมการสัมมนา	จ�านวน	๑๙๕	คน

	 ๒.	 โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
  ■	 กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างประจ�าของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเข้ามาบรรจแุละแต่งต้ังเป็นลกูจ้างประจ�าของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ต�าแหน่งพนกังาน
ขับรถยนต์	 ระหว่างเดือนมีนาคม	 –	 เมษายน	 ๒๕๖๒	 ทั้งน้ี	 ได้ประกาศรับสมัคร	 สอบประเมินความสามารถ 
การขบัรถยนต์และบ�ารงุรกัษาเครือ่งยนต์	และรถยนต์	และสอบภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่งโดยวธิกีารสมัภาษณ์	 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

ภาพประกอบที่ ๑๔ ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำา 
 ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกิจกรรม ตำาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
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	 ๔.	 โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้สอดคล้องได้กับ 
ทุกสถานการณ์
  ■ กจิกรรม	จดัท�าโครงสร้างส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใต้ภารกจิตามกฎหมายใหม่
	 	 	 เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป	 มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์	 	 ซึ่งจะเป็นกลไก 
และเครื่องมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการขับเคลื่อนภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ
   เป้าหมาย	 ร่างโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
และระเบียบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
   ผลการด�าเนินงาน	 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงาน	จ�านวน	๒	ครั้ง	 
ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องวายุภักษ์	๒	ชั้น	๔	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 แจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 และคร้ังที่	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 ตุลาคม	๒๕๖๒	 
ณ	ห้องประชุม	๕๐๒	ชั้น	๕	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพประกอบที่ ๑๕ ภาพกิจกรรมสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  



89รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ผู้บริหารและพนักงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดท�า 

ร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เมื่อวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องวายุภักษ์	๒	ชั้น	๔

ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการ	และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ		เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 ๕.	 โครงการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)
	 	 ๕.๑	 กิจกรรมการสร้างพลังทีมงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
	 	 	 โครงการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization)	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าใจกระบวนการที่น�าไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละวิธีการจดัการความรู	้ตลอดจนน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้พฒันาตน	พฒันางานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	ซึง่มกีลุม่เป้าหมายจ�านวน	๘๐	คน	ประกอบด้วย	กลุม่งานจดัการเลอืกตัง้	จ�านวน	๑๕	คน	 
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	 จ�านวน	 ๑๕	 คน	 และกลุ่มงานวินิจฉัยและคดี	 จ�านวน	 ๕	 คน	 กลุ่มงาน 
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 จ�านวน	๑๕	 คน	 กลุ่มงานการเงินและบัญชี	 พัสดุ	 จ�านวน	๑๐	 คน 
กลุม่งานทรพัยากรบุคคล	จ�านวน	๑๐	คน	กลุม่งานนโยบายและยทุธศาสตร์	จ�านวน	๕	คน	ส�านกัผู้ตรวจสอบภายใน	
จ�านวน	๕	คน	ด�าเนินการระหว่างวันที่	๒๓-๒๗	กันยายน	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมพินนาเคิล	แกรนด์	จอมเทียน	รีสอร์ท	 
จังหวัดชลบุรี	 	 ทั้งนี้	 	 ส�านักวิจัยและวิชาการ	 จะด�าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกป	ี 
เพื่อสร้างให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ภาพประกอบที่ ๑๖ ภาพกิจกรรมจัดทำาโครงสร้างสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ภายใต้ภารกิจตามกฎหมายใหม่

ภาพประกอบที่ ๑๗ ภาพกิจกรรมการสร้างพลังทีมงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้



90 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ภาพประกอบที่ ๑๘  ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน

	 	 ๕.๒	 กิจกรรมการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	๖	สถาบัน
	 	 	 กจิกรรมการประชุมวิชาการหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	๖	สถาบนั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ 
ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ	 รวมทั้งสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ๖	 สถาบัน	 โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
ทุกปี	 ส�าหรับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม
วิชาการ	 ครั้งที่	 ๑๐	 โดยได้ด�าเนินการจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ๖	 สถาบัน	 ครั้งที่	 ๑๐	 
“อนาคตไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก	:	THAILAND’S	FUTURE”	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	ประกอบด้วย	
วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร	(วปอ.)	สถาบนัพระปกเกล้า	(ปปร.)	วทิยาลยัการยตุธิรรม	(บ.ย.ส.)	สถาบนัวทิยาการ 
ตลาดทุน	 (วตท.)	 สถาบันวิทยาการการค้า	 (TEPCoT)	 และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 (พตส.)	 
เข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๒		ณ	ห้องวายุภักษ์	๕	-	๖	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 ๖.	 โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
  ๖.๑	 กิจกรรม	 พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 	 	 	 เพือ่เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการตรวจสอบและการปฏิบตังิานตามอ�านาจหน้าที่
ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน	ตามระเบียบฯ	 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด	
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในของบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติงาน 
ในด้านการตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนพัฒนาทักษะ	 เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			
และการสร้างการยอมรับ	 เชื่อถือ	จากหน่วยงานและบุคคลภายนอก	รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ		
ทั้งนี้	 ส�านักงานฯ	 ได้จัดกิจกรรมการอบรม	ระหว่างวันที่	๑	 -	๔	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ห้องประชุม	๒๐๓	มีผู้เข้าร่วมประชุม	๔๐	คน
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	 	 ๖.๒	 กจิกรรมสรปุผลการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 
จัดท�าสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ณ	 โรงแรมสแตมฮิล	 รีสอร์ท	 
สวนผึง้	จงัหวัดราชบรุ	ีระหว่างวนัที	่๒	-	๔	กนัยายน	๒๕๖๒	โดยมกีลุม่เป้าหมาย	ประกอบด้วย	ผูท้ีป่ฏบิตังิานเก่ียวกับ 
การตรวจสอบภายใน	และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	รวมทัง้สิน้	๑๒	คน

ภาพประกอบที่ ๑๙ ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในฯ และกิจกรรม
 สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพประกอบที่ ๒๐  ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 ๗.	 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต
  ■	 กจิกรรมปฏบิตัธิรรมเพือ่เฉลมิพระเกยีรต	ิพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทร 
มหาวชิราลงกรณ	 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	 สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	 
บรมนาถบพติร	พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒		ระหว่างวนัที	่๖	-	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๒	 
ณ	วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๓๐๑	คน
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แผนภูมิที่ ๙ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประกอบด้วย	๒	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐–	๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่	๒	ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ที่	๑ กลยุทธ์ที่	๖

ประยุกต์นวัตกรรมในการก�ากับดูแลและควบคุม
การด�าเนินการตามเจตจ�านงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่แสดงไว้ต่อสาธารณชน

พัฒนากลไกการก�าหนดให้นักการเมือง 
แสดงเจตจ�านงทางการมืองในการต่อต้าน 

การทุจริตต่อสาธารณชน

	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ประกอบด้วย	๔	โครงการ	๗	กิจกรรม	สามารถด�าเนินการเสร็จสิ้น	ครบถ้วน 
ทั้ง	๔	โครงการ	๗	กิจกรรม	และเบิกจ่ายใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ จ�านวน	๘,๑๑๘,๒๔๗.๑๘	บาท  
(แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)	คิดเป็นร้อยละ	 ๖๘.๑๙	 	 โดยม ี
รายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑.	 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ	 และรัฐสภา	 ในการยกระดับเจตจ�านง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต	 กิจกรรม	 ติดตามการด�าเนินการตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรอสิระและรฐัสภา	ในการยกระดบัเจตจ�านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทจุรติ	ด�าเนนิการจดัอบรม	
ณ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ห้องประชุม	๖๐๔	จ�านวน	๔	ครั้ง	ระหว่างวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๒	 
ถึงวันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งได้รายงานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญ 
ในการยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต	จ�านวน	๑	เล่ม
	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
	 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม	วินัย	จริยธรรม  
 ■	 กิจกรรม	การปลูกและปลุกจิตส�านึกคุณธรรม	จริยธรรม
  วัตถุประสงค์	 เพื่อให้บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การรักษาวินัย	 คุณธรรมจริยธรรม	 ตระหนักในการด�ารงตน	 สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม	 รวมท้ังเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 โดยยึดหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 และมีความรักองค์กร	 ปฏิบัติหน้าที ่
เพื่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประเทศชาติ
	 	 เป้าหมาย	 ผู้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 จ�านวน	 ๒๔๗	 คน	 
จดักิจกรรมระหว่างวนัที	่๒๘	-	๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องวายภุกัษ์	๕	-	๖	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศนูย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร
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กลุมประชาสัมคมหร�ออื่นๆ
๙๘,๒๔๔ ราย

กรรมการและสมาช�ก ศส.ปชต.
๙๙,๖๘๒ ราย

ประชาชนทั�วไป
๗๖๕,๒๕๖ ราย

นักเร�ยน นักศึกษา
๓๗๖,๙๓๑ ราย

ผูนำชุมชน/ผูนำทองถิ�น
๗๗,๒๗๘ ราย

ภาพประกอบที่ ๒๑  ภาพกิจกรรมการปลูกและปลุกจิตสำานึกคุณธรรม จริยธรรม

	 ๒.๒	 ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด

 ■	 ด้านการรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ	 และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ก�าหนดแนวทางให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	 ๑	 –	 ๘	 (ศสร.	 ๑	 –	 ๘)	 ด�าเนินการ 
รณรงค์เผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ	 การเลือกตั้งและด้านพลเมืองศึกษา	 (Civic	 Education)	 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ 
ได้แก่	นักเรียน	นักศึกษา	นักศึกษาวิชาทหาร	ลูกเสืออาสา	กกต.	กรรมการและสมาชิก	ศส.ปชต.	ประชาชนทั่วไป	 
และกลุ่มประชาสังคมหรืออื่น	 ๆ	 เช่น	 ผู้น�าชุมชน/ผู้น�าท้องถ่ิน	 ข้าราชการ	 ดีเจประชาธิปไตย	 อาสาสมัคร	 
องค์กรเอกชน	 อปพร.	 กลุ่มอาชีพหรือชมรมต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	 ๑	 –	 ๘	 
(ศสร.	๑-๘)		ได้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๑)	ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	พลเมืองศึกษา	การเลือกตั้ง	การออกเสียงประชามติ	(ทุกรูปแบบ)
	 	 ๒)	ให้ความรูผ่้านทางสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ 	ได้แก่	การให้ความรูผ่้านช่องทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
โดยพนักงาน	สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยดีเจประชาธิปไตย	สถานีวิทยุโทรทัศน์	ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน/เทศบาล	 เฟสบุ๊ก	 สื่อโซเซียลมีเดียอื่น	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 เว็บไซต์ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด		สื่อสังคมออนไลน์	(Line)	และ
จดหมายข่าวส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เป็นต้น

แผนภูมิที่ ๑๐
จำานวนการให้ความรู้
เก่ียวกับรัฐธรรมนูญและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยฯ
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 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส�านักงาน 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ๓.๑	 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ		ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒ 
เป็นจ�านวนเงิน	 ๘,๒๒๘,๔๐๙,๖๐๐	 บาท	 (แปดพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็นจ�านวนเงิน 
๓๕๒,๖๓๘,๐๒๔	บาท	(สามร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาทถ้วน)	ได้อนุมัติให้ด�าเนินการ 
เป็นจ�านวนเงิน	๓๒๑,๕๖๔,๗๒๔	บาท	(สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)	ซึ่งมี 
การเบิกจ่ายรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 ๒๐๑,๗๗๑,๔๕๐.๗๖	 บาท	 (สองร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพัน 
สี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์	สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

แผน
ตั้งไว้

(โครงการ
กจิกรรม

คิดเป็น
ร้อยละ

(ของวงเงนิ
อนมุตั)ิ

ตารางที่ ๑๔ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผน	(ตั้งไว้) อนุมัติ เบิกจ่าย
คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่	๑	 ๔/๙	 ๑๗,๑๓๑,๗๒๖	 ๑๗,๔๖๙,๔๗๖	 ๑๓,๑๕๔,๐๕๖.๒๐	 ๗๕.๓๐	 ๔,๓๑๕,๔๑๙.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่	๒	 ๖/๑๐	 ๔๒,๒๘๖,๙๒๐	 ๔๒,๒๘๖,๙๒๐	 ๒๘,๕๗๕,๑๔๓.๔๙	 ๖๗.๕๗	 ๑๓,๗๑๑,๗๗๖.๕๑

ยุทธศาสตร์ที่	๓	 ๘/๒๐	 ๑๖๖,๓๔๒,๖๖๐	 ๑๖๖,๐๕๕,๑๖๐	 ๑๔๑,๒๓๖,๖๙๗.๘๙	 ๘๕.๐๕	 ๒๔,๘๑๘,๔๖๒.๑๑

ยุทธศาสตร์ที่	๔	 ๑/๑	 ๑๑๖,๐๐๐	 ๑๑๖,๐๐๐	 -	 -	 ๑๑๖,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่	๕	 ๒๐/๓๕	 ๑๑๔,๕๔๓,๘๖๘	 ๘๓,๗๓๒,๔๖๘	 ๑๐,๖๘๗,๓๐๖.๐๐	 ๑๒.๗๖	 ๗๓,๐๔๕,๑๖๒.๐๐

แผนงานบูรณาการ	 ๔/๗	 ๑๒,๒๑๖,๘๕๐	 ๑๑,๙๐๔,๗๐๐	 ๘,๑๑๘,๒๔๗.๑๘	 ๖๘.๑๙	 ๓,๗๘๖,๔๕๒.๘๒	

	 รวม	 ๔๓/๘๒	 ๓๕๒,๖๓๘,๐๒๔	 ๓๒๑,๕๖๔,๗๒๔	๒๐๑,๗๗๑,๔๕๐.๗๖	 ๖๒.๗๕	๑๑๙,๗๙๓,๒๗๓.๒๔

	 ๓.๒	 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	กับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นจ�านวนเงนิ	๒,๒๖๔,๘๓๗,๐๐๐	บาท	(สองพนัสองร้อยหกสบิสีล้่านแปดแสน 
สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โครงการตามร่างแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙		
จ�านวน	 ๕	 ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน 
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และปราบปรามการทุจริตระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๔๑๖,๑๐๙,๐๕๐	 บาท	 
(สี่ร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)	อนุมัติให้ด�าเนินการ	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๔๑๐,๘๗๑,๕๗๐	บาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 ๙๘.๗๔	 ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณ	 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน	 ๑๙๑,๗๕๒,๒๗๙.๕๕	บาท	 
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๖๗	
ของวงเงินอนุมัติ
	 	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๘,๒๒๘,๔๐๙,๖๐๐	 บาท	 (แปดพันสองร้อย 
ยี่สิบแปดล้านสี่แสนเก ้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	 เป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โครงการตามร่างแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		 
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙	 	 จ�านวน	 ๕	 ยุทธศาสตร์	 และแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
ว ่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔)	 เป ็นจ�านวนเงิน	
๓๕๒,๖๓๘,๐๒๔	บาท	 (สามร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันยี่สิบส่ีบาทถ้วน)	อนุมัติให้ด�าเนินการ	 
เป็นจ�านวนเงิน	 ๓๒๑,๕๖๔,๗๒๔	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๑.๑๙ ซึ่งมีการเบิกจ่ายรวมเป็นจ�านวนเงินทั้ง
สิ้น	 ๒๐๑,๗๗๑,๔๕๐.๗๖	 บาท	 (สองร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	 
คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๗๕	ของวงเงินอนุมัติ	ตามตารางการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการใช้จ ่าย 
งบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ดังต่อไปนี้	

ตารางท่ี ๑๕ เปรยีบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และ	๒๕๖๒

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

งบประมาณ	(บาท)

อนุมัติ อนุมัติแผน	(ตั้งไว้)เบิกจ่าย เบิกจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

งบประมาณ	(บาท)
ยุทธศาสตร์

	 ๑	 ๔๖,๒๓๔,๐๐๐	 ๕๑,๗๘๘,๖๒๐	 ๔๑,๘๘๐,๙๘๘.๗๑	 ๑๗,๑๓๑,๗๒๖	 ๑๗,๔๖๙,๔๗๖	 ๑๓,๑๕๔,๐๕๖.๒๐

	 ๒	 ๕๓,๔๕๖,๖๐๐	 ๕๓,๔๕๖,๖๐๐	 ๒๔,๕๖๑,๗๘๗.๖๐	 ๔๒,๒๘๖,๙๒๐	 ๔๒,๒๘๖,๙๒๐	 ๒๘,๕๗๕,๑๔๓.๔๙

	 ๓	 ๓๐๐,๖๙๕,๐๐๐	 ๓๐๐,๖๙๕,๐๐๐	๑๒๒,๗๐๑,๑๑๒.๔๑	 ๑๖๖,๓๔๒,๖๖๐	 ๑๖๖,๐๕๕,๑๖๐	 ๑๔๑,๒๓๖,๖๙๗.๘๙

	 ๔	 ๑๑๖,๐๐๐	 -	 -	 ๑๑๖,๐๐๐	 ๑๑๖,๐๐๐	 -

	 ๕	 ๘,๖๘๔,๔๕๐	 ๔,๕๕๓,๔๕๐	 ๒,๔๒๗,๖๒๘.๐๐	 ๑๑๔,๕๔๓,๘๖๘	 ๘๓,๗๓๒,๔๖๘	 ๑๐,๖๘๗,๓๐๖.๐๐

แผนงาน	 ๖,๙๒๓,๐๐๐	 ๓๗๗,๙๐๐	 ๑๘๐,๗๖๒.๘๓	 ๑๒,๒๑๖,๘๕๐	 ๑๑,๙๐๔,๗๐๐	 ๘,๑๑๘,๒๔๗.๑๘

บรูณาการ

	 รวม	 ๔๑๖,๑๐๙,๐๕๐	 ๔๑๐,๘๗๑,๕๗๐	๑๙๑,๗๕๒,๒๗๙.๕๕	 ๓๕๒,๖๓๘,๐๒๔	 ๓๒๑,๕๖๔,๗๒๔	 ๒๐๑,๗๗๑,๔๕๐.๗๖

	คดิเป็น

	ร้อยละ	 ๔๖.๖๗	 ๖๒.๗๕

แผน	(ตั้งไว้)



96 ส่วนที่ ๒  ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิที่ ๑๑ เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนตั�งไวฯ
๓๕๒,๖๓๘,๐๒๔ บาท

เบิกจาย
๒๐๑,๗๗๑,๔๕๐.๗๖ บาท

อนุมัติ
๓๒๑,๕๖๔,๗๒๔ บาท

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนตั�งไวฯ
๔๑๖,๑๐๙,๐๕๐ บาท

เบิกจาย
๑๙๑,๗๕๒,๒๗๙.๕๕ บาท

อนุมัติ
๔๑๐,๘๗๑,๕๗๐ บาท

	 ๓.๓	 ปัญหา	อุปสรรค	ในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 แผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 
เป ็นแผนการด�าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 (ฉบับที่ 	 ๒) 
พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	แต่แผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒		 
เป ็นแผนการด�าเนินโครงการตามร ่างแผนยุทธศาสตร ์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ๒๐	 ป ี	 
(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙)	 ซึ่งมียุทธศาสตร์	 ๕	 ยุทธศาสตร์เหมือนกัน	 แต่เป็นคนละยุทธศาสตร์กัน	 และ 
แต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ ์/แผนงาน	 โครงการ/กิจกรรม	 ที่แตกต่างกัน	 จึงไม ่สามารถเปรียบเทียบ 
ผลการใช้จ่ายและผลการด�าเนินงานได้โดยตรง	 ในท่ีนี้จึงขอเปรียบเทียบให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวมของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 กับปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ปีใดมีการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ใด	 
มากน้อยอย่างไร	 ซึ่งปัญหาอุปสรรคส�าหรับการในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	 ที่ส�าคัญ	 ยกตัวอย่าง	 
เช่น	 บางโครงการ/กิจกรรม	 เนื่องจากกิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	 มีการด�าเนินกิจกรรมอื่น 
ที่สอดคล้องกัน	หรือซ�้าซ้อนกัน	คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้ยกเลิก/ชะลอการด�าเนินการไว้ก่อน



สวนที่ ๓
ปญหาอุปสรรคที่สำคัญในการปฏิบัติงาน





99รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๓

	 	 จากบริบทของกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	๒๕๖๐	กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
มีบทบาทท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขท่ีสอดคล้องกับบริบทของไทย	 เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และ 
มีส่วนร่วมอย่างถกูต้อง	ส่งเสรมิให้นกัการเมอืงมีคุณภาพ	เป็นคนดมีคีณุธรรม	มคีวามรูค้วามสามารถ	เหน็ประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง	 ตลอดจนเสริมสร้างพรรคการเมือง 
และสถาบนัต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้องให้มนีโยบาย	แนวคดิ	และการบรหิารจดัการทีดี่มปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาลสากล	 
ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ	สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม		
มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง	 จนสามารถคัดกรองคนดี	 คนเก่ง	 มีความรู ้
ความสามารถและกล้าตัดสินใจ	 เข้ามาบริหารประเทศให้มุ ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย
	 	 ความท้าทายในการปฏิบัติงานหลัก	 คือ	 การบริหารจัดการการเลือกต้ัง	 ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
จากการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญท�าให้รูปแบบ	 วิธีการในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการเตรียมการและการปฏิบัติงานท้ังในช่วงก่อนการเลือกต้ัง	 (การเตรียมการเลือกตั้ง) 
จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง	 และหลังการเลือกตั้ง	 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่สังคมและประชาชน 
ขาดความเชื่อมั่นในการท�างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	รวมไปถึง 
การไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ	 จากพรรคการเมือง	 โดยนักการเมืองมีความหวาดระแวงการท�างาน 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าท�างานไม่เป็นกลาง	 อาจเอนเอียง 
ไปทางรัฐบาล	 แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ท�างานด้วยความสุจริต	 เที่ยงธรรม	 ทัศนคติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท�างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นอย่างยิง่		ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังจ�าเป็นต้องด�าเนนิการ 
รวบรวมและสรปุปัญหาอปุสรรค	พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการปฏบิติังานท่ีส�าคญั	เพ่ือน�าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๑. การด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๐๗	ก�าหนดให้วฒุสิภาประกอบด้วย	 
สมาชิก	 จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	 ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณ	์ 
อาชีพ	 ลักษณะ	 หรือประโยชน์ร่วมกัน	 หรือท�างาน	 หรือเคยท�างานด้านต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลายของสังคม	 และ 
เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความหลากหลายของสังคม	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จึงแบ่งกลุ่มผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาออกเป็น	๒๐	 กลุ่ม	 และก�าหนดให้มีการเลือกออกเป็น	 
๓	ระดับ	ดังนี้	๑)	การเลือกในระดับอ�าเภอ	๒)	การเลือกในระดับจังหวัด	๓)	และการเลือกในระดับประเทศ	



100 ส่วนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ
 ในการปฏิบัติงาน

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กรที่เป็นกลไกส�าคัญขับเคลื่อนภารกิจของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ในการจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา		พ.ศ.	๒๕๖๒		ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 การควบคุมและด�าเนินการจัดให้มีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาจึงได้มีการด�าเนินการ 
ถอดบทเรยีนการเลอืกสมาชกิวฒิุสภา	เพ่ือน�าปัญหาอปุสรรค	ข้อบกพร่องในกระบวนการการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา
ในประเด็นต่าง	 ๆ	 และจัดท�าโครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 
เพือ่ให้ทราบถงึปัญหา		อปุสรรค		ข้อขดัข้องต่าง	ๆ 	รวมถงึขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการ
จัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของบุคลากรในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 เจ้าหน้าที่ 
ช่วยปฏิบัติงานการเลือกตั้งในระดับจังหวัด	 ระดับอ�าเภอและระดับหน่วยเลือกต้ัง	 เพ่ือติดตามผลการน�า 
แผนปฏิบัติการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

การศึกษาวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

	 	 โครงการวจิยัประเมนิผลกระบวนการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา	(ส.ว.)	ตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 นั้นมุ่งเน้นศึกษาในประเด็นเรื่องการรับรู้และความเข้าใจ	 ความเชื่อมั่น 
และความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 ต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา		 
รวมถึงปัญหา	อุปสรรค	ข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ที่มีในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	อันจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน	ด�าเนินการและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งต่อไป		

  ■	 สรุปปัญหาและอุปสรรค

   ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัด	ในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	จ�าแนกเป็น	๒	มิติ	ดังนี้
   มิติแรก	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อจ�ากัดในการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการได้มาซ่ึง 
สมาชกิวฒุสิภา	พบว่า	โครงสร้างของรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูมเีจตนารมณ์หรอืแนวคดิ	
วธิกีาร	และกระบวนการต่างไปจากการเลอืกตัง้แบบเดมิ	การแสดงบทบาทของสือ่มวลชนท�าได้จ�ากดั	และบคุลากร
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระยะเวลาในการเตรียมการด�าเนินการจ�ากัด
   มิติที่สอง	ปัญหา	อุปสรรค	และข้อจ�ากัดในความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในกระบวนการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พบว่า	ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่จึงขาดการยอมรับจากประชาชน		
ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนตามกระบวนการเพราะเป็นวิธีการใหม่	 ขาดความพร้อมของอุปกรณ์	 ระบบ 
ฐานข้อมลู	ในพืน้ทีบ่างแห่งมทัีศนคตเิชิงลบต่อประเด็นงบประมาณจ�านวนมาก	ขาดการประชาสมัพนัธ์ทีค่รอบคลมุ
มีระยะเวลาที่จ�ากัด	ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ผ่านการจับสลากขาดความน่าเชื่อถือ	การขาดความเชื่อมั่นถึงความสุจริต	
ปัญหาการแบ่งกลุ่มผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดความชัดเจน	 ขาดความเชื่อมั่นถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก 
วฒุสิภา	ปัญหาด้านคณุสมบตัอิงค์กรทีม่สีทิธเิสนอชือ่ผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภา	การสงัเกตการณ์การเลอืกโดยองค์การ
เอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งด�าเนินการได้ไม่ทั่วถึงครบถ้วนทุกจังหวัด	 และปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ที่ผู้สมัคร 
จะต้องรับผิดชอบตลอดกระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
   แนวทางการแก้ไขปัญหา	คอื	การปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องและวธิกีารด�าเนนิการ 
ในกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางการเมืองแบบประชาธิปไตย	 
โดยจ�าแนกออกเป็น	๒	มิติ	ได้แก่	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	และข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการ
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ประกอบด้วยการปรับแก ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๖๐	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พุทธศักราช	๒๕๖๑	 
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	พุทธศักราช	๒๕๖๑	
   ประการแรก	การปรบัแก้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ในประเดน็ต่าง	ๆ 		 
ได้แก่	 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงจากประชาชน	 มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ	 ก�าหนดระยะเวลาให้เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 
และการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบถึงข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา		
   ประการที่สอง	 การปรับแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิก 
วุฒิสภา	พุทธศักราช	๒๕๖๑	ในประเด็นต่าง	ๆ	 ได้แก่	การเลือกตั้งกันเองภายในกลุ่มเดียวกันของผู้สมัครสมาชิก
วฒุสิภา	ผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภามสีทิธเิลอืกบคุคลในกลุม่เดยีวกนัไม่เกนิ	๓	คน	การขึน้ทะเบยีนผูป้ระสงค์สมคัรเป็น
สมาชิกวฒุสิภาก่อนการสมคัรสมาชกิวฒุสิภา	๒๔๐	วนั	และการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดิตาม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	
   ประการท่ีสาม	 การปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	
พุทธศักราช	๒๕๖๑	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การเพิ่มวิธีการแนะน�าตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	 และการปรับปรุง
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้คล่องตัว
   ข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการ	 ประกอบด้วยการเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน	
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	 อุปกรณ์	 และระบบกลไกที่จ�าเป็นให้เพียงพอ	 และการจัดสรรงบประมาณ	 
และการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต�าบล	(ศส.ปชต.)
   ประการแรก	 การเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงด�าเนินการในกระบวนการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 ได้แก่	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	 การมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง	 
และการเป็นคณะกรรมการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
   ประการทีส่อง	การเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร	อปุกรณ์	และระบบกลไกทีจ่�าเป็นให้เพยีงพอ
และการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของการด�าเนินการในกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	
ได้แก่	เอกสารข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	(ส.ว.๑๘)	กระดานแสดงผลการนับคะแนนที่มีขนาดเหมาะสม	อุปกรณ์ 
อ�านวยความสะดวกแก่ผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภาทีเ่ป็นผูพ้กิาร	และระบบฐานข้อมูลผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภา	การจัดสรร 
งบประมาณให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง	 และการมอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นผู้มีอ�านาจในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการ		
   ประการที่สาม	 การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ 
การเลือกตั้งต�าบล	 (ศส.ปชต.)	 ให้เป็นหน่วยงานกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจในความส�าคัญ 
ของสมาชิกวุฒิสภาในกระบวนการทางการเมือง

  ■	 ข้อเสนอแนะ

	 	 	 จากผลการวิจัยกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	 น�าไปสู ่การจัดท�า 
ข้อเสนอแนะซ่ึงมใิช่เป็นการเสนอเพือ่แก้ไขบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	 
แต่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาในคร้ังต่อไปที่เป็นไป 
ตามบททัว่ไปของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๖๐	และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 โดยการน�าเสนอข้อเสนอแนะจ�าแนกเป็น	 ๒	 มิติ	 
ได้แก่	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ	ดังนี้
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  ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   ประการแรก ควรแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้มีหลักการและวิธีการในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 เพื่อสร้างความโปร่งใส	 ความเป็นธรรม	 
และความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	ในประเด็นต่าง	ๆ	ได้แก่
   ๑) แก้ไขรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เก่ียวกับการได้มาซึง่สมาชิก
วุฒิสภาในประเด็นดังต่อไปนี้
    ๑.๑) ควรแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการได ้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้มีความเช่ือมโยงกับ 
ประชาชนมากขึน้โดยผ่านกระบวนการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน และการเลอืกกันเองของผูส้มคัรสมาชิก
วุฒิสภาตามกลุ่ม	โดยแก้ไขมาตรา	๑๐๗	ที่ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีจ�านวน	๒๐๐	คน	มาจากการเลือกกันเอง 
ของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้เป็น	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจังหวัดละ	๑	คน	และที่เหลือมาจาก
การเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพ	 และอาจแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๑๓	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พุทธศักราช	๒๕๖๑	โดยก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องและยึดโยงกับกลุ่มอาชีพที่ตนสมัครอย่างชัดเจน
    ๑.๒) ควรแก้ไขเกี่ยวกับการเลือกในระดับอ�าเภอ โดยมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม 
ก�าหนดให้มีการเลือกในระดับอ�าเภอ จังหวัด และประเทศ แก้ไขเป็น การเลือกในระดับจังหวัดและ 
ระดับประเทศ	 เพื่อให้การใช้ระยะเวลาในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเกิดประสิทธิภาพทั้งด้านระยะเวลา	
บุคลากร	และงบประมาณ	เพราะหากพิจารณากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล	ปรากฏว่า 
มเีพยีง	๑๙๗	อ�าเภอท่ีมกีระบวนการเลอืกภายในกลุม่	ขณะที	่๕๒	อ�าเภอไม่มผีูส้มคัรสมาชกิวฒิุสภา	จงึไม่มกีารเลอืก	
และอีก	๖๗๙	อ�าเภอมีจ�านวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาไม่ครบเกณฑ์จ�านวน	๓	คน	ส่งผลให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
จ�านวนหนึ่งสามารถผ่านเข้าสู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดได้โดยไม่ต้องด�าเนินการเลือก
    ๑.๓) ควรแก้ไขก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อช่วยให้มี 
ระยะเวลามากเพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์	 โดยมาตรา	 ๑๑๐	 ก�าหนดให้เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 
ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา	๑๐๗	 วรรคห้า	 โดยมาตรา	 ๑๐๗	 วรรคห้า	 ก�าหนดให้การเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและภายใน	 ๕	 วันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับให้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดวันเริ่มด�าเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	 ซึ่งก�าหนดเวลาดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป 
ได้รับทราบ	 ได้เข้าใจ	 หรือได้เข้าร่วม	 จึงควรแก้ไขเป็นให้คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดวันเร่ิมด�าเนินการ 
เพื่อเลือกไม่เกินกว่าหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ	 ซ่ึงจะเพียงพอต่อการด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีความสนใจในกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาเข้าใจถึงหลักการและวิธีการไปพร้อมกับ
การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระดับต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะในการสมัครเป็น 
ผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาและการใช้สิทธิของประชาชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่หากมีการแก้ไข 
วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกโดยตรงจากประชาชน
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒) แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในประเด็นดังต่อไปนี้
    ๒.๑) ควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
หรือน�าเสนอข่าวสารข้อมูลของส่ือมวลชนเก่ียวกับการด�าเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยแก้ไข 
มาตรา ๑๘	 ท่ีก�าหนดห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ�านวนผู้สมัคร 
ในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร	 	 รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยหรือท�าด้วยประการใด	 ๆ	 ให้บุคคลอื่น 
ซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบล่วงรู้รายชื่อหรือจ�านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร	แก้ไขเป็น	 
ให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้สามารถเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเพือ่ให้สือ่มวลชนและประชาชนเกดิความตืน่ตวั 
มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา		โดยเฉพาะอย่างยิง่หากมกีารแก้ไขวธิกีารได้มาซ่ึงสมาชกิ 
วุฒิสภาให้มาจากการเลือกโดยตรงจากประชาชนก็จ�าเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะเดียวกับการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้สิทธิในการเลอืกต้ังและเมือ่พ้นระยะเวลารับสมคัร		ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้องด�าเนนิการเชงิรุกในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง
    ๒.๒) ควรแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาตามบทท่ัวไป 
โดยมาตรา ๔๒ ก�าหนดให้วิธีการเลือกในระดับประเทศที่เป็นการเลือกไขว้กลุ่ม แก้ไขเป็นการเลือกกันเอง 
ภายในกลุ่ม	 เนื่องจากการเลือกไขว้กลุ่มไม่อาจป้องกันการสมยอมได้อย่างแท้จริงและผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ต่างกลุ่มจะไม่ทราบถึงความรู ้	 ความช�านาญ	 และความเหมาะสมของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในกลุ ่มอื่น		 
ดังน้ัน	 การเลือกกันเองในกลุ่มจึงมีความเหมาะสมโดยผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ของผู้สมัครในกลุ่มนั้น	 การเลือกกันเองในกลุ่มจะท�าให้ได้มาซ่ึงผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา
    ๒.๓) ควรแก้ไขเกี่ยวกับจ�านวนการเลือก โดยมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ (๓)  
ก�าหนดให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน แก้ไขเป็นให้ผู้สมัคร 
สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสามคน	 เนื่องจากการเลือกไม่เกิน	 ๒	 หมายเลข	 
ท�าให้สามารถคาดคะเนเก่ียวกับการเลือกของผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านได้จึงท�าให้การลงคะแนน 
ไม่เป็นความลับ	 และจ�านวนการเลือก	 ๒	 หมายเลขไม่เพียงพอต่อการเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสม	 ดังนั้นการแก้ไขให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาสามารถลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน	 ๓	 คน	 โดยเลือกตนเอง	 
๑	 หมายเลข	 และผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นอีก	 ๒	 หมายเลขจะเปิดโอกาสให้ผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถมีโอกาสได้รับการเลือกมากขึ้น
    ๒.๔) ควรพัฒนาและส่งเสรมิศกัยภาพของผู้สมคัรสมาชกิวฒุสิภา โดยแก้ไขมาตรา ๑๓ 
ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาก่อนการสมัครสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าสองปี  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	และความสัมพันธ์กับกลุ่มวิชาชีพของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
แต่ละคน	อนัเป็นกระบวนการคดักรองเบ้ืองต้น	รวมทัง้อาจก�าหนดให้ผูส้มคัรสมาชิกวฒุสิภาต้องผ่านขัน้ตอนต่าง	ๆ 	 
ก่อนการสมัคร	อาทิ	การอบรม	การทดสอบ	การตรวจสอบความพร้อมอื่น	ๆ 	เป็นต้น	เพื่อขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิสมัคร 
สมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกหรือเลือกตั้ง	 เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่พิจารณา 
กลั่นกรองกฎหมายย่อมจ�าเป็นต้องก�าหนดวิธีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาให้ครอบคลุมแต่ละกลุ่มอาชีพ 
ที่มีศักยภาพ	 ความพร้อม	 และเข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่ละฉบับซ่ึงเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที ่
ดังกล่าวให้บรรลุผลส�าเร็จ	 อีกท้ังยังเป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาบางราย 
ที่ขาดความชัดเจนหรือคลุมเครือไม่สัมพันธ์กับกลุ่มอาชีพที่สมัครสมาชิกวุฒิสภา	
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    ๒.๕) ควรเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบคุณลักษณะต้องห้ามและการกระท�าอันเป็นความผิดตามกฎหมายของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา  
โดยแก้ไขเพิ่มเติม	 หมวด	๔	 การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	กล่าวคือ	 เมื่อพ้นระยะเวลา 
รับสมัคร	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อ	 
จ�านวนและคณุสมบัตขิองผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภา	เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อมลู 
เกี่ยวกับคุณลักษณะต้องห้ามและการกระท�าอันเป็นความผิดตามกฎหมายของผู ้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

   ประการที่สอง ควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังและระเบียบส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง	ในประเด็นดังต่อไปนี้
   ๑) ควรเพิ่มวิธีการในการแนะน�าตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้เพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูล 
ในการพิจารณาเลือกกันเองโดยผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๕๖ ที่ก�าหนดให้ก่อนการสมัครรับเลือก  
ให้นายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถ่ินส�าหรบักรงุเทพมหานครหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย เตรยีมเอกสาร
การสมัครเพื่อมอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และข้อ ๕๗ ให้ผู้สมัครในเขตอ�าเภอ 
ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อ�านวยการการเลือกระดับอ�าเภอ ณ สถานที ่
ที่ผู ้อ�านวยการการเลือกระดับอ�าเภอก�าหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร	 ในสองประเด็น	 กล่าวคือ	
ประเด็นการปรับปรุงแบบข้อมูลแนะน�าตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.๑๘)	 โดยแก้ไขปรับปรุงข้อ	 (๓)	 
ประวัติการท�างานหรือประสบการณ์ในการท�างานที่สัมพันธ์กับกลุ่มที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้ชัดเจนโดยแสดงถึง 
ระยะเวลา	 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 หน่วยงานที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาท�างานให้ละเอียด	 และข้อ	 (๔)	 
เป้าหมายและแนวทางการปฏบัิตงิานของผูส้มคัรสมาชกิวฒุสิภาในการปฏบิตัหิน้าทีว่ฒุสิภาตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ 
และประเด็นการเพิ่มช่องทางวิธีการเพ่ือให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสแนะน�าตัวกับผู้สมัครท่านอื่น	 ๆ	 
อาทิ	 ระบบฐานข้อมูลผู้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์	 คลิปแนะน�าตัว	 เวทีแนะน�าตัว	 เป็นต้น	 เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิก 
วุฒิสภามีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถเลือกผู ้สมัครท่านอื่น	 ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 อีกทั้งหากมีการแก้ไข 
วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกโดยตรงจากประชาชนก็จ�าเป็นต้องมีวิธีการในการแนะน�าตัว 
ผู้สมัครให้ประชาชนได้ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 โดยที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรด�าเนินการสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	
   ๒) ควรมกีารปรบัปรงุระเบยีบกฎเกณฑ์เกีย่วกบัการเบกิจ่ายงบประมาณให้เกดิความสะดวก 
คล่องตัวสอดคล้องกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ	 โดยระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๒๖	 ก�าหนดให้ในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ท�าการของประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด	 หรือระดับอ�าเภอแล้วแต่กรณี	 ผู้อ�านวยการ 
การเลอืกและพนักงานเจ้าหน้าที	่ให้ประธานกรรมการระดบัจงัหวดัหรอืประธานกรรมการระดบัอ�าเภอเป็นผูอ้นมุตัิ
การปฏิบตังิานนอกเวลาท�าการโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวดัหรือคณะกรรมการระดับอ�าเภอ
แล้วแต่กรณีน้ัน	 เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด	 หรือนายอ�าเภอในฐานะ 
ประธานกรรมการระดับอ�าเภอมีภารกิจเป็นจ�านวนมากจนท�าให้เกิดความไม่สะดวกหรือมีความคล่องตัว 
ในการขออนุมัติด�าเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาท�าการซ่ึงส่งผลต่อการด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
ในการปฏบิตังิานนอกเวลาท�าการ		จงึควรแก้ไขให้เป็นอ�านาจของผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
ประจ�าจังหวดัเพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการปฏบัิตแิละสามารถควบคมุก�ากบัการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ

   ประการแรก การส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงกระบวนการได้มาซึ่ง 
สมาชกิวุฒสิภาให้มากขึน้ และการเพิม่ช่องทางวธิกีารให้ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมในกระบวนการได้มาซึง่ 
สมาชิกวุฒิสภาได้โดยเฉพาะการสังเกตการณ์ในพื้นที่โดยรอบสถานที่เลือกในขั้นตอนการด�าเนินการร่วมกับ 
องค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง	 กล่าวคือ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนจังหวัดควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 โดยด�าเนินการ 
สร้างความร่วมมอืกบัสือ่มวลชนทกุแขนงในการประชาสัมพันธ์ถึงกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภาในแต่ละขัน้ตอน	 
อาท	ิหลกัการและวธิกีารได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา	การประกาศรบัสมคัรสมาชกิวฒุสิภา	การเลือกทัง้ในระดับจงัหวดั 
และประเทศ	 เป็นต้น	 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจต่อประชาชนผู้ที่มีความสนใจให้ลงสมัครสมาชิก
วฒุสิภา	โดยในช่วงก่อนการด�าเนนิการเลือกหรือเลือกต้ังสมาชกิวฒุสิภาในอนาคตควรจะต้องมกีารประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ	 หลากหลายช่องทาง	 และต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการใช้กลไกผู้น�าชุมชน 
และเครือข่ายชุมชนไปพร้อมกับการอาศัยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต�าบล	 (ศส.ปชต.)	 
ให้เป็นกลไกในการส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ในชุมชนและสังคมเพ่ือกระตุ้นจิตส�านกึของประชาชนให้ตระหนกัถงึ
บทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นสถาบันที่ส�าคัญทางการเมือง	
	 	 	 นอกจากนี้ในการเพิ่มช่องทางวิธีการให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่ง
สมาชกิวฒุสิภาได้	โดยเฉพาะการสงัเกตการณ์โดยรอบสถานท่ีเลือกในข้ันตอนการด�าเนนิการร่วมกบัองค์การเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้ง	 จะเป็นการส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการช่วยลดปัญหาการสังเกตการณ์ขององค์การ
เอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งท่ีกระท�าได้ไม่ทั่วถึงครบถ้วนทุกจังหวัด	 เนื่องจาก	 บางจังหวัดไม่มีองค์การเอกชน 
ตรวจสอบการเลอืกตัง้	อกีทัง้ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในฐานะการเป็นคณะกรรมการการเลอืก
ระดับต่าง	ๆ	นอกเหนือจากการแต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการในอ�าเภอและจังหวัด			

   ประการท่ีสอง การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ในการด�าเนินการให้เพียงพอ และการจัดสรร 
งบประมาณให้เหมาะสมกับการด�าเนินการ	 กล่าวคือ	 การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น	 
ฝ่ายผูด้�าเนนิการในกระบวนการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภาซ่ึงมปีระสบการณ์ในการปฏบิติังานจริง	ควรจัดประชมุร่วม
เพือ่ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในขัน้ตอนของกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภาท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจรงิ 
เป็นระยะ	 ๆ	 ก่อนเริ่มด�าเนินการในกระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 อาทิ	 การจัดท�ารายละเอียดในเอกสาร 
ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.๑๘)	 ซึ่งไม่ควรปรากฏให้เห็นถึงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ผ่านเข้ารอบต่าง	 ๆ	 จนน�าไปสู่การติดต่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดการสมยอม	และการทบทวนหรือ 
ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของผู้ด�าเนินการทุกระดับเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหา 
ในขณะด�าเนินการจริงได้	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด�าเนินการที่มิใช่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการกระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอเนื่องจากเป็นวิธีการใหม่
	 	 	 นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ในการด�าเนินการให้เพียงพอ	 ฝ่ายผู้ด�าเนินการ 
ในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจ�าเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินการให้ครบถ้วน	 เพียงพอ	 
และพร้อมในการด�าเนินการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสาร	 ระบบฐานข้อมูล	 ระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ
รองรับการใช้งานในช่วงการรับสมัครและการด�าเนินการเลือกในระยะเวลาจ�ากัด
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	 	 	 อีกท้ังในการด�าเนินกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดควรจัดสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสม	 กล่าวคือ	 ภายใต้การควบคุมและก�ากับการใช้จ่ายโดยผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัเป็นผูอ้�านวยการการเลอืกระดับจังหวดั		โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหมวดต่าง	ๆ 	
ท่ียดืหยุน่และเพยีงพอต่อการบรหิารจัดการในด้านต่าง	ๆ 	กล่าวคือ	บคุลากร	วสัดุอปุกรณ์	สถานท่ี	การประชาสัมพันธ์	
การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าจากส่วนกลาง	 การลดความซ�้าซ้อนเชิงอ�านาจระหว่างผู้บริหาร 
ระดับสูงของการปกครองส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รวมไปถึงการส่งเอกสารล่าช้า	และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงเอกสารเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระดับอ�าเภอกับจังหวัด	อาทิ
	 	 	 การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการเช่าสถานที่ที่มีขนาดพื้นที่ด�าเนินการในกระบวนการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด	 เนื่องจากพื้นที่ด�าเนินการในระดับจังหวัดมักอาศัยสถานที่ราชการ 
ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่	 แต่สถานที่ราชการมีข้อจ�ากัดในแง่ความคับแคบและไม่เพียงพอต่อ 
การรองรับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่มีจ�านวนมากได้	 รวมถึงการรองรับกิจกรรมการเลือกของกลุ่มอาชีพต่าง	 ๆ	 ได้	 
ดังน้ัน	 หลายจังหวัดอาจจ�าเป็นต้องเช่าสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ังในแง่การใช้พ้ืนท่ี	 การเดินทาง	 และ 
ความปลอดภัย	กับการด�าเนินกิจกรรมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด
   ประการท่ีสาม การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
และการเลือกต้ังต�าบล (ศส.ปชต.) ให้เป็นหน่วยงานให้ความรู ้ในกระบวนการทางการเมืองของไทย  
อาทิ	สถาบันทางการเมือง	กระบวนการการเลือกตั้ง	บทบาทและหน้าที่ของประชาชน	การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในลักษณะต่าง	 ๆ	 โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชนตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเพียงในช่วงที่มีการเลือกต้ังในระดับต่าง	 ๆ	 เท่านั้น	 
ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงบทบาท	 หน้าที่	 และความส�าคัญของตนเอง 
กับระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตลอดเวลา	 ซึ่งย่อมท�าให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจถึงความส�าคัญ 
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตขึ้นได้

๒. การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

	 	 สืบเนื่องจากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	ที่ผ่านมาส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พบว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ครั้งแรก 
ภายใต้กฎหมายใหม่	ประสบกับปัญหา	อุปสรรค	ที่ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการเลือกตั้งหลายประเด็น	
ทั้งกรณีที่มีสาเหตุจากกฎหมาย	ระเบียบ	แนวทางปฏิบัติ	ตลอดจนเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งในแต่ละระดับ 
และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน 
ถอดบทเรียนการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการทั่วไป	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โดยได้มีการประชุม 
หารือร่วมกัน	 และเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นและมติในการประชุมคร้ังที่	 ๑๑๑/๒๕๖๒	 เมื่อวันที่	 
๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการจัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นการทัว่ไป	พ.ศ.	๒๕๖๒	ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	ทัง้	๗๗	จงัหวดั		
และข้อมูลจากการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 เมื่อวันที	่ 
๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒	สรุปเป็นประเด็นปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ได้ดังนี้	
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	 ๒.๑	 การถอดบทเรียนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒	

  ■	 สรุปปัญหาและอุปสรรค

	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการระดมความคิดเห็น	 ปัญหาอุปสรรค	 และ 
ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จาก 
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งในทุกระดับ		เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง	การควบคุมและด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปในอนาคต	 โดยสรุปปัญหาจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒		ในประเด็นข้อขัดข้องที่ส�าคัญต่าง	ๆ	ดังนี้	

แผนภูมิที่ ๑๒  ปัญหาจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จากการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งฯ

การบริหารจัดการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งล่วงหน้า

✶	นอกเขต

 ■ การลงทะเบียนสับสนระหว่างนอกเขต/ในเขต

 ■ ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่ลงคะแนน

 ■ สถานที่ลงคะแนนคับแคบไม่รองรับคนจ�านวนมาก

 ■ ระยะเวลาการลงคะแนนนานเกินไป

 ■ กปน.	น้อย	ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	และจ�านวนคนมาใช้สิทธิ

 ■ ขั้นตอนยุ่งยากกว่าหน่วยปกติ

 ■ งบประมาณในการบริหารจัดการน้อย	ไม่เพียงพอ

✶	 ในเขต

 ■ ไม่คุ้มค่าในการบริหารจัดการ	เนื่องจากมีคนมาใช้สิทธิน้อย

 ■ การลงทะเบียนมีข้อจ�ากัดมากเกินไป	ท�าให้ผู้มีความจ�าเป็น

	 	 ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้

บัตรเลือกตั้ง

✶	 รูปแบบ

 ■ ขนาดเล็ก	ข้อมูลมาก	ประชาชาชนกาผิดพลาด

 ■ บัตรแต่ละเขตไม่เหมือนกัน	สับสน	จ่ายบัตรผิด

✶	การจัดสรร/ขนส่ง

 ■ บัตรล่วงหน้าจัดสรรมาก	สิ้นเปลือง

 ■ ขนส่งหลายรอบ/ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามก�าหนดการที่แจ้ง

✶	การเก็บรักษา

 ■ กกต.	เขต	ไม่มีสถานที่เก็บรักษา

 ■ ไม่มกีารก�าหนดทีเ่ก็บรกัษาบตัรให้ชดัเจน	กรณทีี	่กปน.	รบับตัรไปแล้ว

การแบ่งเขต

■ ไม่่เหมาะสม

■ มีการเปลี่ยนแปลง	ประชาชนสับสน

■ ไม่มีการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเลือกตั้ง

■ แต่ละเขตมีที่เดียว	ไม่เหมาะสม	รอนาน

■ ระยะเวลาประชาสัมพันธ์กระชั้นชิด

■ โปรแกรมรับสมัครไม่เสถียร

■ การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรับสมัครไม่ชัดเจน 

■ การส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจได้รับผลล่าช้า

■ ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองไม่เป็นปัจจุบัน

■ เพิ่มภาระให้	ผอ.เขต	ต้องไปร้องต่อศาล

■ ขาดความชัดเจนในเรื่องการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร

การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้้มีสิทธิเลือกตั้ง

■ ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่องระยะเวลาเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ	

■ ตัวหนังสือไม่ชัดเจน	(หมึกจาง) 

■ มีความผิดพลาดของข้อมูลจ�านวนมาก	 

■ กระดาษบางฉีกขาดง่าย

■ ส�านักทะเบียนกลางเปิดระบบให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่นล่าช้า

■ ช่่องระหว่างบรรทัดเล็ก	เซ็นชื่อผิดพลาด	

■ สับสนระหว่างชุดปิิดประกาศกับชุดหมายเหตุลงคะแนน	

	 ข้้อมูลผู้้มีสิทธิเลือกตั้งไม่่เป็็นปััจจุบัน



108 ส่วนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ
 ในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการเลือกตั้ง (ต่อ)

ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จากการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งฯ (ต่อ)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

บุคลากรการเลือกตั้ง

การก�าหนดหน่วยเลือกตั้งและเลือกตั้ง

✶	จ�านวนผู้มีสิทธิ
 ■	 ๑,๐๐๐	คน/หน่วย	มากเกินไป
 ■	 บริหารจัดการยาก
✶	ที่ลงคะแนน
 ■	 ห่างไกลชุมชน	ไม่สะดวก
 ■	 หน่วยเลือกตั้งอยู่ติดกัน	ประชาชนสับสน
 ■	 บางหน่วยสถานที่ไม่เหมาะสมอยู่ริมถนน	ไม่ปลอดภัย
 ■	 แนวทางก�าหนดที่เลือกตั้งไม่ชัดเจน	ส�านักทะเบียนสับสน
 ■	 กรณีใช้เต็นท์จัดสรร	๑	เต็นท์ไม่เพียงพอ
✶	หน่วยในพื้นที่พิเศษ
 ■	 ก�าหนดไม่เหมาะสม	ควรส�ารวจพื้นที่จริงก่อนก�าหนด
 ■	 จ�านวนน้อย	ไม่เพียงพอกับข้อเท็จจริง

ปัญหาบุคลากรการเลือกตั้งในแต่ระดับ

✶	กกต.เขต ผอ.เขต 
 ■	 จ�านวน	๓	คนน้อยเกินไป
 ■	 ค่าตอบแทนน้อย
 ■	 ระยะเวลาสั้นเกินไป	(๒	เดือน)
 ■	 ที่มาไม่หลากหลาย	
✶	อนุกรรมการประจ�าเขต
 ■	 จ�านวนน้อยเกินไป
✶	ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
 ■	 มีจ�านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 ■	 การแต่งตั้งล่าช้าระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป
 ■	 การจัดสรรไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรม	
✶	กปน. 
 ■	 จ�านวน	๕	คน	น้อยเกินไป
 ■	 ระยะเวลาอบรมสั้น
 ■	 การแต่งตั้งไม่เหมาะสม
 ■	 ไม่เป็นกลาง
 ■	 ไม่ผ่านการอบรม
 ■	 บางคนสูงอายุไม่คล่องตัว
 ■	 ขาด	ผจ.ปน.ที่เป็นข้าราชการ

✶	การประชาสัมพันธ์

 ■	 รด.จิตอาสาประสานงานได้ยากเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน
 ■	 ขาดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณ
 ■	 ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
 ■	 แผ่นพับโปสเตอร์ใบปลิวมีความล่าช้าและสิ้นเปลืองงบประมาณ
	 	 ใช้ประโยชน์น้อย
 ■	 สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละแบบจัดส่งให้ล่าช้าและจัดส่งให้พร้อมกัน
	 	 ท�าให้แจกจ่ายไม่ทันการณ์

การรวมคะแนนและประกาศผลนับคะแนน

✶	 โปรแกรมที่ใช้ในการรวมคะแนนไม่เสถียร
 ■	 แก้ไขข้อมูลได้ยาก
 ■	 ข้อมูลไม่เที่ยงตรง
 ■	 โปรแกรมมีความยุ่งยากซับซ้อน
✶	มีการแยกระบบการรายงานผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
 เป็นทางการ
 ■	 เป็นการท�างานซ�้าซ้อน
 ■	 ท�าให้เกิดความสับสน
✶	 ไม่สามารถน�าระบบการรายงานผล Rapid Report 
 มาใช้ในการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการได้

✶	 รปภ.
 ■	 อัตราก�าลังมีน้อย
 ■	 มีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาเพราะเป็นต�ารวจ	มีการสั่งงาน
	 	 ซ�้าซ้อนไม่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ	กปน.ได้
 ■	 คณะท�างานรวมคะแนนมีจ�านวนน้อยไม่เพียงพอ
	 	 ต่อการปฏิบัติงาน
 ■	 ขาดความรู้ประสบการณ์ขาดทักษะในการท�างาน
✶	กนค.
 ■	 คู่มือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 ■	 การจัดอบรมล่าช้าท�าให้ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูล
 ■	 เนื้อหาของข้อมูลไม่ชัดเจน
✶	การจัดอบรม
 ■	 การสั่งการและการแจ้งงบประมาณล่าช้า
 ■	 อบรมแต่ละรุ่นมีจ�านวนมากเกินไป
 ■	 ระยะเวลาในการอบรมน้อย
 ■	 คู่มือวิทยากรมีการอ้างกฎหมายผิด
 ■	 วิทยากรไม่มีความรู้	ไม่แม่นเรื่องระเบียบ
✶	 งบประมาณในการบริหารจัดการน้อย

✶	การสนับสนุนการหาเสียง

 ■	 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประกาศสถานทีห่าเสยีงล่าช้าไม่มคีวามชดัเจน
 ■	 ผู้สมัครสับสนในการน�าป้ายหาเสียงติดตั้ง
 ■	 การส่งเอกสารแนะน�าตัวผู้สมัครล่าช้า
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ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จากการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งฯ (ต่อ)

การบริหารงบประมาณและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
✶	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์

 ■	 วิธีการจัดหาล่าช้า
 ■	 งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ
 ■	 อนุเขตไม่มีอ�านาจในการจัดซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว	
 ■	 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว
 ■	 ป้ายติดประกาศ	ราคา	๖๐๐	บาทไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	
 ■	 การจัดส่งพัสดุประจ�าหน่วยล่าช้าไม่ครบถ้วน

 ■	 การจัดสรรงบประมาณทยอยทีละรายการวางแผนการบริหาร
	 	 งบประมาณยาก
 ■	 ขั้นตอนการเบิกจ่ายยุ่งยาก
	 	 -	ระเบียบไม่ชัดเจนท�าให้สับสน
	 	 -	การจัดซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว

 
 ■	 บางคนไม่มคีวามเชีย่วชาญหรอืช�านาญในกฎหมายเลอืกตัง้ฉบบัใหม่
 ■	 ค่าใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนสูง
 ■	 ไม่สามารถน�ารายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งมาใช้ในการจับทุจริต
	 	 การเลือกตั้งได้
 ■	 บางคนไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

✶	ความพอเพียง

 ■	 งบประมาณไม่เพียงพอ
	 	 -	บางรายการที่จ�าเป็นไม่ได้รับการจัดสรร
	 	 -	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันรับสมัคร	
	 	 -	ค่าสาธารณูปโภคในที่เลือกตั้งส�านักงานเขต
 ■	 ค่าตอบแทน	กกต.เขต	กปน.ไม่เหมาะสม	
 ■	 งบประชาสัมพันธ์ไม่จัดสรรให้	กกต.เขต

 ■	 การแจ้งกรอกงบประมาณและโอนเงินล่าช้า
 ■	 ไม่มีการมอบอ�านาจให้อ�าเภอด�าเนินการ
 ■	 ระเบียบหนังสือสั่งการช้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 ■	 ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณกระชั้นชิดไม่สอดคล้องกับ
	 	 การปฏิบัติงาน

 ■	 ไม่มีงบประมาณส�าหรับแหล่งข่าวส�าคัญอย่างต่อเนื่อง
 ■	 แหล่งข่าวไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดเพราะเกรงกลัว
	 	 อิทธิพลและห่วงความปลอดภัย
 ■	 บุคลากรที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งให้เป็น
	 	 ชุดปฏิบัติการหาข่าวไม่เพียงพอ
 ■	 ไม่มีผู้ประสานงานในพื้นที่
 ■	 ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาข่าวที่ทันสมัย

การอ�านวยความยุติธรรม การหาข่าว ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

✶	การเบิกจ่าย

  ๑. มาตรการในการด�าเนินการระยะส้ัน	 เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ได้แก่
   ๑.๑ การประชาสมัพนัธ์ ให้ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัก�าหนดเวลา	และแผนการประชาสมัพนัธ์
ให้ชัดเจนว่า	 แต่ละช่วงเวลาจะประชาสัมพันธ์เร่ืองอะไร	 ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์แบบไหน	 ส่ือบุคคลหรือส่ืออื่น	 ๆ	 
ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย	โดยปรับการใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้น	เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุคดิจิทัล	 และในการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง	 และการต่อต้านการทุจริต 
การเลือกตั้งให้มากขึ้น																							
   ๑.๒ การจัดอบรมกรรมการประจ�าหน่วย (กปน.)	 ให้ส่วนงานที่เก่ียวข้อง	 ปรับปรุงหลักสูตร 
การอบรมให้เข้มข้น	โดยให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมจากเดิม	๓	ชั่วโมง	เป็นไม่น้อยกว่า	๖	ชั่วโมง	โดย	๓	ชั่วโมง
แรกเป็นการอบรมในเนือ้หาสาระเกีย่วกบักฎหมาย	และระเบยีบที	่กปน.	ต้องรู	้และ	๓	ชัว่โมงต่อไปให้เน้นฝึกปฏบัิติ
ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย	 โดยจัดท�าเป็นคลิปอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับการลงคะแนนในหน่วยพร้อมทั้งปัญหา 
และยกกรณีศึกษาในจุดที่ส�าคัญและพบข้อผิดพลาดบ่อย	 ๆ	 ส่งให้	 กปน.	 ทางโทรศัพท์เคล่ือนที่เพ่ือให้	 กปน.	 
สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา	 และควรก�าหนดจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ควรเกินรุ่นละ	 ๑๐๐	 คน	 โดยเพิ่ม 
จ�านวนวิทยากรมากขึ้น	อีกทั้ง	ควรสร้างและขยายเครือข่าย	กปน.	มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	

  ■	 ข้อเสนอแนะ



110 ส่วนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ
 ในการปฏิบัติงาน

   ๑.๓ การสบืสวนไต่สวนหาข่าว	ให้จัดต้ัง	และรักษาแหล่งข่าว	โดยให้มกีารจัดกจิกรรมต่อเนือ่ง
แม้ในช่วงไม่มีการเลือกตั้ง	 และควรปรับกระบวนการท�าส�านวน	 การจัดท�าค�าวินิจฉัย	 โดยให้ปกปิดชื่อของพยาน	
รวมทั้งแหล่งข่าวให้รอบคอบรัดกุม	 และควรเร่งจัดท�าข้อตกลงกับหน่วยงานการข่าว	 เพื่อประสานความร่วมมือ 
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง	 ส�าหรับคณะอนุกรรมการสืบสวนควรลดจ�านวนพนักงานสืบสวนที่มาจาก 
ต�ารวจในพื้นที่	 และให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
เป็นคณะอนุกรรมการได้มากกว่า	 ๑	 คณะ	 หากจังหวัดใดมีพนักงานสืบสวนและไต่สวนไม่เพียงพอ	 ให้แต่งต้ัง 
พนักงานสืบสวนและไต่สวนจากส่วนกลาง	หรือจังหวัดใกล้เคียง
   ๑.๔ การปรับปรงุระบบฐานข้อมลูสมาชิกพรรคการเมอืง และการประชุมช้ีแจงพรรคการเมอืง  
ให้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้พรรคการเมืองและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา	 และควรจัดประชุมชี้แจงพรรคการเมือง	 เพื่อท�าความเข้าใจ 
แก่สมาชิกที่จะส่งเข้าสมัครให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอน	 วิธีการ	 ข้อห้าม	 
และข้อจ�ากัดในการหาเสียง
   ๑.๕ การรับสมัครเลือกตั้ง		ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการรับสมัคร
ให้ใช้งานได้ง่ายและเอ้ือต่อการใช้งานในทุกมิติและทันต่อเวลา	 โดยให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูล 
จากโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 การจัดท�าป้ายไวนิลแนะน�าตัวผู้สมัคร	 การจัดท�าเอกสารแนะน�าตัวผู้สมัคร	
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน	รวมทั้งท�าความตกลงกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล			
   ๑.๖ การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ประสานงานกับส�านักบริหารการทะเบียน	 
กรมการปกครอง	 จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครองกับส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	เพือ่หาแนวทางแก้ไขในการจัดท�าบญัชรีายชือ่ผู้มสิีทธเิลือกต้ัง	ท้ังขนาด	รูปแบบ	ช่องว่าง 
ระหว่างบรรทัด	 ความชัดเจนของหมึกพิมพ์	 กระดาษ	 และความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให ้
ได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้เกิดความผิดพลาด	หรือให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   ๑.๗ การแบ่งเขตเลือกตัง้	ให้ยดึแนวทางตามกฎหมายและระเบยีบโดยค�านึงถึงรูปแบบการแบ่งเขต 
ที่ได้รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเสนอมา 
เป็นส�าคัญ	แต่หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นที่แตกต่างจากรูปแบบที่เสนอมาเห็นควรน�ากลับไปรับฟัง
ความเห็นของประชาชนอีกครั้งเพื่อป้องกันการร้องเรียน
   ๑.๘ การก�าหนดหน่วยเลือกตัง้และทีเ่ลอืกต้ังกลาง	การประสานงานกบัส�านกับรหิารการทะเบยีน	 
จัดให้มีการหารือร่วมกันเพื่อก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง	 โดยหน่วยในบริเวณเดียวกัน/ใกล้เคียงกัน	 ต้องมีระยะห่าง 
ระหว่างหน่วยพอสมควร	และควรมีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นคนละหน่วยกัน
   ๑.๙ การรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง	 การรายงานผลการเลือกตั้ง	 ไม่ควรเร่งรัด 
และให้เวลากับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานผล 
อย่างเป็นทางการ	เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้อง	ป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง
   ๑.๑๐ ผูต้รวจการเลอืกตัง้	จดัท�าคูม่อืการปฏบัิตงิานพร้อมทัง้อบรมแนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ให้ 
ผูต้รวจการทราบหน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั	และให้มกีารประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเน่ือง					
           ๑.๑๑ การบริหารงบประมาณ	 ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่ต ้องจัดสรรเงิน 
ให้ส่วนจังหวัดด�าเนินการ	 ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบครบถ้วน	 และเร่งด�าเนินการจัดท�าข้อมูลรายละเอียด 
พร้อมทั้งกรอบงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 เพื่อส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
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ให้จังหวัด	 และควรจัดท�าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเลือกต้ังให้เป็นมาตรฐานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจัดสรร		 
ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่ละส่วนงานเตรียมความพร้อมในการจัดท�าแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
จ�าเป็นต้องใช้ในการเลือกตั้งไว้ล่วงหน้า	 และหากมีวัสดุอุปกรณ์รายการใดไม่สามารถจัดหาไว้ล่วงหน้าได	้ 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท�าความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อก�าหนดระเบียบเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
  ๒. มาตรการระยะปานกลาง เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ	ได้แก่
   ๒.๑ การจัดท�าบัญชีรายชื่อ	 เสนอให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๗๑	 และแบบพิมพ์ท้ายระเบียบ	 (ส.ส.	 ๑/๓)	 
โดยให้มีข้อมูลหมายเลขบัตรของผู้แสดงตน	 และควรเพ่ิมข้อความหมายเลขชุดในบัญชีรายชื่อ	 เพื่อป้องกัน 
ความสับสนระหว่างชุดปิดประกาศกับชุดหมายเหตุลงคะแนน
   ๒.๒ การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ	เสนอให้แก้ไขปรบัปรงุระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๑๖๘	 และ	 ๑๖๙	 โดยให้ยกเลิกการรายงานผล 
อย่างไม่เป็นทางการ	หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด�าเนินการแทน
   ๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง ส�ารอง	 เสนอให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๒๖	วรรคสี่	โดยให้ยกเลิก
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งส�ารอง	 และให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งทดแทนได้ในวันเลือกตั้ง
   ๒.๔ การด�าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตและนอกเขต	 เสนอให้แก้ไขปรับปรุง 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๑๙๙	และ	๒๐๐	 
โดยให้มีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งก่อนการปิดลงคะแนนในหน่วยปกติ	แต่ให้มีการนับคะแนนพร้อมหน่วยปกติ

 ๒.๒	 การศกึษาวจิยัประเมนิผลการจดัให้มกีารเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

  ๑. สรุปผลการศึกษา
   ๑.๑ ระบบเลือกตัง้กบัผลท่ีมต่ีอประชาชน พรรคการเมอืง และองค์กรทีม่หีน้าทีจ่ดัการเลอืกตัง้  
จากตัวแปรส�าคัญของระบบเลือกตั้ง	มีตัวแปรส�าคัญ	๓	ประการ	ได้แก่	สูตรการเลือกตั้งที่ใช้โครงสร้างบัตรเลือกตั้ง	 
และขนาดของเขตเลือกตั้ง	 ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	๒๕๖๐		มผีลต่อตวัแปรดงักล่าวนีแ้ละตัวแปรส�าคญัทัง้	๓	ประการ	ได้สร้างผลกระทบต่อพรรคการเมอืง	
นักการเมือง	และประชาชน
   ๑.๒ กระบวนการจัดการเลือกตั้ง มีปัญหา	 โดยส่งผลกระทบต่อประชาชน	 ผลกระทบ 
ต่อพรรคการเมืองและนักการเมือง	ผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลที่มีหน้าที่ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง		
   ๑.๓ ความเช่ือมั่นหรือความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ความเชื่อมั่นหรือความพึงพอใจ
ของประชาชน	 พบว่าประชาชนส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง	 
เขตเลือกตั้ง	แต่ไม่พอใจการท�างานในภาพรวมขององค์กรผู้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง
  ๒. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา
	 	 	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วพบปัญหาของการเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 
และสาเหตุของปัญหา	สรุปได้ดังนี้			
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   ๒.๑ ปัญหาของระบบเลอืกตัง้ “จดัสรรปันส่วนผสม” ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  
	 	 	 	 ๒.๑.๑	 ปัญหาการตีความวิธีการค�านวณจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	 	 ๒.๑.๒	 ประชาชนไม่สามารถเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้สมัครแบบบัญช ี
รายชื่อเป็นคนละพรรคได้	
	 	 	 	 ๒.๑.๓	 เกิดความขัดแย้งภายในพรรคการเมือง
	 	 	 	 ๒.๑.๔	 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีเป็นจ�านวนมาก
	 	 	 	 ๒.๑.๕	 ปัญหาผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคเดียวกันแต่ต่างหมายเลขกัน
	 	 	 	 ๒.๑.๖	 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคเล็กจ�านวนมาก	
	 	 	 	 ๒.๑.๗	 ปัญหาการซื้อเสียงที่กลับมามีบทบาท	
   ๒.๒ ปัญหาเรื่องกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
	 	 	 	 ๒.๒.๑	 ปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้ง	
	 	 	 	 ๒.๒.๒	 ปัญหาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง	
	 	 	 	 ๒.๒.๓	 ปัญหาที่เกิดจากการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิเลือกตั้ง	
	 	 	 	 ๒.๒.๔	 ปัญหาที่เกิดในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า	
	 	 	 	 ๒.๒.๕	 ปัญหาเรื่องการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ	(Rapid	Report)	
   ๒.๓. ปัญหาเร่ืองโครงสร้างและบคุลากรในการจดัการเลือกตัง้และการตรวจสอบการเลอืกต้ัง
	 	 	 	 ๒.๓.๑	 การยกเลิกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	และให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง
	 	 	 	 ๒.๓.๒	 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง	
	 	 	 	 ๒.๓.๓	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	

  ■	 สรุปปัญหาและอุปสรรค

   ๑) ปัญหาที่เกิดจากระบบเลือกตั้ง  
	 	 	 	 ปัญหาจากระบบเลือกตั้ง	 “จัดสรรปันส่วนผสม”	 ซึ่งเป็นระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ท�าให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการค�านวณจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เนื่องจากระบบเลือกตั้ง 
แบบนี้มีเพียงคะแนนเดียวท�าให้การค�านวณจ�านวนที่นั่ง	 “ส.ส.	 พึงมี”	 หรือ	 ส.ส.	 ทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะได้รับ	 
และโดยเฉพาะการตคีวามวธิกีารค�านวณจ�านวน	ส.ส.	แบบบญัชรีายชือ่	มคีวามยุง่ยากและซบัซ้อนกว่าการเลอืกตัง้ 
แบบสองคะแนน	ประกอบกับระบบเลือกตั้งนี้สร้างปัญหาให้กับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน	เนื่องจาก
ภายใน	๑	ปี	หลังจากการเลือกตั้ง	ถ้ามีเหตุให้การเลือกตั้งในเขตใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม	จะต้องค�านวณ	
ส.ส.	แบบบัญชีรายชื่อใหม่ทุกครั้ง	ระบบเลือกตั้งนี้ยังท�าให้ประชาชนไม่สามารถเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายชื่อแตกต่างคนละพรรคได้อีกต่อไป	 หากประชาชนชอบผู้สมัครแบบแบ่งเขตแต่ไม่ชอบ 
พรรคการเมอืงทีผู่ส้มคัรสงักดั	หรอืในทางกลับกนัประชาชนชอบพรรคการเมอืงแต่ไม่ชอบผูส้มคัร	ส.ส.	แบบแบ่งเขต		 
หรือกรณีประชาชนอยากเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง	 แต่พรรคนั้นไม่ได้ส่งผู้สมัคร	 ส.ส.	 ในเขตเลือกตั้งนั้น	 ผลจาก
ระบบเลือกตัง้น้ียงัสร้างความขดัแย้งภายในพรรคการเมอืงระหว่างผูส้มคัรแบบแบ่งเขตกับผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่		 
เนื่องจากคะแนนแบบแบ่งเขตจะน�ามาค�านวณเป็น	 “ส.ส.	 พึงมี”	 อาจสร้างความบาดหมางระหว่างผู้สมัครแบบ 
แบ่งเขตและผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือในเร่ืองแย่งคะแนนกันเอง	 และผลจากระบบเลือกตั้งนี้เป็นการเพิ่มจ�านวน 
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ผู้สมัคร	 ส.ส.	 แบบแบ่งเขตมากเกินไปจนเกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง	 เนื่องจากระบบเลือกตั้งนี้ใช้คะแนน 
แบบแบ่งเขตทุกคะแนนมาคิดที่นั่งแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคการเมืองทุกพรรคจะพยายามส่งผู้สมัครให้มากที่สุด 
แบบไม่คาดหวังว่าจะชนะการเลือกตั้ง	 อีกทั้งผลจากการเลือกตั้งนี้ท�าให้เกิดพรรคการเมืองที่มี	 ส.ส.	 มากที่สุด 
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	โดยมีพรรคเล็กเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	เนื่องจากพรรคการเมืองขนาดเล็กจ�านวนมาก 
ต้องการส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุด	ปัญหานี้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล
	 	 	 	 ปัญหาผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคเดียวกันแต่แตกต่างหมายเลขกัน	ท�าให้ผู้ไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้เกิดความสบัสนเรือ่งหมายเลขผูส้มคัร	โดยเฉพาะผูไ้ปใช้สทิธเิลอืกตัง้ทีป่ระสงค์จะเลอืกพรรคมากกว่าเลอืก
ตัวบุคคล	 และระบบเลือกตั้งท่ีใช้ในการเลือกต้ังคราวนี้ยังสร้างให้ปัญหาการซ้ือเสียงในประเทศไทย	 ซ่ึงน้อยลงไป
แล้วกลบัมามบีทบาทมากยิง่ขึน้		เนือ่งจากคะแนนทุกคะแนนมคีวามหมาย		ท�าให้การใช้เงนิกลบัมาเป็นแรงจงูใจอีกครัง้
   ๒) ปัญหาเรื่องการจัดการเลือกตั้ง
	 	 	 	 การจัดการเลือกตั้งในวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 มีปัญหามากกว่าทุกครั้งที่ผ ่านมา	 
สาเหตุมาจากระบบเลือกต้ังที่ท�าให้มีผู้สมัครและจ�านวนพรรคการเมืองมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว	 และหมายเลข 
ผู้สมัครพรรคเดียวกันต่างเป็นคนละหมายเลขกัน	 จากการเก็บข้อมูลการจัดการเลือกตั้งในคราวนี้มีปัญหา 
เรื่องบัตรเลือกตั้ง	 เนื่องจากบัตรเลือกตั้งสร้างความสับสนให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง	 และอาจเป็นสาเหตุของจ�านวน 
บัตรเสีย	 และปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งมีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองเก่า 
และพรรคการเมอืงใหม่	การแบ่งเขตเลอืกตัง้จึงต้องใช้หลักการมส่ีวนร่วมและการรับฟังความคดิเหน็	แต่การแบ่งเขต 
เลือกตั้งในครั้งนี้มีข้อยกเว้นจากค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 ที่	 ๑๖/๒๕๖๑	 ให้อ�านาจแก่	 กกต.	 ในการก�าหนดรูปแบบ 
การแบ่งเขตโดยไม่ต้องด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น	 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง		อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากการขยายเวลาการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง		ท�าให้การด�าเนินกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งยุ่งยากมากขึ้น	เช่น	ในการนับคะแนน	การขนหีบบัตรเลือกตั้ง
	 	 	 	 ปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า	 ในการเก็บข้อมูล	 พบว่า	 ปัญหาในการ 
จดัการเลือกตัง้ล่วงหน้า	ได้แก่	การใช้ทรพัยากรทัง้คนและงบประมาณทีม่ากขึน้	การบรหิารจดัการในเรือ่งบตัรเลอืกตัง้
ที่ทั้ง	 ๓๕๐	 เขตไม่เหมือนกันเลย	 ผู ้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้ามากกว่าท่ีคาดหมาย	 และปัญหา 
การต้องเปิดหน่วยครบตามก�าหนดเวลาแม้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิครบแล้ว	 อีกท้ังปัญหาเร่ืองการรายงานผลการเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการ	 (Rapid	 Report)	 ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการเลือกต้ัง	 ส่งผลกระทบ 
ต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อการจัดการเลือกตั้ง
   ๓) ปัญหาเรื่องโครงสร้างและบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้ง
	 	 	 	 ในการจัดการเลือกต้ังคราวนี้	 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท�างานในหน่วยงานใหม ่
หลายประการที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเลือกต้ัง	 ได้แก่	 ปัญหาการยกเลิก	 กกต.	 จังหวัด	 และให้มีผู้ตรวจ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า	 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดไม่สามารถท�างานได้ 
ตามวัตถุประสงค์	 หรือปัญหาจ�านวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกต้ังและเขตเลือกต้ัง	 ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท�างานของเจ้าหน้าทีท่ีไ่ม่เพยีงพอกบัภารกจิ	และการจัดการเลือกต้ังในคราวนีข้าดการส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งอีกด้วย
   ๔) ความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
	 	 	 	 จากการเก็บข้อมูลในการเลือกตั้งคราวนี้	 พบว่า	 แม้ว่าการประชาสัมพันธ์และการท�า 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะท�าได้ดี	แต่ประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องระบบเลือกตั้งอยู่



114 ส่วนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ
 ในการปฏิบัติงาน

   ๕) ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อองค์กร  
	 	 	 	 จากการเก็บข้อมูลในการเลือกตั้งคราวนี้	 พบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจในการท�างาน 
ของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่หน่วยเลือกตั้งมากกว่า	กกต.	ส่วนกลาง

  ■	 ข้อเสนอแนะ

	 	 	 จากการศกึษาวจิยัครัง้นี	้	ผูว้จิยัพบปัญหาอปุสรรคในการจัดการเลือกต้ัง	ทัง้ปัญหาจากระบบเลือกต้ัง	 
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตัง้	จงึมข้ีอเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	ดงันี้
   (๑) ข้อเสนอในเชิงนโยบาย 
    ■ แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
	 	 	 	 	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องก�าหนดเป็นนโยบายของประเทศ	 โดยผู้วิจัยขอเสนอให ้
ปรับปรุงแก้ไข	 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๘๓	 มาตรา	 ๘๕	 มาตรา	 ๙๑	 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘”	
     ข้อเสนอ 
	 	 	 	 	 (๑)	 ยังคงใช้ระบบการเสนอชื่อ	๒	แบบ	กล่าวคือ	๑.	แบบแบ่งเขต		๒.	แบบบัญชีรายชื่อ		
โดยให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง	๒	แบบ
	 	 	 	 	 (๒)	 ปรับปรุงวิธีคิดคะแนน	 โดยในระบบแบ่งเขตใช้ระบบการคิดคะแนนแบบคะแนน
สูงสุดชนะการเลือกตั้ง	 (FPTP)	 ส่วนระบบบัญชีรายชื่อให้ใช้วิธีคิดคะแนนแบบระบบสัดส่วนผสม	 (MMP)	 
โดยน�าคะแนนเสียงทั้งหมดของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อน�ามาค�านวณ	 ส.ส.	 พึงมี	 
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ
     สามารถแก้ปัญหา 
	 	 	 	 	 ระบบเลอืกตัง้ไม่สะท้อนความต้องการทางการเมอืงทีแ่ท้จรงิของประชาชน	หลกัการเลอืกตัง้ 
ท่ีไม่เสมอภาค	การตคีวามเรือ่งวธิกีารค�านวณจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่	รูปแบบบัตรเลือกต้ัง	 
จ�านวนในการจัดท�าบัตรเลือกตั้ง	 ผู้สมัครรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองจ�านวนมาก	 ผู้สมัครรับเลือกต้ังในแบบ 
แบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อแข่งขันกันเอง	 การแย่งกันสมัครรับเลือกตั้งเพียงแบบเดียวในพรรคการเมือง	 
ลดความขัดแย้งในพรรคการเมืองและสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง	แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง
   (๒) ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
    (๒.๑) ผู้สมัครพรรคเดียวกันแต่ต่างหมายเลขกัน
	 	 	 	 	 ขอเสนอปรับปรุงแก้ไข	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๔๘”	ดังต่อไปนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 :	ให้ก�าหนดหมายเลขประจ�าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้พรรคเดยีวกนัเป็นหมายเลขเดยีวกนั
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	 การเลือกตั้งที่ไม่สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน	 การจัดท�ารูปแบบ 
บัตรเลือกตั้ง	งบประมาณในการจัดท�าบัตรเลือกตั้งจ�านวนมาก	ความผิดพลาดในการนับคะแนน	ณ	หน่วยเลือกตั้ง		
อุปสรรคในการหาเสียงกับคนจ�านวนมากของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    (๒.๒) การจัดการเลอืกตัง้ล่วงหน้าควรให้มกีารเลอืกต้ังล่วงหน้านอกจงัหวดัอย่างเดยีว 
	 	 	 	 	 ขอเสนอปรับปรุงแก้ไข	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๐๗”	ดังต่อไปนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 ๑)	 ยกเลิกการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 ๒)	 ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งล ่วงหน้านอกเขตได้โดยต้องเป็น	 
“จังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่อ”	เท่านั้น
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจ�านวนมากเกินกว่าการบริหารจัดการ		ความคุ้มค่า
ของงบประมาณในการบริหารการจัดการเลือกตั้ง
	 	 	 	 (๒.๓) ลดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนโดยให้ส้ินสุดที่เวลา ๑๕.๐๐ น. หรือ 
ไม่เกิน ๑๖.๐๐ น.  
	 	 	 	 	 ขอเสนอปรับปรุงแก้ไข	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๖๒”	ดังต่อไปนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 :	ให้เปิดการลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	 การจัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นทุรกันดาร	 ความเชื่อมั่นในการนับคะแนน 
ความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้ง	 
ความคุ้มค่าของงบประมาณในการบริหารจัดการเลือกตั้ง		
    (๒.๔) ปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
	 	 	 	 	 ขอเสนอให้ปรบัปรงุแก้ไข	“พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑		มาตรา		๒๗		ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๔๕	และข้อ		๔๖”	และแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง	ดังนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 (๑)	หลังจากรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนแล้ว	 ภายใน	 
๓	 วัน	 นับแต่วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นให้ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจัดท�ารูปแบบการแบ่งเขตเลือกต้ัง	 ๓	 รูปแบบเรียงตามความเหมาะสมที่ได้ 
จากข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชน
	 	 	 	 	 (๒)	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอ�านาจเลือกรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
โดยมีอ�านาจพิจารณาเฉพาะรูปแบบและล�าดับที่ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
เสนอมาเท่านั้น
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	 ความสับสนของประชาชนในการแบ่งเขตเลือกต้ัง	 การเดินทางไปเลือกต้ัง 
ของประชาชน	 ความยากล�าบากในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 การท�าให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ 
ระหว่างพรรคการเมือง
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    (๒.๕) เปลีย่นผูต้รวจการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดัให้เป็นคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�า
จังหวัด โดยให้มีก�าหนดเวลาแค่ช่วงเลือกตั้งเท่านั้น 
	 	 	 	 	 ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกต้ัง	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	ดังต่อไปนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 ๑)	 ให้เพิม่ต�าแหน่งและอ�านาจหน้าทีข่อง	“คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดั”	 
โดยก�าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
	 	 	 	 	 ๒)	 ให้ยกเลิกต�าแหน่งและอ�านาจหน้าที่ของ	“ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด”
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	 ความเหมาะสมของจ�านวนเจ้าหน้าที่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ความคุ้มค่า 
ของงบประมาณในการบริหารการจัดการเลือกตั้ง
    (๒.๖) เพิ่มจ�านวนเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง 
	 	 	 	 	 ขอให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง	 
ได้แก่	“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๘	 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๑๙”	 และ 
ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าหน่วยการเลือกตั้ง	 ได้แก่	 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๑๙	 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๒๖	(๑)”	และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าหน่วยการเลือกตั้ง		ดังต่อไปนี้
     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 (๑)	 ให้เพิม่จ�านวนคณะกรรมการการเลอืกประจ�าเขตเลอืกตัง้เป็น	“ไม่น้อยกว่า	๕	คน”
	 	 	 	 	 (๒)	 ให้เพิ่มจ�านวนคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังเป็น	 “ไม่น้อยกว่า	 ๗	 คน”				
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	ความล่าช้าในการปฏบิติัหน้าที	่ความผิดพลาดในการนบัคะแนน	ณ	หน่วยเลือกต้ัง	
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	
    (๒.๗) ปัญหาการรายงานผลการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง 
	 	 	 	 	 การรายงานผลการเลือกต้ังและการประกาศผลเลือกต้ังเป็นกระบวนการจัดการ 
เลือกตั้งประการส�าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน	 ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 และ
พรรคการเมือง	 เนื่องจากการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือการรายงานผล	Rapid	 Report	 
ประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก	 อีกท้ังระยะเวลาการประกาศผลการเลือกต้ังที่ล่าช้า	 และเลื่อนออกไป 
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งโดยตรง	ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ข้อเสนอ
	 	 	 	 	 ๑)	 ยกเลิกการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
	 	 	 	 	 ๒)	 ก�าหนดระยะเวลาการประกาศผลการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการภายใน	๗	 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง	หรือภายใน	๓๐	วันนับแต่วันเลือกตั้งกรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
     สามารถแก้ปัญหา
	 	 	 	 	 :	ความผดิพลาดในการรายงานผลคะแนน	เพ่ิมความเชือ่มัน่ในการบริหารจัดการเลอืกตัง้	
   (๓) ข้อเสนอในชั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
    (๓.๑) สร้างบทบาทขององค์กรผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 การสร้างบทบาทขององค์กรผู ้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้มีความเป็นกลาง 
อย่างแท้จริง	 ปราศจากการแทรกแซงจากอ�านาจอื่น	 ๆ	 อันเป็นการก�าหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจซึ่งเป็นนโยบาย 
ของหน่วยงาน	 เน่ืองจากการเลือกต้ังคราวที่ผ่านมามีลักษณะพิเศษหลายประการ	 อาจมีอ�านาจพิเศษที่อาจ 
แทรกแซงการท�างานขององค์กรท่ีมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายที่ถูกต้องก็ตาม	
แต่องค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสามารถกล่ันกรองและพิจารณาตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีจะด�าเนินการ 
ตามกฎหมายปกติโดยไม่ใช้ข้อยกเว้นตามกฎหมายที่มาจากอ�านาจพิเศษก็ได้	 (เช่น	 กรณีค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.	 
ที่	 ๑๖/๒๕๖๑	 ให้อ�านาจแก่	 กกต.	 ในการก�าหนดรูปแบบการแบ่งเขตในแบบอื่นได้	 และโดยไม่ต้องด�าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นอีก)	 ดังนั้น	 	 การวางสถานะขององค์กรให้มีความเป็นอิสระจากอ�านาจต่าง	 ๆ	 จึงนับเป็นการ 
วางนโยบายและถือเป็นหลักการส�าคัญที่จะเป็นรากฐานที่จะพัฒนาให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ	 เป็นที่ไว้วางใจ 
ของประชาชน	และจะเป็นองค์กรที่จะท�าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศเจริญพัฒนาไปได้
    (๓.๒) แผนระยะสั้น (แผนในช่วงการจัดให้มีการเลือกตั้ง)
     (๑) Contact Centre : ตั้งศูนย์ให้ค�าปรึกษาปัญหาการเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 	 ในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังและผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 พบปัญหา 
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 เช่น	 ประชาชนไม่รู้ว่าตนอยู่เขตเลือกต้ังไหน	 ต้องใช้สิทธิอย่างไร	 หรือพบเห็น 
การกระท�าผดิกฎหมายเลอืกตัง้	ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไม่ทราบระเบยีบวธิปีฏบิตั	ิหรอืข้อจ�ากดัในการหาเสยีง	ปัญหาต่าง	ๆ 	 
เหล่านี	้เป็นปัญหาเร่งด่วนทีต้่องการค�าตอบในทนัท	ี	ดงันัน้	เพือ่ให้การจดัการเลอืกตัง้เพิม่ความพงึพอใจและความเข้าใจ 
แก่ประชาชนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดตั้งศูนย์ให้ค�าปรึกษาปัญหาการเลือกตั้งในช่วงการจัดให้มี 
การเลือกตั้ง	 ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 เช่น	 เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	 วิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง	 
ข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามในการใช้สิทธิ	วิธีการหาเสียงหรือข้อจ�ากัดในการหาเสียง	หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องทั่วไป	ๆ
     (๒) Spokesperson : สร้างโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
	 	 	 	 	 	 ภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีดีและผู ้น�าที่ เป ็นเลิศสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
บุคคลภายนอกได้	 เมื่อการศึกษาวิจัยในรายงานน้ี	 พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและเชื่อมั่น 
ในการจัดการเลือกตั้งในระดับพื้นที่หรือระดับปฏิบัติงานมากกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เนื่องจาก 
ในการเลือกตั้งคราวนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังไม่ได้แสดงบทบาทในการแก้ปัญหา	 อธิบาย	 การตอบค�าถาม	
หรือการรายงานผลต่าง	 ๆ	 ต่อสื่อมวลชน	 หรือสาธารณชน	 อย่างทันท่วงที	 โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ	 
บุคลิกภาพ	 และภาพลักษณ์ที่ดี	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเรียกศรัทธาของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง	 
จึงควรเฟ้นหาหรือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อเป็นโฆษกของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้
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    (๓.๓) แผนระยะยาว (แผนภายหลังช่วงการจัดให้มีการเลือกตั้ง)
     (๑) Training : จัดการฝึกอบรมและสร้างการเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่
	 	 	 	 	 	 การจดัการเลอืกตัง้คราวนีเ้กดิจากการทีเ่จ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไม่ทราบระเบยีบ
ปฏบิติัทีแ่ท้จรงิ	หลายครัง้ท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์ให้ข้อมลูว่าเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบติังานเกีย่วกับการเลอืกต้ังแจ้งข้อมลูไม่ตรงกนั	 
หรอืเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัตไิปเรือ่ย	ๆ 		ดงันัน้		มาตรการระยะยาวเพือ่ปรบัปรงุมาตรฐานท�างานของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน 
ให้มีมาตรฐานเดียวกันในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	คือ	การจัดฝึกอบรม	(Training)	แก่เจ้าหน้าที่	เพื่อสร้างกระบวนการ
จัดการและการเรียนรู้และทักษะอย่างเป็นระบบ	จนกระทั่งเกิดความเข้าใจในระเบียบและทางปฏิบัติเดียวกัน
     (๒) Seminar : จัดสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
	 	 		 	 	 	 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ัง	 โดยเฉพาะในเร่ืองข้ันตอน	 
วิธีการข้อห้าม	 และข้อจ�ากัดในการหาเสียง	 ซึ่งเป็นข้อกฎหมายท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหาเสียงของผู้สมัคร 
รับเลือกต้ังและพรรคการเมือง	 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับเลือกต้ังพบว่า	 ปัญหาเกี่ยวกับ 
ระเบียบปฏิบัติหลายประการที่สร้างภาระและเป็นอุปสรรคในการหาเสียง	เช่น	ระยะการติดป้ายหาเสียง	รูปแบบ
ป้ายหาเสียง	 ข้อจ�ากัดเรื่องผู้ช่วยหาเสียง	 ข้อจ�ากัดในเรื่องรูปแบบการหาเสียงหรือประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์		
หรือข้อก�าหนดเก่ียวกับสถานที่ในการหาเสียงหรือปราศรัย	 ระเบียบปฏิบัติเหล่านี้บางเรื่องผู้วิจัยเห็นว่าไม่จ�าเป็น
และไม่มผีลกระทบต่อกระบวนการจดัการเลอืกตัง้		ดงันัน้		จงึควรจดัสมัมนาผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องระเบียบปฏิบัติเหล่านี้	 จัดท�าเป็นรายการ	 (List)	 เรียงล�าดับ
ตามประเภทและความส�าคัญของปัญหา	เพื่อรายงานต่อผู้มีอ�านาจตามล�าดับชั้น	พิจารณา	แก้ไข	ปรับปรุง	ยกเลิก	
ระเบียบปฏิบัติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	แต่สร้างปัญหาและอุปสรรคในการหาเสียงต่อไป	
     (๓) Stimulation : กระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเสมอ
	 	 	 	 	 	 ระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๖๐	 นั้นเป็นท่ียอมรับว่าเป็นเร่ือง 
ยากแก่การท�าความเข้าใจในช่วงแรก	 แม้วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังจะไม่ยาก	 แต่ผลของการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนได้	 ประชาชนต้องเลือกวิธีใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไร		 
จึงจะตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด	เพื่อให้ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น	ๆ	เป็นที่ยอมรับของประชาชน		
ดังนั้น	 ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างความเข้าใจในระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังเพ่ือให้ผลการเลือกต้ังเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาชนได้น้ัน	ไม่ใช่เป็นเพยีงการประชาสมัพนัธ์เม่ือถงึก�าหนดระยะเวลาการจดัให้มกีารเลอืกตัง้ในคราวหนึง่	ๆ 	 
แต่ต้องเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดเวลา	 เป็นประจ�า	 และต่อเนื่อง	 เพื่อแบ่งเบา
และลดภาระงานในการจัดการเลือกต้ังครั้งต่อไป	 และยังสร้างความพอใจและความเชื่อม่ันให้กับประชาชนในการ
จัดการเลือกตั้งเสมอ	
     (๔) Participation : เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
	 	 	 	 	 	 วิธีการสร้างความยอมรับในการจัดการเลือกตั้งที่ง่ายที่สุดคือการให้โอกาส 
ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการเลือกตั้งในคราว	 ๆ	 หนึ่งนั้น	 มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ	 แสดงความคิดเห็น	 หรือแม้
กระทั่งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ยกตัวอย่างเช่น	 การตรวจสอบการเลือกต้ังในคร้ังนี้	 กฎหมายเพ่ิมบทบาท 
ผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	แต่ไม่ได้ส่งเสรมิตวัแทนภาคประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการเลอืกตัง้	 
การตรวจสอบการเลือกตั้งในครั้งนี้จึงมีปัญหาเร่ืองความเชื่อมั่น	 และข้อสงสัยเร่ืองการซ้ือสิทธิขายเสียง		 
ดังนั้น	การเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็น	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	สื่อมวลชน	
องค์กรภาคประชาชน	มหาวิทยาลัย	กลุ่มการเมือง	หรือกลุ่มองค์กรใด	ๆ 	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง	 	สร้างจิตส�านึกว่า	การจัดการเลือกตั้งที่ดีและสัมฤทธิ์ผล	 ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่เพยีงองค์กรเดยีว	หากแต่เกดิจากความร่วมมอืและร่วมใจกันของทกุภาคส่วน
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๓.  การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประเด็นที่ ๑ ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
  ประเด็นปัญหา	 พรรคการเมืองเมื่อได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองแล้ว	 ผู้ร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองกฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่าให้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง	
  แนวทางแก้ไข	 เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองแล้ว	 
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	และช�าระค่าบ�ารุงพรรคการเมืองตามอัตราที่ก�าหนด
ในข้อบังคับพรรคการเมือง	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
พรรคการเมือง	(ควรมีบทก�าหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามที่ก�าหนด)
  ประเด็นที่ ๒ ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
  ประเด็นปัญหา	 พรรคการเมืองไม่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามประกาศ 
นายทะเบยีนพรรคการเมอืง	ท�าให้ข้อมลูไม่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจบุนั	เช่น	สมาชกิพรรคการเมอืง
ได้ยืน่เอกสารการลาออกกบัพรรคการเมอืงเดมิแล้ว	แต่พรรคการเมอืงไม่บนัทกึลงในระบบฐานข้อมลูพรรคการเมอืง	
ซึ่งไม่สามารถไปสมัครสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้เนื่องจากเป็นสมาชิกซ�้าซ้อนกับพรรคการเมืองเดิม
  แนวทางแก้ไข	ควรก�าหนดเพิ่มเติมว่า	“ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบ
ฐานข้อมูลพรรคการเมืองถูกต้องและแท้จริงตามกฎหมาย	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น”	
  ประเด็นที่ ๓ การลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
  ประเด็นปัญหา	 เมื่อพรรคการเมืองได้รับหนังสือแจ้งการลาออกของสมาชิกพรรคการเมืองจาก 
นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว	 ไม่บันทึกข้อมูลการลาออกลงในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามระยะเวลา 
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก�าหนด
  แนวทางแก้ไข	 ควรมีบทก�าหนดโทษหากพรรคการเมืองไม่บันทึกข้อมูลการลาออกจากสมาชิก 
พรรคการเมืองที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
  ประเด็นที่ ๔ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Primary Vote) 
  ประเด็นปัญหา	 พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ�าจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น	 ซ่ึงจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของพรรคการเมืองในการส่ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  แนวทางแก้ไข 
	 	 ๑.	 ควรก�าหนดให้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ถ้าพรรคการเมืองมีสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งอย่างน้อยจังหวัดละ	๑	สาขา	สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น	
	 	 ๒.	 ควรยกเลิกการแต่งต้ังตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 เนื่องจากการแต่งต้ังตัวแทน
พรรคการเมืองประจ�าจังหวัดผันแปรตามเขตเลือกต้ัง	 ซ่ึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของพรรคการเมืองในการส่ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ประกอบกับได้ก�าหนดให้สาขาพรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดแล้ว	รวมทั้งปัญหาของสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งซ�้าซ้อนกับสาขาพรรคการเมือง
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  ประเด็นที่ ๕ งบการเงิน 
  ประเด็นปัญหา	กฎหมายก�าหนดงบการเงินไม่เป็นไปตามหลักการบัญชี	
  แนวทางแก้ไข	ควรก�าหนดเพิ่มเติม	“งบแสดงฐานะทางการเงิน	ต้องแสดงรายการสินทรัพย์	หนี้สิน	
และทุนของพรรคการเมือง	งบรายได้และค่าใช้จ่าย	ต้องแสดงที่มาของรายได้ตามมาตรา	๖๒	และค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการไว้โดยชัดเจน	โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	และรายการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด”
  ประเด็นที่ ๖ การจัดกิจกรรมระดมทุน 
  ประเด็นปัญหา	กฎหมายไม่ได้ก�าหนดคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของผูส้นบัสนุนกจิกรรมระดมทนุ
  แนวทางแก้ไข	 การจัดกิจกรรมระดมทุนให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริจาคตามมาตรา	 ๖๖	 
และมาตรา	๗๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  ประเดน็ที ่๗ การบรจิาคเงนิในระหว่างมพีระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ตามมาตรา ๖๘
  ประเด็นปัญหา	 ในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งต้องรายงานการรับบริจาคเงินกรณีมูลค่าเกินหนึ่งหมื่นบาทต่อวันให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบับรจิาค	ซึง่ซ�า้ซ้อนกบับญัชรีายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๖๗	 
และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  แนวทางแก้ไข	ควรยกเลิกมาตรา	๖๘

๔. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
     
	 	 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ ่นที่	 ๑๐	 (พตส.	 ๑๐)	 
มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนด�าเนินการและระหว่างด�าเนินการศึกษาอบรม	ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้	ดังนี้

  ■	 สรุปปัญหาและอุปสรรค

	 	 	 ๑)	 การด�าเนินการศึกษาอบรม	 ไม่เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานตามโครงการ	 
เนื่องมาจากหลายปัจจัยที่เก่ียวข้อง	 กล่าวคือ	 ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีผลต่อคุณสมบัติของผู้เข้ารับ 
การศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวที่มาจากภาคการเมือง
	 	 	 ๒)	 การศึกษาดูงานในประเทศ	 ไม่สามารถด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง														
และตรงกับเน้ือหาวิชาในหลักสูตรได้	 ตลอดจนการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง	 ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น																										
ไม่สามารถด�าเนนิการได้	เนือ่งจากห้วงเวลาทีห่ลกัสตูรก�าหนดให้มกีารศกึษาดูงาน	ไม่ตรงกบัการเลอืกตัง้ระดับชาติ	
และในปีดังกล่าวไม่มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	ตามที่คาดการณ์ไว้
	 	 	 ๓)	 การศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ไม่สามารถเลือกประเทศที่มีการจัดการเลือกตั้งได้	 เนื่องจาก														
ห้วงระยะเวลาของการเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ตรงกับช่วงที่มีการเลือกตั้ง	ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมด้านอ่ืน	 ๆ																						
ที่มีผลกระทบต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว	 ซึ่งท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับประโยชน์
และข้อมูลเก่ียวกับการเลอืกตัง้จากแหล่งข้อมลูของตวับคุคลทีเ่กีย่วข้องมากกว่าจากแหล่งข้อมลูในสถานการณ์จรงิ	 
จึงอาจท�าให้มุมมองและแนวความคิดมีความถูกต้องและแม่นย�าน้อยกว่าความเป็นจริง	 ซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู ้
เชิงเปรียบเทียบและประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
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	 	 	 ๔)	 การที่หลักสูตรไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานต่างประเทศให้แก่ 
ผู้เข้าอบรม	 เนื่องจากข้อห้ามจากการบังคับใช้กฎหมายพรรคการเมือง	 ท่ีห้ามมิให้น�าเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมืองไปใช้เป็นงบประมาณในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ท�าให้ผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็น 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง	 จึงมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	 
ท�าให้ประโยชน์ทีผู่เ้ข้ารบัการศกึษาอบรมควรจะได้รับจากการเดินทางไปศกึษาดูงานต่างประเทศในเชงิเปรียบเทยีบ
กับการเมืองไทยลดน้อยลง	ซึ่งขัดต่อหลักการสนับสนุนพรรคการเมืองและบุคลากรของพรรคการเมือง
	 	 	 ๕)	 เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 เป็นช่วงที่ระบบการเมืองยังไม่ม ี
เสถียรภาพ	 ประกอบกับจ�านวนผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มบุคคลจาก 
ภาคการเมือง	 และหน่วยงานของรัฐ	 ดังนั้น	 ภารกิจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจึงส่งผลกระทบต่อการเข้ารับ 
การศึกษาอบรม	และการด�าเนนิกจิกรรมในการศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ซึง่ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข
ของระเบยีบและหลกัเกณฑ์การส�าเรจ็การศกึษาอบรมตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด	จงึอาจท�าให้ตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์
ของโครงการฯ	ไม่ได้อย่างเต็มที่	และขาดความคล่องตัว
	 	 	 ๖)	 การถูกตั้งข้อสังเกตจากบุคคลภายนอกว่า	 การจัดท�าหลักสูตรเป็นการสร้างเครือข่าย	 หรือ
สร้างคอนเน็คช่ัน	 ซึ่งกรณีดังกล่าว	 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย	 หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการสร้างพนัธมติรทางวชิาการ	การกระจายมมุมอง	แนวความคดิการปฏิบติังานขององค์กรให้แก่บคุคลภายนอก
ได้รับรู้

  ■	 ข้อเสนอแนะ

	 	 	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง	 โดยส�านักพัฒนาบุคลากร	 เห็นว่า	 การก�าหนดสถานที่
ศึกษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ควรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และห้วงระยะเวลาทีห่ลกัสตูรฯ	ก�าหนดไว้	 
ส�าหรับการพิจารณาประเทศท่ีควรเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ควรให้ยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสตูรฯ	เป็นหลกั	คอื	การพจิารณาประเทศทีม่กีารจดัการเลอืกตัง้หรอืการออกเสยีงประชามตใินปีนัน้	ๆ 	หรอื 
ห้วงเวลาที่หลักสูตรก�าหนด	และควรเป็นประเทศที่สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้	
เพื่อสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 โครงการฯ	ควรจะสามารถ 
ให้การสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้แก่ผูเ้ข้ารับการศกึษาอบรมบางส่วนหรือทัง้หมดได้	 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้กับประเทศอื่น	 และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
ตามที่หลักสูตรก�าหนดต่อไป
	 	 	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขเพื่อมิให้ถูกมองจากบุคคลภายนอก	 หรือบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรนั้น	 ผู้จัดท�าและด�าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตร	 จะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 
ทั้งการปฏิบัติต่อผู้เข้าศึกษาอบรม	 และข้อมูลข่าวสารท่ีออกไปสู่บุคคลภายนอก	 โดยเฉพาะจากภาคการเมือง	 
ซึ่งที่ผ่านมามิเคยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับอภิสิทธิ์ทางการเมืองใด	ๆ	เลย	ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย	
เท่าเทียมกันทุกคน	ซึ่งตลอดระยะเวลาในการจัดท�าหลักสูตรมา	๑๐	รุ่น	มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 เพื่อที่จะพัฒนา
พรรคการเมืองให้เข้มแข็ง	และเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืน	ที่ท�าประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
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๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๒๕๘	 หมวดการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	 มุ่งเน้น 
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๑	 
มาตรา	 ๒๒	 (๕)	 ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการส่งเสริม	 สนับสนุน 
ให้หน่วยงานของรัฐ	สถาบันการศึกษา	และองค์กรเอกชน	ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	
	 	 ด้วยหน้าที่และอ�านาจดังกล่าว	 จึงถือเป็นภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง	 โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่าย	 และ 
การบูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	 ซึ่งมีศักยภาพและความเข้มแข็ง	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน	 ศส.ปชต.	 
ให้มีพลัง	 และผลักดันหลักสูตร	 ๔	 ช่วงชั้น	 ให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับ	 และสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวาระแห่งชาติ

	 ๑.๑	 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา	

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้ด�าเนินการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตามยุทธศาสตร์
การเลือกตั้งคุณภาพ	 โดยพลเมืองคุณภาพ	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 จึงได้จัดท�าหลักสูตรพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย	 และสร้างวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 เพ่ือท�าหน้าที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	
เช่น	กลุ่มผู้น�าสตรี	อาสาสมัครองค์การเอกชน	ศส.ปชต.	ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	กกต.	ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	
นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	ดังจะเห็นได้จาก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีผ่านมา	 แต่ภารกิจงานการมีส่วนร่วมจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อรักษาเครือข่าย	 และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	 จึงต้องเร่ิมต้นด้วยการปรับปรุงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์
ให้มีความชัดเจน	 โดยทบทวนการด�าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมือง	 เพื่อแสวงหาแนวทาง 
การขับเคลื่อนในประเด็น	ดังนี้
	 	 ๑)	 แนวทางการพัฒนาขยายผลการสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกับเครือข่ายใหม่
	 	 ๒)	 แนวทางการส่งเสริม	 สนับสนุน	 หรือประสานงานหน่วยงานของราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างพลเมือง
	 	 ๓)	 ทิศทางการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	ยั่งยืน
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	 ๑.๒	 แนวทางแก้ ไข	

	 	 การจดักิจกรรม	Big	forum	ได้น�ามาสูก่ารพฒันาขดีความสามารถ	(Capacity	Building)	ของส�านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ในการพฒันาปรบัปรงุบทบาทของแต่ละเครอืข่ายให้เหมาะสมกบัภารกจิ	ด้วยการก�าหนด
แผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติงาน	และแนวทางการประเมินผล	เพื่อน�ามาสู่การเดินหน้าการด�าเนินการตามภารกิจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้บรรลุเป้าหมาย	เช่น	
	 	 ๑.๒.๑	 การส่งเสริม	 สนับสนุนให้กระทรวง	 Function	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เป็นหน่วยบูรณาการในการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพในระบบการศึกษา	Civic	Education	
	 	 ๑.๒.๒	 การขยายผลสร ้างความรู ้ความเข ้าใจการเป ็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน	 ด้วยการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	 เนื้อหา	 กระบวนการ 
ถ่ายทอดความรู้	 และศักยภาพของวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้	 เพื่อน�ามาสู่การพัฒนาส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นองค์กรหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	 และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 โดยการยกสถานะส่วนงานของกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วมเป็น
วิทยาลัยพลเมืองคุณภาพ
	 	 ๑.๒.๓	 การต่อยอดการท�างานโดยอาศยัพลงัขององค์กรเครอืข่ายท่ีมศีกัยภาพ	เช่น	กรรมการหมูบ้่าน	
อสม.	กลุ่มผู้น�าสตรี	กลุ่มผู้สูงอายุ	ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน	 และการตรวจสอบการเลือกตั้ง	 โดยอาศัยกลไกความเข้มแข็งของ	 ศส.ปชต.	 ในการเป็นศูนย์กลาง 
การบูรณาการการท�างานในระดับหมู่บ้าน	 และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นหมู่บ้านวิถีประชาธิปไตย 
	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ์
ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง



127รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. การพัฒนางานด้านการข่าว

	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีข้อสังเกตว่าเห็นควรปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ	 ในการปฏิบัติหน้าที ่
ด้านการข่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มีข้อมูลในเชิงประจักษ์และสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อน�าผู้กระท�าผิดกฎหมายมาลงโทษได้อย่างแท้จริง
  การน�าข้อสังเกตไปสู่การปฏิบัติ
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้น�าข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกต้ังไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานด้านการข่าว	และด�าเนินการ	ดังนี้
  (๑) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานการข่าวให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสืบสวน	 ไต่สวน	 หาข่าว	 
การท�าข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการข่าว	 และการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการข่าว	 
รวม	๕	ประเด็น	ดังนี้
	 	 	 ประเด็นท่ี	๑	 วิธีการปรับปรุงงานการข่าวให้มีประสิทธิภาพ	 สามารถน�าข้อมูลข่าวสารมาใช ้
ในการสืบสวน	ไต่สวน	และน�าไปสู่การลงโทษผู้กระท�าความผิด
	 	 	 ประเด็นท่ี	๒	 วิธีการคัดกรองแหล่งข่าว	 หรือคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	 
น่าเชื่อถือ
	 	 	 ประเด็นที่	๓	 วิธีการจัดต้ังแหล่งข่าวและการส่งเสริมรักษาให้แหล่งข่าวมีประสิทธิภาพ 
ภักดีต่อองค์กร
	 	 	 ประเด็นที่	๔	 การท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการข่าวให้มีประสิทธิภาพ	 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
	 	 	 ประเด็นที่	๔	 วิธีการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับงานการข่าวให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้น�าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง	 ๕	 ประเด็น	 
มาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงงานการข่าวให้มีประสิทธิภาพ
  (๒) การปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานการข่าว
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้มีค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา 
งานการข่าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงได้พิจารณาอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู ้ชี้เบาะแสการกระท�าการ 
อันไม ่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว ่าด ้วย 
การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมถึงกฎหมาย	 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งคณะกรรมการฯ	 พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานการข่าว		 
โดยก�าหนดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบงานการข่าวเป็นการเฉพาะ		



128 ส่วนที่ ๔  ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓. การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 หรือการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)

	 ๓.๑	 สภาพปัญหา

	 	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 ในปี	 ๒๕๖๒	 เป็นการเลือกตั้งระบบใหม่ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 หมวด	 ๓	 การส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ก�าหนดให ้
พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมือง	 หรือตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ�าจังหวัด	 ซึ่งเป ็นการสรรหาผู ้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือการเลือกต้ังขั้นต้น	 
(Primary	Vote)	จึงจะส่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้	

	 ๓.๒	 ข้อเสนอแนะ

	 	 เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	 ในปี	 ๒๕๖๒	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษาข้อกฎหมาย	 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พรรคการเมือง	 โดยอาจ 
จัดอบรม	 สัมมนา	 หรือจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง	 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ตลอดจนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
การเลือกตั้งขั้นต้น	(Primary	Vote)	ได้อย่างถูกต้อง	และเป็นไปตามกฎหมาย



129รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งบการเง�น
◆ งบการเง�นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 สำหรับปสิ�นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

◆ งบการเง�นของกองทุนเพ�่อการพัฒนาพรรคการเมือง

 สำหรับปสิ�นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒





131รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

งบการเงิน งบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



132 งบการเงิน



133รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



134 งบการเงิน



135รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



136 งบการเงิน



137รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



138 งบการเงิน



139รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



140 งบการเงิน



141รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



142 งบการเงิน



143รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



144 งบการเงิน



145รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



146 งบการเงิน



147รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



148 งบการเงิน



149รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



150 งบการเงิน



151รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



152 งบการเงิน



153รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

งบการเงิน งบการเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



154 งบการเงิน



155รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



156 งบการเงิน



157รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



158 งบการเงิน



159รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



160 งบการเงิน



161รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



162 งบการเงิน



163รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



164 งบการเงิน



165รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



166 งบการเงิน



167รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



168 งบการเงิน



169รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 





ภาคผนวก





173รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ประกาศแต่งตัง้สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศรายชือ่บคุคลส�ารอง

	 ๑.๑	 ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 
 

ประกาศ 
แตง่ตั้งสมาชกิวฒุิสภา 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้ 

๑. พลเอก  กนิษฐ์  ชาญปรีชญา 
๒. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 
๓. พลตรี  กลชัย  สุวรรณบูรณ์ 
๔. นายกล้านรงค์  จันทิก 
๕. นายกษิดิศ  อาชวคุณ 
๖. นางกอบกุล  อาภากร  ณ  อยุธยา 
๗. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ 
๘. นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ 
๙. นายกิตติ  วะสีนนท์ 

๑๐. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา 
๑๒. นายเกียว  แก้วสุทอ 
๑๓. นายไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ 
๑๔. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 
๑๕. นายค านูณ  สิทธิสมาน 
๑๖. นายจเด็จ  อินสว่าง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



174 ภาคผนวก

๑๗. นายจรินทร์  จักกะพาก 
๑๘. พลโท  จเรศักณิ์  อานุภาพ 
๑๙. พลต ารวจเอก  จักรทิพย์  ชัยจินดา 
๒๐. พลต ารวจโท  จิตติ  รอดบางยาง 
๒๑. นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 
๒๒. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย 
๒๓. นางจิรดา  สงฆ์ประชา 
๒๔. พลเอก  จิรพงศ์  วรรณรัตน์ 
๒๕. พลเอก  จีระศักดิ์  ชมประสพ 
๒๖. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
๒๗. นายเจน  น าชัยศิริ 
๒๘. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร 
๒๙. พลเอก  ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข 
๓๐. พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
๓๑. นายเฉลา  พวงมาลัย 
๓๒. พลอากาศตรี  เฉลิมชัย  เครืองาม 
๓๓. นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 
๓๔. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน 
๓๕. นายเฉลียว  เกาะแก้ว 
๓๖. นายชยุต  สืบตระกูล 
๓๗. พลเอก  ชยุติ  สุวรรณมาศ 
๓๘. นายชลิต  แก้วจินดา 
๓๙. พลต ารวจเอก  ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ 
๔๐. พลอากาศเอก  ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 
๔๑. พลเรือเอก  ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร 
๔๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 
๔๓. พลเอก  ชาตอุดม  ติตถะสิริ 
๔๔. พลเรือเอก  ชุมนุม  อาจวงษ์   
๔๕. พลเอก  ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ 
๔๖. พลเอก  เชวงศักดิ์  ทองสลวย 
๔๗. ว่าที่ร้อยตรี  เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



175รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๘. นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ 
๔๙. นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล 
๕๐. พลเรือเอก  ฐนิธ  กิตติอ าพน 
๕๑. พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
๕๒. นายณรงค์  รัตนานุกูล 
๕๓. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
๕๔. นายณรงค์  อ่อนสอาด 
๕๕. พลเอก  ณัฐ  อินทรเจริญ 
๕๖. พลเอก  ดนัย  มีชูเวท 
๕๗. นางดวงพร  รอดพยาธิ์ 
๕๘. นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ 
๕๙. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 
๖๐. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 
๖๑. พลต ารวจเอก  เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา 
๖๒. พลต ารวจโท  ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย 
๖๓. พลอากาศเอก  ตรีทศ  สนแจ้ง 
๖๔. นายตวง  อันทะไชย 
๖๕. พลเอก  ไตรโรจน์  ครุธเวโช 
๖๖. นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม 
๖๗. นายถวิล  เปลี่ยนศรี 
๖๘. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล 
๖๙. พลอากาศเอก  ถาวร  มณีพฤกษ์ 
๗๐. นายทรงเดช  เสมอค า 
๗๑. พลเอก  ทวีป  เนตรนิยม 
๗๒. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี 
๗๓. นางทัศนา  ยุวานนท์ 
๗๔. ร้อยเอก  ทินพันธุ์  นาคะตะ 
๗๕. พลเอก  เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 
๗๖. พลเอก  ธงชัย  สาระสุข 
๗๗. พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 
๗๘. พลเอก  ธวัชชัย  สมุทรสาคร 
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๗๙. นายธานี  สุโชดายน 
๘๐. นายธานี  อ่อนละเอียด 
๘๑. พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร 
๘๒. นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
๘๓. พลเรือเอก  นพดล  โชคระดา 
๘๔. พลเอก  นพดล  อินทปัญญา 
๘๕. พลเอก  นาวิน  ด าริกาญจน์ 
๘๖. นายนิพนธ์  นาคสมภพ 
๘๗. พลเอก  นิวัตร  มีนะโยธิน 
๘๘. นางนิสดารก์  เวชยานนท์ 
๘๙. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง 
๙๐. นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 
๙๑. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 
๙๒. พลเอก  บุญธรรม  โอริส 
๙๓. นายบุญมี  สุระโคตร 
๙๔. นายบุญส่ง  ไข่เกษ 
๙๕. พลเอก  บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ 
๙๖. นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์ 
๙๗. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
๙๘. พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
๙๙. นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม 

๑๐๐. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร 
๑๐๑. นายประมนต์  สุธีวงศ์ 
๑๐๒. นายประมาณ  สว่างญาติ 
๑๐๓. ร้อยเอก  ประยุทธ  เสาวคนธ์ 
๑๐๔. นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ 
๑๐๕. พลเอก  ประสาท  สุขเกษตร 
๑๐๖. นายประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 
๑๐๗. พลต ารวจตรี  ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ 
๑๐๘. พลเอก  ปรีชา  จันทร์โอชา 
๑๐๙. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
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๑๑๐. นายปัญญา  งานเลิศ 
๑๑๑. พลเอก  ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ 
๑๑๒. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
๑๑๓. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม 
๑๑๔. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ 
๑๑๕. พลเอก  โปฎก  บุนนาค 
๑๑๖. นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ 
๑๑๗. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ 
๑๑๘. พลเอก  พรพิพัฒน์  เบญญศรี 
๑๑๙. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย 
๑๒๐. นายพลเดช  ปิ่นประทีป 
๑๒๑. พลเรือเอก  พะจุณณ์  ตามประทีป 
๑๒๒. พลเรือเอก  พัลลภ  ตมิศานนท์ 
๑๒๓. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ 
๑๒๔. นายพิทักษ์  ไชยเจริญ 
๑๒๕. พลเอก  พิศณุ  พุทธวงศ์ 
๑๒๖. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
๑๒๗. พลต ารวจโท  พิสัณห์  จุลดิลก 
๑๒๘. พลเอก  พิสิทธิ์  สิทธิสาร 
๑๒๙. นายพีระศักดิ์  พอจิต 
๑๓๐. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
๑๓๑. พลเอก  ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ 
๑๓๒. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา 
๑๓๓. นายไพโรจน์  พ่วงทอง 
๑๓๔. พลเอก  ไพโรจน์  พานิชสมัย 
๑๓๕. นางสาวภัทรา  วรามิตร 
๑๓๖. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ 
๑๓๗. นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๓๘. พลอากาศเอก  มนัส  รูปขจร 
๑๓๙. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ 
๑๔๐. พลเอก  มารุต  ปัชโชตะสิงห์ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



178 ภาคผนวก

๑๔๑. พันต ารวจตรี  ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
๑๔๒. พลเอก  ยอดยุทธ  บุญญาธิการ 
๑๔๓. พันต ารวจเอก  ยุทธกร  วงเวียน 
๑๔๔. นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
๑๔๕. นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
๑๔๖. นายระวี  รุ่งเรือง 
๑๔๗. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร 
๑๔๘. นายลักษณ์  วจนานวัช 
๑๔๙. พลเรือเอก  ลือชัย  รุดดิษฐ์ 
๑๕๐. พลเอก  เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
๑๕๑. พลเอก  เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ 
๑๕๒. ว่าที่ร้อยตรี  วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี 
๑๕๓. พลเอก  วรพงษ์  สง่าเนตร 
๑๕๔. นางวรารัตน์  อติแพทย์ 
๑๕๕. พลเอก  วราห์  บุญญะสิทธิ์ 
๑๕๖. พลเอก  วลิต  โรจนภักดี 
๑๕๗. พลเอก  วสันต์  สุริยมงคล 
๑๕๘. พลเอก  วัฒนา  สรรพานิช 
๑๕๙. นายวันชัย  สอนศิริ 
๑๖๐. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
๑๖๑. พลเอก  วิชิต  ยาทิพย์ 
๑๖๒. นายวิทยา  ผิวผ่อง 
๑๖๓. พลเอก  วินัย  สร้างสุขดี 
๑๖๔. พลต ารวจโท  วิบูลย์  บางท่าไม้ 
๑๖๕. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
๑๖๖. นายวิรัตน์  เกสสมบูรณ์ 
๑๖๗. นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์ 
๑๖๘. นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร 
๑๖๙. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
๑๗๐. นายวีระศักดิ์   ฟูตระกูล 
๑๗๑. นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 
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๑๗๒. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 
๑๗๓. พลเอก  วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล 
๑๗๔. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ 
๑๗๕. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล 
๑๗๖. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
๑๗๗. นายศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 
๑๗๘. พลเรือเอก  ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 
๑๗๙. พลต ารวจโท  ศานิตย์  มหถาวร 
๑๘๐. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 
๑๘๑. พลเรือเอก  ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ 
๑๘๒. นายศุภชัย  สมเจริญ 
๑๘๓. พลเอก  ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์ 
๑๘๔. พลเอก  สกนธ์  สัจจานิตย์ 
๑๘๕. พลเอก  สกล  ชื่นตระกูล 
๑๘๖. หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล 
๑๘๗. นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
๑๘๘. พลเรือโท  สนธยา  น้อยฉายา 
๑๘๙. พลเอก  สนธยา  ศรีเจริญ 
๑๙๐. พลเอก  สนั่น  มะเริงสิทธิ์ 
๑๙๑. นายสม  จาตุศรีพิทักษ์ 
๑๙๒. พลเอก  สมเจตน์  บุญถนอม 
๑๙๓. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
๑๙๔. นายสมชาย  เสียงหลาย 
๑๙๕. นายสมชาย  แสวงการ 
๑๙๖. นายสมชาย  หาญหิรัญ 
๑๙๗. นายสมเดช  นิลพันธุ์ 
๑๙๘. พลต ารวจโท  สมบัติ  มิลินทจินดา 
๑๙๙. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ 
๒๐๐. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 
๒๐๑. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 
๒๐๒. พลต ารวจโท  สมหมาย  กองวิสัยสุข 
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๒๐๓. พลเอก  สมหมาย  เกาฏีระ 
๒๐๔. พลเอก  สราวุฒิ  ชลออยู่ 
๒๐๕. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ 
๒๐๖. พลเอก  สสิน  ทองภักดี 
๒๐๗. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ 
๒๐๘. นายสัญชัย  จุลมนต์ 
๒๐๙. นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ 
๒๑๐. นายส าราญ  ครรชิต 
๒๑๑. พลเอก  ส าเริง  ศิวาด ารงค์ 
๒๑๒. พลเอก  สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
๒๑๓. พลอากาศเอก  สุจินต์  แช่มช้อย 
๒๑๔. นายสุชัย  บุตรสาระ 
๒๑๕. นายสุธี  มากบุญ 
๒๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
๒๑๗. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 
๒๑๘. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
๒๑๙. พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ 
๒๒๐. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
๒๒๑. พลเอก  สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 
๒๒๒. พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
๒๒๓. นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง 
๒๒๔. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 
๒๒๕. นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ 
๒๒๖. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ 
๒๒๗. นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 
๒๒๘. พลเอก  อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์ 
๒๒๙. พลอากาศเอก  อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ 
๒๓๐. พลต ารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
๒๓๑. พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
๒๓๒. นายอนุมัติ  อาหมัด 
๒๓๓. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
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๒๓๔. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล 
๒๓๕. นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ 
๒๓๖. พลเอก  อภิรัชต์  คงสมพงษ์ 
๒๓๗. นายอมร  นิลเปรม 
๒๓๘. นายออน  กาจกระโทก 
๒๓๙. พลเอก  อักษรา  เกิดผล 
๒๔๐. นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์ 
๒๔๑. พลเอก  อาชาไนย  ศรีสุข 
๒๔๒. พลโท  อ าพน  ชูประทุม 
๒๔๓. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
๒๔๔. พลเรือเอก  อิทธิคมน์  ภมรสูต 
๒๔๕. นายอุดม  คชินทร 
๒๔๖. นายอุดม  วรัญญูรัฐ 
๒๔๗. พลเอก  อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ 
๒๔๘. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร 
๒๔๙. พลเอก  อู้ด  เบื้องบน 
๒๕๐. พลตรี  โอสถ  ภาวิไล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 2/๒๕๖๒ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลส ารอง  ส าหรับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหนง่สมาชกิวฒุสิภา   
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ตามมาตรา  ๒๖๙   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  จ านวน  ๒๕๐  คน  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๖๒  นั้น  ต่อมาในวันเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้ก าหนดรายชื่อบุคคลส ารอง  
ส าหรับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ข)  ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการได้มาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๕๐  คน  และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เม่ือวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  พร้อมทั้งได้ก าหนดรายชื่อ
บุคคลส ารอง  ส าหรับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ค)   
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อีกจ านวน  
๕๐  คน  ซึ่งถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว  ตั้งแต่วันที่   ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   
และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือกราบเรียนให้ประธานวุฒิสภากรุณาทราบแล้ว  
เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   

เ พ่ือให้การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในห้วงเวลาต่อไป
มีความเรียบร้อย  ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
จึงประกาศรายช่ือบุคคลส ารอง  ส าหรับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ค)   
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

๑. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย 
๒. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 
๓. นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ 
๔. นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร 
๕. นายวิชัย  ทิตตภักดี 
๖. นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ 
๗. พลเอก  ชัยชาญ  ช้างมงคล   
๘. พันต ารวจเอก  จรุงวิทย์  ภุมมา 
๙. นายลือชา  การณ์เมือง 

๑๐. นายอนุสิษฐ  คุณากร 
๑๑. พลเอก  สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒

	 ๑.๒	 ประกาศรายชื่อบุคคลส�ารอง
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๑๒. นายประพันธุ์  คูณมี 
๑๓. พลต ารวจโท  อ านวย  นิ่มมะโน   
๑๔. นายอนุพร  อรุณรัตน์ 
๑๕. พลเอก  พหล  สง่าเนตร 
๑๖. พลเรือเอก  ประสาน  สุขเกษตร 
๑๗. พลเอก  สุนทร  ข าคมกุล 
๑๘. นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต 
๑๙. นายโสภณ  เมฆธน 
๒๐. พลต ารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย์ 
๒๑. นายสมชาย  มีเสน 
๒๒. นางถวิลวดี  บุรีกุล 
๒๓. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ 
๒๔. นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ 
๒๕. นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ 
๒๖. พลเอก  ภาณุวัชร  นาควงษม์ 
๒๗. นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 
๒๘. พลเรือเอก  อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ 
๒๙. พลเอก  เอกชัย  จันทร์ศรี 
๓๐. นายนพปฎล  สุนทรนนท์ 
๓๑. นายภาณุวัฒน์  พันธุ์วิชาติกุล 
๓๒. พลต ารวจตรี  พิสิษฐ์  เปาอินทร์ 
๓๓. นายวันชัย  ศารทูลทัต 
๓๔. นางเสาวณี  สุวรรณชีพ 
๓๕. พลตรี  อนุศิษฐ์  ศุภธนิต 
๓๖. นายทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 
๓๗. พลเรือเอก  ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ 
๓๘. นายสัญชัย  จงวิศาล 
๓๙. พลเรือเอก  จักรชัย  ภู่เจริญยศ 
๔๐. นายน าชัย  พรหมมีชัย 
๔๑. พลอากาศเอก  เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย์ 
๔๒. พลอากาศเอก  ชนะ  อยู่สถาพร 
๔๓. พลเอก  องอาจ  พงษ์ศักดิ์ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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๔๔. นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์ 
๔๕. นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช 
๔๖. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
๔๗. นายไชยา  ยิ้มวิไล 
๔๘. นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ 
๔๙. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร 
๕๐. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  มถิุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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๒. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

	 ๒.๑	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 	 แบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 

 
 

ตามที่ ได้ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นวันเลือกตั้ง  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และมาตรา  ๑๒๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
จ านวน  ๓๔๙  คน  ดังนี้ 
ล าดับที ่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 

๑ กรุงเทพมหานคร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางสาวพชัรินทร์  ซ าศิริพงษ ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นางสาวภาดาท์  วรกานนท ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นายกษิดิ์เดช  ชุติมนัต ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๙ นายสิระ  เจนจาคะ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ นายการุณ  โหสกุล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๑ นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๒ นายอนสุรณ์  ปั้นทอง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๓ นางสาวฐิติภสัร์  โชติเดชาชัยนนัต์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๔ นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๕ นายชาญวทิย์  วิภูศิริ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๖ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๗ นายศิริพงษ์  รัสม ี พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๘ นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๙ นายประสิทธิ์  มะหะหมัด พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๐ นายมณฑล  โพธิ์คาย อนาคตใหม่  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๑ กรุงเทพมหานคร 

เขตเลือกตั้งที่  ๒๑ 
 
นายสมเกียรติ  ถนอมสนิธุ ์

 
อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒๒ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๓ นายโชติพิพฒัน์  เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๔ นายทศพร  ทองศิร ิ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๕ นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ ์ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๖ นายวนั  อยู่บ ารุง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๗ นายจิรวฒัน์  อรัณยกานนท ์ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๘ นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒ ิ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๒๙ นางสุภาภรณ์  คงวุฒปิัญญา เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓๐ นายจักรพันธ์  พรนิมิตร พลังประชารัฐ  

๒ กระบี่ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายสาคร  เก่ียวข้อง ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสฤษฏ์พงษ์  เก่ียวข้อง ภูมิใจไทย  
๓ กาญจนบุรี 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
พลเอก  สมชาย  วิษณวุงศ ์

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสมเกียรติ  วอนเพียร พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายยศวฒัน์  มาไพศาลสนิ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ  

๔ กาฬสินธุ์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางบุญรื่น  ศรีธเรศ 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวีระวฒัน์  โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายพีระเพชร  ศิริกุล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายประเสริฐ  บุญเรือง เพื่อไทย  

๕ ก าแพงเพชร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายไผ่  ลิกค ์ พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ พันต ารวจโท  ไวพจน์  อาภรณร์ัตน์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอนนัต์  ผลอ านวย พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๖ 
 
 
 
 
 

ขอนแก่น 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายฐิตนิันท์  แสงนาค 

 
อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวฒันา  ชา่งเหลา พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายจตุพร  เจริญเชื้อ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นางมุกดา  พงษส์มบัต ิ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายภาควตั  ศรีสุรพล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายสงิหภณ  ดีนาง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายนวัธ  เตาะเจริญสุข เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางสาวสรัสนนัท์  อรรณนพพร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๙ นายวนันิวัติ  สมบูรณ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ นายบัลลงัก์  อรรณนพพร เพื่อไทย  

๗ จันทบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
พันต ารวจโท  ฐนภทัร  กิตติวงศา 

 
อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายจารึก  ศรีอ่อน อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวญาณธชิา  บัวเผื่อน อนาคตใหม่  

๘ ฉะเชิงเทรา 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายกิตตชิัย  เรืองสวัสดิ ์

 
อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสชุาติ  ตันเจริญ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายจิรัฏฐ์  ทองสวุรรณ ์ อนาคตใหม่  

๙ ชลบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสชุาติ  ชมกลิน่ 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ ร้อยเอก  จองชัย  วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายรณเทพ  อนุวฒัน ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายสรวฒุิ  เนื่องจ านงค ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายขวัญเลิศ  พานชิมาท อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายจรัส  คุ้มไข่น้ า อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นางสาวกวนินาถ  ตาคีย ์ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นายสะถิระ  เผือกประพันธุ ์ พลังประชารัฐ  

๑๐ ชัยนาท 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายอนชุา  นาคาศัย 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา พลังประชารัฐ  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๑๑ ชัยภูมิ 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายเชิงชาย  ชาลีรินทร ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายมานะ  โลหะวณชิย ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางพรเพ็ญ  บญุศิริวัฒนกุล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายสุรวทิย์  คนสมบูรณ ์ เพื่อไทย  

๑๒ ชุมพร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายชุมพล  จลุใส ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสราวุธ  อ่อนละมยั ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสพุล  จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย  

๑๓ เชียงราย 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายเอกภพ  เพียรพิเศษ อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวสิิษฐ์  เตชะธีราวฒัน ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายวสิาร  เตชะธีราวัฒน ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายพีรเดช  ค าสมุทร อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นางสาวละออง  ติยะไพรัช เพื่อไทย  

๑๔ เชียงใหม่ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นางสาวทัศนีย์  บูรณปุกรณ์ เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายนพคุณ  รัฐผไท เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายจักรพล  ตัง้สุทธิธรรม เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายวิทยา  ทรงค า เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายจลุพันธ์  อมรวิวัฒน ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายประสิทธิ์  วุฒนิันชัย เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๙ นายศรีเรศ  โกฎค าลือ เพื่อไทย  

๑๕ ตรัง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายนิพันธ์  ศิริธร พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย ์  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๑๖ ตราด 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายศักดินัย  นุ่มหน ู

 
อนาคตใหม่ 

 

๑๗ ตาก 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายธนัสถ์  ทวีเก้ือกูลกิจ พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน ์ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายภาคภูมิ  บูลยป์ระมุข พลังประชารัฐ  

๑๘ นครนายก 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายวฒุิชัย  กิตติธเนศวร 

 
เพื่อไทย 

 

๑๙ 
 

นครปฐม 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
พันโท  สินธพ  แก้วพิจิตร 

 
ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายพาณุวัฒณ์  สะสมทรัพย ์ ชาตไิทยพฒันา  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวสุทธวรรณ  สบุรรณ  ณ  อยุธยา อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายปฐมพงศ์  สูญจันทร ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางจุมพติา  จนัทรขจร อนาคตใหม่  

๒๐ นครพนม 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายศุภชัย  โพธิ์ส ุ

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางมนพร  เจริญศร ี เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายไพจิต  ศรีวรขาน เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายชวลิต  วชิยสทุธิ ์ เพื่อไทย  

๒๑ นครราชสีมา 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายเกษม  ศุภรานนท ์

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวชัรพล  โตมรศักดิ ์ ชาติพฒันา  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายโกศล  ปัทมะ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางทัศนาพร  เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๙ นายอภิชา  เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ นายพรชยั  อ านวยทรัพย ์ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๑ นายสมศักดิ์  พนัธ์เกษม พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๒ นายศิรสิทธิ์  เลิศดว้ยลาภ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๓ นายวสิิทธิ์  พิทยาภรณ ์ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๔ นายสชุาติ  ภิญโญ เพื่อไทย  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๒๒ นครศรีธรรมราช 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายรงค์  บญุสวยขวัญ พลังประชารัฐ 
 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสณัหพจน์  สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายเทพไท  เสนพงศ ์ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายประกอบ  รัตนพนัธ ์ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายชัยชนะ  เดชเดโช ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายสายัณห์  ยุติธรรม พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางสาวพิมพ์ภทัรา  วิชยักุล ประชาธิปัตย ์  

๒๓ นครสวรรค์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายภิญโญ  นิโรจน ์

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวีระกร  ค าประกอบ พลังประชารัฐ  
 เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสญัญา  นิลสพุรรณ พลังประชารัฐ  

เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายมานพ  ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายทายาท  เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายนิโรธ  สนุทรเลขา พลังประชารัฐ  

๒๔ นนทบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางเจริญ  เร่ียวแรง 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายมานะศักดิ์  จนัทร์ประสงค ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายมนตรี  ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายวนัชัย  เจริญนนทสิทธิ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สทุธิ ์ เพื่อไทย  

๒๕ นราธิวาส 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายวชัระ  ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายกูเฮง  ยาวอหะซัน ประชาชาต ิ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ ประชาชาต ิ  

๒๖ น่าน 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นางสิรินทร  รามสตู เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชลนา่น  ศรีแก้ว เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายณัฐพงษ์  สปุริยศิลป ์ เพื่อไทย  

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



191รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๒๗ บึงกาฬ 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ ์

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายไตรรงค์  ติธรรม เพื่อไทย  
๒๘ บุรีรัมย์ 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ 

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสมบูรณ์  ซารัมย ์ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายโสภณ  ซารัมย ์ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายไตรเทพ  งามกมล ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายจักรกฤษณ์  ทองศร ี ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นายรุ่งโรจน์  ทองศร ี ภูมิใจไทย  

๒๙ ปทุมธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสุรพงษ์  อ้ึงอัมพรวิไล 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายศุภชัย  นพข า เพื่อไทย  
 เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอนาวิล  รัตนสถาพร อนาคตใหม่  

เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายพิษณุ  พลธ ี ภูมิใจไทย  

๓๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายมนตรี  ปาน้อยนนท ์ ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายพรเทพ  วิสทุธิ์วัฒนศักดิ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย ์  

๓๑ ปราจีนบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายอ านาจ  วลิาวลัย ์

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร ภูมิใจไทย  

๓๒ ปัตตานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายอันวาร์  สาและ ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายอับดลุบาซิม  อาบ ู ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอนุมัติ  ซสูารอ ประชาชาต ิ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายสมมตุิ  เบ็ญจลักษณ ์ ประชาชาต ิ  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๓๓ พระนครศรีอยุธยา 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายเก้ือกูล  ด่านชัยวิจิตร 

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายนพ  ชีวานนัท ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสุรศักดิ์  พนัธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายจิรทัศ  ไกรเดชา เพื่อไทย  

๓๔ พังงา 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นางกันตวรรณ  ตันเถียร ประชาธิปัตย ์

 

๓๕ พัทลุง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายภูมิศิษฏ์  คงม ี ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายฉลอง  เทอดวีระพงศ ์ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายนริศ  ข านุรักษ ์ ประชาธิปัตย ์  

๓๖ พิจิตร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายพรชยั  อินทร์สุข พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายภูดิท  อินสุวรรณ ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสุรชาติ  ศรีบุศกร พลังประชารัฐ  

๓๗ พิษณุโลก 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายปดิพัทธ์  สันติภาดา อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายนพพล  เหลืองทองนารา  เพื่อไทย  
 เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอนชุา  น้อยวงศ ์ พลังประชารัฐ  

เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายนิยม  ชา่งพนิิจ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายมานัส  อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ  

๓๘ เพชรบุร ี
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายกฤษณ์  แก้วอยู ่

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสชุาติ  อุสาหะ พลังประชารัฐ  

๓๙ เพชรบูรณ์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสาวพิมพพ์ร  พรพฤฒิพันธุ ์

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายจักรัตน์  พัว้ช่วย พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางวนัเพ็ญ  พร้อมพัฒน ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายสุรศักดิ์  อนรรฆพันธ ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายเอ่ียม  ทองใจสด พลังประชารัฐ  

๔๐ แพร ่
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายกฤติดนัย  สันแก้ว อนาคตใหม่  

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๔๑ พะเยา 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายธรรมนสั  พรหมเผ่า พลังประชารัฐ 
 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวสิุทธิ์  ไชยณรุณ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายจีรเดช  ศรีวิราช พลังประชารัฐ  

๔๒ ภูเก็ต 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายสทุา  ประทปี  ณ  ถลาง พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายนัทธี  ถิ่นสาค ู พลังประชารัฐ  
๔๓ มหาสารคาม 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ ์

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายไชยวฒันา  ติณรัตน ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายจิรวฒัน์  ศิริพานิชย ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายสทุิน  คลงัแสง เพื่อไทย  

๔๔ มุกดาหาร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท ์

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายบุญฐิณ  ประทุมล ี เพื่อไทย  
๔๕ แม่ฮ่องสอน 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายปัญญา  จนีาค า 

 
พลังประชารัฐ 

 

๔๖ ยะลา 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายอาดลิัน  อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายซูการ์โน  มะทา ประชาชาต ิ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอับดลุอายี  สาแม็ง ประชาชาต ิ  

๔๗ ยโสธร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายบุญแก้ว  สมวงศ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายธนกร  ไชยกุล เพื่อไทย  

๔๘ ร้อยเอ็ด 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายอนุรักษ์  จุรีมาศ 

 
ชาตไิทยพฒันา 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายฉลาด  ขามช่วง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายนิรมิต  สุจาร ี เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางสาวจิราพร  สินธไุพร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายกิตติ  สมทรัพย ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายศักดา  คงเพชร เพื่อไทย  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๔๙ ระนอง 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน ์ ภูมิใจไทย 
 

๕๐ ระยอง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสาธิต  ปิตุเตชะ 

 
ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายบัญญัติ  เจตนจนัทร ์ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายธารา  ปติุเตชะ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายสมพงษ์  โสภณ พลังประชารัฐ  

๕๑ ราชบุร ี
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสาวกุลวลี  นพอมรบด ี

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวปารีณา  ไกรคุปต ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายอัครเดช  วงษ์พทิักษ์โรจน ์ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย  

๕๒ ลพบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายประทวน  สุทธิอ านวยเดช 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางสาวมลัลิกา  จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย  

๕๓ ล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร  

 
เพื่อไทย 

 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายไพโรจน์  โล่ห์สนุทร เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรนิทร ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายอิทธิรัตน์  จันทรสุรนิทร ์ เพื่อไทย  

๕๔ ล าพูน 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายสงวน  พงษ์มณ ี เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายรังสรรค์  มณีรัตน ์ เพื่อไทย  
๕๕ เลย 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกลุ 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายธนยศ  ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย  

๕๖ 
 
 
 
 

ศรีสะเกษ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ 

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายวิวฒันช์ัย  โหตระไวศยะ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพฒัน ์ เพื่อไทย  

้หนา   ๑๐
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๕๖ 

 
ศรีสะเกษ 
เขตเลือกตั้งที่  ๕ 

 
นายธีระ  ไตรสรณกุล 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางผ่องศรี  แซ่จึง เพื่อไทย  

๕๗ สกลนคร 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายนิยม  เวชกามา เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายพฒันา  สัพโส เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นางอนุรักษ์  บุญศล เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางสาวสกุณา  สาระนนัท ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายเกษม  อุประ เพื่อไทย  

๕๘ สงขลา 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายวนัชัย  ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายศาสตรา  ศรีปาน พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายพยม  พรหมเพชร พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ ร้อยต ารวจเอก  อรุณ  สวัสด ี พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายเดชอิศม์  ขาวทอง ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายถาวร  เสนเนียม ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายณัฏฐช์นน  ศรีก่อเก้ือ ภูมิใจไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ พลต ารวจตรี  สุรินทร์  ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์  

๕๙ สตูล 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายพบิูลย์  รัชกิจประการ ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวรศิษฎ์  เลียงประสทิธิ ์ ภูมิใจไทย  
๖๐ สมุทรปราการ 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายอัครวัฒน์  อัศวเหม 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวภริม  พูลเจริญ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายวฒุินนัท์  บญุช ู อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายกรุงศรีวิไล  สุทนิเผือก พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นางสาวไพลนิ  เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ  

๖๑ สมุทรสงคราม 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสาวรังสิมา  รอดรัศม ี

 
ประชาธิปัตย ์

 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๖๒ สมุทรสาคร 

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายทองแดง  เบ็ญจะปัก 

 
อนาคตใหม่ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสมัคร  ป้องวงษ ์ อนาคตใหม่  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวจอมขวัญ  กลบับา้นเกาะ พลังประชารัฐ  

๖๓ สระแก้ว 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายฐานสิร์  เทียนทอง 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางสาวตรนีุช  เทียนทอง พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสุรศักดิ์  ชงินวรรณ ์ พลังประชารัฐ  

๖๔ สระบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย 

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายสมบัติ  อ านาคะ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายองอาจ  วงษ์ประยูร เพื่อไทย  

๖๕ สิงห์บุร ี
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายโชติวฒุิ  ธนาคมานุสรณ ์

 
พลังประชารัฐ 

 

๖๖ สุโขทัย 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นางพรรณสิริ  กุลนาถศิร ิ พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายสมเจตน์  ลิมปะพนัธุ ์ ภูมิใจไทย  

๖๗ สุพรรณบุรี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสรชัด  สุจิตต ์

 
ชาตไิทยพฒันา 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสุวรรณ ชาตไิทยพฒันา  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายประภัตร  โพธสธุน ชาตไิทยพฒันา  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม ชาตไิทยพฒันา  

๖๘ สุราษฎร์ธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน ์ ประชาธิปัตย ์

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวิวรรธน์  นิลวชัรมณ ี ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายสมชาติ  ประดษิฐพร ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายสนิิตย์  เลิศไกร ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย ์  

๖๙ 
 
 
 
 

สุรินทร์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร 

 
ภูมิใจไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ ์ พลังประชารัฐ  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล เพื่อไทย  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๖๙ 

 
สุรินทร์ 
เขตเลือกตั้งที่  ๕ 

 
นายครูมานิตย์  สงัข์พุ่ม 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายชูศักดิ์  แอกทอง เพื่อไทย  

๗๐ หนองคาย 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายกฤษฎา  ตนัเทอดทิตย ์

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นางสาวชนก  จนัทาทอง เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายเอกธนัช  อินทร์รอด เพื่อไทย  

๗๑ หนองบัวล าภู 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายไชยา  พรหมา เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายณัฐวฒุิ  กองจันทร์ด ี เพื่อไทย  

๗๒ อ่างทอง 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายภราดร  ปริศนานันทกลุ 

 
ภูมิใจไทย 

 

๗๓ อุดรธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายศราวุธ  เพชรพนมพร 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายอนนัต์  ศรีพันธุ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นายขจิตร  ชัยนิคม เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นางอาภรณ์  สาราค า เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นางจฑุาพัตธน์  เมนะสวัสดิ ์ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๖ นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางเทียบจุฑา  ขาวข า เพื่อไทย  

๗๔ อุทัยธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์  

 
ภูมิใจไทย 

 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย  
๗๕ อุตรดิตถ ์

เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
 
นายกนก  ลิ้มตระกูล 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายศรัณย์วฒุิ  ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย  
๗๖ 

 
 
 
 
 

อุบลราชธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นายวรสทิธิ์  กัลป์ตนิันท ์

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายวฒุิพงษ์  นามบุตร ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓ นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาด ี เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๔ นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๕ นายรัฐกิตติ์  ผาลีพฒัน ์ เพื่อไทย  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
๗๖ 

 
อุบลราชธานี 
เขตเลือกตั้งที่  ๖ 

 
นายธนะสทิธิ์  โควสุรัตน ์

 
พลังประชารัฐ 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๗ นายชูวิทย์  พิทักษพ์รพัลลภ เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๘ นางสาวแนน  บุณย์ธิดา  สมชยั ประชาธิปัตย ์  
เขตเลือกตั้งที่  ๙ นายประภูศักดิ์  จินตะเวช เพื่อไทย  
เขตเลือกตั้งที่  ๑๐ นายสมคิด  เชื้อคง เพื่อไทย  

๗๗ อ านาจเจริญ 
เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

 
นางสมหญิง  บัวบุตร 

 
เพื่อไทย 

 

เขตเลือกตั้งที่  ๒ นายดะนัย  มะหิพันธ ์ เพื่อไทย  
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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	 ๒.๒	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรื่อง	ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 	 แบบบัญชีรายชื่อ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 
 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันท่ี  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นวันเลือกตั้ง  ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
จ านวน  ๓๔๙  เขตเลือกตั้ง  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
และได้ค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙๑  และมาตรา  ๙๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๒๙  ประกอบมาตรา  ๑๒๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ไดร้บั
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรคพลังประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  
๒.  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  
๓.  นายพุทธิพงษ ์ ปุณณกันต์  
๔.  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  
๕.  นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  
๖.  นายสันติ  กีระนันทน์  
๗.  นายวิรชั  รัตนเศรษฐ  
๘.  นายสันติ  พร้อมพัฒน์  
๙.  นายสุพล  ฟองงาม  
๑๐.  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  
๑๑.  นายเอกราช  ช่างเหลา  
๑๒.  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  
๑๓.  นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๑ พรรคพลังประชารัฐ 

 
๑๔.  นายสุรสิทธิ ์ วงศ์วิทยานันท์  
๑๕.  นายสุรสิทธิ ์ นิธิวุฒวิรรกัษ์  
๑๖.  นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ  
๑๗.  นายวิเชียร  ชวลิต  
๑๘.  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  
๒.  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล  
๓.  นางสาววรรณวภิา  ไม้สน  
๔.  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  
๕.  นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ  
๖.  พลโท  พงศกร  รอดชมภู  
๗.  นางสาวพรรณิการ์  วานิช  
๘.  นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  
๙.  นายธัญญ์วาริน  สุขะพิสิษฐ์  
๑๐.  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์  
๑๑.  นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ ์  
๑๒.  นายสุรชัย  ศรีสารคาม  
๑๓.  นายช านาญ  จันทร์เรือง  
๑๔.  นายอภิชาติ  ศิริสุนทร  
๑๕.  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  
๑๖.  นายรังสิมันต์  โรม  
๑๗.  นางสาวเยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์  
๑๘.  นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ  
๑๙.  นายวินท์  สธุีรชัย  
๒๐.  นายไกลก้อง  ไวทยการ  
๒๑.  นายสุเทพ  อู่อ้น  
๒๒.  นายปริญญา  ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรคอนาคตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓.  นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ ์  
๒๔.  นายธัญวัจน ์ กมลวงศ์วัฒน์  
๒๕.  นายคารม  พลพรกลาง  
๒๖.  นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร  
๒๗.  นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง  
๒๘.  นายค าพอง  เทพาค า  
๒๙.  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล  
๓๐.  พลต ารวจตรี  สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  
๓๑.  นายนิรามาน  สุไลมาน  
๓๒.  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  
๓๓.  นายวโิรจน์  ลักขณาอดิศร  
๓๔.  นายวิรชั  พันธุมะผล  
๓๕.  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  
๓๖.  นายวรภพ  วิริยะโรจน ์  
๓๗.  นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี  
๓๘.  นางสาวเบญจา  แสงจันทร ์  
๓๙.  พันต ารวจตรี  ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์  
๔๐.  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
๔๑.  นายทวีศักดิ์  ทักษิณ  
๔๒.  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  
๔๓.  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  
๔๔.  นายองค์การ  ชัยบุตร  
๔๕.  นายส าลี  รักสุทธี  
๔๖.  นายเกษมสันต์  มีทิพย์  
๔๗.  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  
๔๘.  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล  
๔๙.  นางสาวณธีภสัร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  
๕๐.  นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๓ พรรคประชาธิปัตย์ 

 
๑.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ  
๒.  นายชวน  หลีกภัย  
๓.  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  
๔.  นายเทอดพงษ ์ ไชยนันทน์  
๕.  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  
๖.  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  
๗.  นายกรณ์  จาติกวณิช  
๘.  นายจุติ  ไกรฤกษ์  
๙.  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  
๑๐.  นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  
๑๑.  นายอิสสระ  สมชัย  
๑๒.  นายอัศวิน  วิภูศิร ิ  
๑๓.  นายเกียรติ  สิทธีอมร  
๑๔.  นายกนก  วงษ์ตระหง่าน  
๑๕.  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  
๑๖.  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวภิาค  
๑๗.  นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์  
๑๘.  นายอภิชัย  เตชะอุบล  
๑๙.  นายวีระชัย  วีระเมธีกุล  

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

พรรคภูมิใจไทย 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  
๒.  นายชัย  ชิดชอบ  
๓.  นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  
๔.  นางนาท ี รัชกิจประการ  
๕.  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  
๖.  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  
๗.  นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล  
๘.  นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๔ 
 

พรรคภูมิใจไทย 
 

๙.  นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล  
๑๐.  นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  
๑๑.  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  
๑๒.  นายศุภชัย  ใจสมุทร  

๕ พรรคเสรีรวมไทย 
 

๑.  พลต ารวจเอก  เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส  
๒.  นายวัชรา  ณ  วังขนาย  
๓.  นายวิรัตน์  วรศสิริน  
๔.  นายเรวัต  วิศรุตเวช  
๕.  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  
๖.  นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา  

๗.  นายเพชร  เอกก าลังกุล  
๘.  นางสาวธนพร  โสมทองแดง  
๙.  นายอ าไพ  กองมณี  
๑๐.  พลต ารวจโท  วิศณุ  ม่วงแพรสี  

๖ พรรคชาติไทยพัฒนา 
 

๑.  นายวราวธุ  ศิลปอาชา  
๒.  นายธีระ  วงศ์สมุทร  

๓.  นายนิกร  จ านง  
๔.  นายนพดล  มาตรศร ี  

๗ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
 

๑.  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์  
๒.  นายสุภดชิ  อากาศฤกษ์  
๓.  นายนิยม  ววิรรธนดิฐกุล  
๔.  นายภาสกร  เงินเจริญกุล  

๕.  นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน ์  
๖.  นางมารศรี  ขจรเรืองโรจน์  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๘ พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  
๙ พรรคเพ่ือชาติ 

 
๑.  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์  
๒.  นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช  
๓.  นายอาร ี ไกรนรา  
๔.  นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล  
๕.  นางลินดา  เชิดชัย  

๑๐ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
 

๑.  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล  
๒.  นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ  
๓.  นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทศัน์  
๔.  นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ  

๑๑ พรรคชาติพัฒนา 
 

๑.  นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  
๒.  นายดล  เหตระกูล  

๑๒ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 

๑.  นายชัชวาลล์  คงอุดม  
๒.  นายโกวิทย์  พวงงาม  
๓.  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  

๑๓ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 
 

๑.  นายด ารงค์  พิเดช  
๒.  นายยรรยงก์  ถนอมพิชัยธ ารง  

๑๔ พรรคพลังปวงชนไทย นายนิคม  บุญวิเศษ  
๑๕ พรรคพลังชาติไทย พลตรี  ทรงกลด  ทิพย์รัตน์  
๑๖ พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์  
๑๗ พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  
๑๘ พรรคพลังไทยรักไทย นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล  
๑๙ พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน นายปรีดา  บุญเพลิง  
๒๐ พรรคประชานิยม พลต ารวจเอก  ยงยุทธ  เทพจ านงค์  
๒๑ พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ  สถิรชวาล  
๒๒ พรรคประชาชนปฏิรูป นายไพบูลย์  นิติตะวัน  
๒๓ พรรคพลเมืองไทย นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ล ำดับที ่ ชื่อพรรคกำรเมือง รำยช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ หมำยเหตุ 
๒๔ พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน  พิจารณ์  
๒๕ พรรคพลังธรรมใหม่ นายระวี  มาศฉมาดล  
๒๖ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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จ�านวน
๒,๐๐๐	เล่ม

ออกแบบปก
นายพงศกร	วังค�า
พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
ส�านักประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
๑.	พันต�ารวจเอก	จรุงวิทย์	ภุมมา	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.	นายดุษฎี	พรสุขสวัสดิ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓.	นายเมธา	ศิลาพันธ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔.	นายแสวง	บุญมี	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕.	นายกฤช	เอื้อวงศ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๖.	นายณัฏฐ์	เล่าสีห์สวกุล	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๗.	นายไพบูลย์	เหล็กพรหม	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
๘.	นายสมยศ	อักษร	 ผู้แทนผู้ตรวจการ

หัวหน้าคณะท�างาน
นายกฤช	เอื้อวงศ์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะท�างาน
๑.	นายสาโรช	ไพเราะ	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
๒.	นางสาวจินตนา	ศรีนุกูล	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทั่วไป
๓.	นางสาวกัญญา	ตันติธัญญากร	 ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง
๔.	นางสาวชุลีพร	ชาญใบพัด	 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.	นายสมพล	พรผล		 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมือง
๖.	พ.ต.ท.	วัชรินทร์	พิมพ์กะภีร์		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.	นางชรินทร์ทิพย์	ไชยโย		 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.	นายวิชัย	เดชดี		 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๑
๙.	พ.ต.ท.	ธนบดี	พ่วงจินดา		 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒
๑๐.	นายครรชิต	เจริญอินทร์		 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓
๑๑.	พ.ต.ต.	ณัฐวัฒน์	เสงี่ยมศักดิ์		 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔
๑๒.	พ.ต.ท.	เกียรติ	พูลจันทร์		 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕
๑๓.	ร.ต.อ.	มนูญ	วิเชียรนิตย์		 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
๑๔.	นายกิตติพงษ์	บริบูรณ์		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑
๑๕.	นายชัชวาล	สุขหล้า		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๒
๑๖.	นางสาวอุไร	มโนหรทัต	 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
๑๗.	นางสาวเกษสุดา	ภูสะพาน	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ
๑๘.	นายสมพล	พรผล	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมือง
๑๙.	นายพัฒนพงศ์	อินทรวารี	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
๒๐.	ร.ต.อ.	นิยม	เพ็ชรโกมล	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
๒๑.	ร.ต.อ.	ชนินทร์	น้อยเล็ก	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี
๒๒.	ร.อ.หญิง	วนิดา	พรหมมณี	 ผู้อ�านวยการส�านักการประชุม
๒๓.	นางสาวพัชรินทร์	รัตนวิภา	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
๒๔.	นายสมเกียรติ	คงดี	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒๕.	นางอุษณี	ฉันทวรคุณ	 ผู้อ�านวยการส�านักวินิจฉัยและคดี
๒๖.	นางสาวณิชานาฎ	บรรจงจิตร	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร
๒๗.	นางสาวชุลีพร	ชาญใบพัด	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ
๒๘.	นางโกศิญา	วิริยะนันทวงศ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
๒๙.	นางสาวปิยสุดา	คงฤทธิศึกษากร	ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓๐.	นายจรัญ	วิรัสสะ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานผู้ตรวจการ
๓๑.	นายชุมพล	เบียดตะคุ	 นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ
	 	 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานผู้ตรวจสอบภายใน
๓๒.	นางสาวนันทิยา	นุ่นซ้าย	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓๓.	นางสุนิศา	อนงค์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓๔.	นางสาวจุฑามาศ	เดชแพ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะท�างาน จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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