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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่ บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗ มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย  
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อาํเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ตําบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึงเมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  การใด

ที่กําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือ 
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และ
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด 
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ 
มีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้ว 
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง   
หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่  ณ  สถานที่แตกต่างกันได้  และให้เลขาธิการ
ดําเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องกําหนดให้ 
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจใน 
เขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคําร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวน
พยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร 
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๙ ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กร 
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  ชุมชน  รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป  ให้มีส่วนร่วมใน 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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การส่งเสริม  สนับสนุน  และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูล  รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย  

เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร  ชุมชน  หรือบุคคลตามวรรคหน่ึงแจ้งต่อคณะกรรมการ  จะนําไป 
เป็นเหตุในการดําเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแสหรือข้อมูล 
ที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๑ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน  
(๒) ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง

รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๒ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ งทั่ วไปใช้บังคับ   

ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวันเลือกตั้ง 
(๒) กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยเร่ิมรับสมัครไม่เกินย่ีสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(๓) จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวน 

เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ 
ในเขตเลือกตั้ง  

(๔) กําหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้นําความใน  (๑)  

และ  (๒)  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓ ในการเลื อกตั้ งทั่ วไป   ให้ พ รรคการเมื องที่ ส่ งผู้ ส มั ครแจ้ งรายชื่ อ บุ คคล   
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ือพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  บุคคลนั้นหรือพรรคการเมืองนั้น 
จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลน้ันได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๑๔ การเสนอรายชื่อบุคคลตามมาตรา  ๑๓  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๒) ผู้ได้ รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๑๕ กรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณี
ตามมาตรา  ๑๐๒  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่
ว่าการดําเนินการเลือกตั้ งต่อไปตามกําหนดวันเดิมจะก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  คณะกรรมการจะส่ัง
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุของผู้สมัคร  ให้นับถึงวันเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๒  (๑)  
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มาตรา ๑๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากคณะกรรมการสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง  
และให้ ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ งตามที่ บัญญัติ ไว้ 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น  เพื่อให้เหมาะสมและจําเป็นแก่ 
การดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 

ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้สมัครเดิมที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามยังคงเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่  เว้นแต่ 
จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น   
การฟ้องคดีหรือการย่ืนคําร้องเก่ียวกับการดําเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือดําเนินการให้มีการจัด 
การเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  ให้ย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือย่ืนคําร้อง  แต่มิให้นํามาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ   

การพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้อง
กําหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
สูงสุดไม่กระทบถึงการดําเนินการเลือกตั้งหรือการกระทําอื่นใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ตุลาการซึ่งร่วมประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  องค์คณะตุลาการ  ตลอดจน
บุคคลซึ่งองค์คณะตุลาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตราน้ีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้การพิจารณาเป็นอันยุติ
และให้ดําเนินการไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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หมวด  ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๘ ในการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหนึ่งคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และดําเนินกิจการที่จําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการกําหนด
หน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  การจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ  และการถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง  รวมท้ังมีหน้าที่กํากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผล 
การนับคะแนน  

การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใด  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการจะออกระเบียบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  
หรือบุคคลตามวรรคสามทําหน้าที่แทนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการ  การแจ้ง  หรือการย่ืนที่กระทํา
ต่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ  แจ้ง  หรือได้ย่ืนต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแล้ว   

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ มีสิทธิเลือกตั้งเป็น 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งห้าคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนใน 
ที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหน่ึงคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยในการฝึกอบรมจะดําเนินการฝึกอบรม 
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อสํารองไว้มากกว่าจํานวนที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือกระทําการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที  และให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ 
ตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือน
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน  ให้รายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทําตามวรรคสาม  ให้กรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่เห็นว่าการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง 
ให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ 
ตามท่ีจําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบโดยเร็ว  ทั้ งนี้   ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   



หน้า   ๔๙ 
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มาตรา ๒๐ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจํานวนไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ครบจํานวน 

มาตรา ๒๑ ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบจํานวน  แต่มาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้  
และให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณีที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้กรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ครบจํานวนโดยเร็ว  

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  หรือละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้กรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  หรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ
กระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการ  หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมาย  



หน้า   ๕๐ 
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ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ  หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
หากได้กระทําโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคลดังต่อไปน้ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
(๒) เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
สําหรับบุคคลตาม  (๒)  ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้ รับ 

การแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 
มาตรา ๒๕ ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
หมวด  ๓ 

การจัดการเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
จํานวนสมาชิก  เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี  และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย 
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จั งหวัด ใด มีราษฎรไม่ถึ งเกณ ฑ์จํ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ งคนตาม   (๑ )  ให้ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒ )  และ  (๓ )  แล้ว   
ถ้าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณ 
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ตาม   (๓ )  มากที่ สุด   ให้จังหวัดนั้น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ งคน   และให้ เพิ่ ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมา
ตามลําดับจนครบจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออก 
เป็นเขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบ่ง 
เขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะต้องกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๒๖  และต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎร 
ในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน  โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้รวมอําเภอต่าง ๆ  เป็นเขตเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกใน
การคมนาคมระหว่างกัน  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  ถ้าการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให้ 
มีจํานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป  ให้แยกตําบลของอําเภอออกเพื่อให้ได้จํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับ
การเป็นเขตเลือกตั้ง  แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตําบลไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน  (๑)  จะทําให้จํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
มีจํานวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน  ให้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพ 
ของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจําในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถ
เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก  โดยจะต้องทําให้จํานวนราษฎรมีจํานวนใกล้เคียงกันมากที่สุด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม  (๑)  และ  (๒ )  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ เม่ือได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังใหม่  

ในกรณีที่ มีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พื้นที่ของเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป   
ให้การดําเนินการใดที่ได้ดําเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอันใช้ได้ 
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังใหม่  ให้คณะกรรมการถือเขตเลือกตั้งที่มี 
การประกาศกําหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๗  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๒๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๐ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนน้อย  
จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  
หรือแม่น้ํา  เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็น 
การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้  หรือจะกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนน   
มีความเหมาะสม  มีขนาดพอสมควร  และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย  ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ 
ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจประกาศกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น  

ให้ปิดประกาศการกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ 
ที่เลือกตั้ง 

การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น   
จะประกาศก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
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ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ส่วนที่  ๓ 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๓ ในการเลือกตั้งคร้ังใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 
มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละ 
เขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดําเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุดังกล่าว 
ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปย่ืนต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน  หรือจัดส่งหนังสือ
ชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ   
การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ
กําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๓๔ เม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๓๓  หรือ
แจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหน่ึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ย่ืนคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๓  
เพื่อดําเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย่ืนคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(๔) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(๕) ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจํากัดสิทธิตามวรรคหน่ึงให้มีกําหนดเวลาคร้ังละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  และหากในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจํากัดสิทธิ
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คร้ังหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคร้ังใหม่ หากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิคร้ังก่อนยังเหลืออยู่
เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

ส่วนที่  ๔  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๖ เม่ือมีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งคร้ังใดแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
และปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวก 
ในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้าน 
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  มิให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ของตนไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐาน  และถ้าเห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ 
ย่ืนคําร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นว่า
ผู้ย่ืนคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้สั่งยกคําร้อง  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ผู้ย่ืนคําร้องมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  
หรือต่อศาลแพ่งสําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนการพิจารณา  เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ได้รับคําร้องหรือไม่ 
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เม่ือศาลได้รับคําร้องตามวรรคสามแล้ว  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว  คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด  
และให้ศาลแจ้งคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุด  
และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับคําสั่งศาล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งก่อนได้รับคําสั่ง
ศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๘ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งผู้ ใด เห็ นว่ าในบัญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งที่ ได้ ประกาศ 
ตามมาตรา  ๓๖  มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพื่อให้ถอนช่ือ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือสมควรยกคําร้อง ก็ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้น
หรือยกคําร้อง  แล้วแต่กรณี  และให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และให้นําความในมาตรา  ๓๗  
วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้คําพิพากษา 
ยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม  ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้  และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลน้ัน
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งคําพิพากษาดังกล่าวต่อสํานักงาน  เพื่อดําเนินการ
แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
ของตน  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ใน 
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 
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(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงานของตน  หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๑ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดังต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  ระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
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 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๔๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง  
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ท รัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่ สุดว่ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
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(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒๐) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๒๑) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่  ๒ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งต้องเป็นผู้ซึ่ งพรรคการเมืองที่ตน 
เป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  

มาตรา ๔๔ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัคร
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการกําหนดวันเลือกตั้ง  กรณีมีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อาจมี
การเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะกําหนดให้
การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกันกระทําในสถานที่เดียวกันก็ได้  
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มาตรา ๔๕ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครย่ืนสมัครรับเลือกตั้ง 
ตามที่กําหนดตามมาตรา  ๔๔  ภายในระยะเวลาการรับสมัคร  โดยมีเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง  ซึ่งต้อง 
มีคํารับรองด้วยว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว  
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท 
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๒)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
มาตรา ๔๖ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบ

การสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่า 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  

ในกรณีที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลําดับ 
การย่ืนสมัคร  และให้ทําสําเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ   ที่ เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือกตั้ง  หรือสถานท่ีอื่น 
ที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  และรูปถ่ายของผู้สมัคร  พรรคการเมือง 
ที่สังกัด  และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  

มาตรา ๔๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้
ตามมาตรา  ๔๕  เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่น  ในเขตเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกําหนดให้ดําเนินการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ด้วย 
โดยอนุโลม  
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มาตรา ๔๘ ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับ
เลขที่ของหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกให้ตามมาตรา  ๔๖  

ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลําดับในการย่ืนใบสมัครได้  ให้ใช้วิธี 
จับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน  

เม่ือได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไม่ได้ 
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

มาตรา ๔๙ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด  หรือไม่ประกาศ
รายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ ไม่ รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี   โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา  โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  และเม่ือศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้ศาลแจ้งคําวินิจฉัยไปยัง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  แต่ทั้ งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินิจฉัยของศาล   

มาตรา ๕๐ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  แล้ว  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทํา
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งหรือผู้สมัครผู้ ใดเห็นว่าผู้ มีชื่อในประกาศรายชื่อที่
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา  ๔๖  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายช่ือผู้สมัคร  เม่ือคณะกรรมการ 
มีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด  ให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ 
คําวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกา 
ยังมิได้มีคําวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง  ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ  และให้ดําเนินการเลือกตั้ง 
ไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๒ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร  

เม่ือถึงวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย  ให้ดําเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

มาตรา ๕๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้เสนอเร่ือง 
ต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  ให้มีคําสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้นําคะแนนท่ีผู้สมัคร 
แต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในลําดับที่
จะได้รับการเลือกตั้ง  มิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว  และดําเนินการต่อไป 
ตามมาตรา  ๑๓๘ 

มาตรา ๕๔ กรณีที่พบเหตุตามมาตรา  ๕๓  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้นั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิด
หรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น  ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๑๓๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้ รับเร่ืองไว้พิจารณาแล้ว  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๕๕ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร  หากประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจําอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง
เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  ให้ ย่ืนหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตน 
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ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งได้ 
ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน  

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้  และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
มีคําสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง  และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา 
หน่วยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่ง  

การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 
 

มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้ มีสิทธิส่งผู้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี  มีจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ดําเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลน้ัน  และ
บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดทําบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจัดเรียงลําดับรายชื่อผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากับพรรคการเมืองอื่น  และไม่ซ้ํากับรายชื่อ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  ทั้งนี้  
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๕๗ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ให้พรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
ที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๕๖  ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
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สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  กรณีมีเหตุจําเป็น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  

ในการย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหน่ึง  ต้องย่ืนพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 
(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ

เลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท  
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๓)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ในกรณีพรรคการเมืองใดย่ืนเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรายน้ันได้  และให้สํานักงานแจ้งเหตุผล
ให้พรรคการเมืองทราบ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ เม่ือคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดแล้ว   
ให้ประกาศรายช่ือผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียง
กับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร และให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๗   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ กรณีที่คณะกรรมการไม่รับสมัครบุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็น
ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๘  ให้บุคคลน้ันมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  และให้นําความในมาตรา  ๔๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๖๐ ให้นําความในมาตรา  ๕๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๕๘  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ย่ืนคําร้อง



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร  และให้นําความในมาตรา  ๕๒  วรรคสอง   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๔  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

 
 

มาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้ ส มัครแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้า 
พรรคการเมือง  และให้มีการทบทวนการกําหนดจํานวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจําเป็นและ 
สภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี 

ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงต้องเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจะกําหนดให้ใช้จํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ส่งสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเป็นฐานในการคํานวณมิได้  

มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่าย 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๖๒  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ  
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน  หรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง   
โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้คํานวณ 
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน  

มาตรา ๖๔ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสําหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  
ให้คํานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้คํานวณ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  จนถึง 
วันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี  จนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึงออกไปก็ได้ 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร   
พรรคการเมือง  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๕ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๖๔  แล้ว  พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่ง
ในพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองผู้ใด  ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่บุคคล  คณะบุคคล  
หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๓  โดยให้นําไปรวมคํานวณ 
เป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระทําของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทําภายใน 
เขตเลือกตั้งของตน  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๔  โดยให้นําไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การให้ตามปกติประเพณี   หรือเม่ือมีเหตุ 
อันสมควร  ทั้งนี้  ตามจํานวน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๖๕   
ให้คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือของผู้ซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๖๕   ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป   แล้วแจ้งให้ 
พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวทราบ พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิย่ืนคัดค้าน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๗ ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้า 
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ  ต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ  ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชําระ 
รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  และผู้สมัครหรือหัวหน้า 
พรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่าย   

ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมือง
แต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่าย
เก่ียวกับการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
เพื่อดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย  เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้
จนกว่าคณะกรรมการจะดําเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการ
กําหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ  วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว 
ให้มีผลภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้กระทําได้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุ  จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๙ ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์  เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๗๐ การหาเสียงเลือกตั้งจะกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุด 
วันเลือกตั้ง  

ในการกําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ ง  ให้คณะกรรมการหารือกับ 
พรรคการเมือง  และผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วย 



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้  ไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย 

มาตรา ๗๑ การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  
มาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องทําตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้  โดยคํานึงถึงความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๒ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้นํา
หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทํามิได้ 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) จัดทํา  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ความใน  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน  หาเสียง 

ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ 
ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเร่ืองให้สํานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจได้ 
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มาตรา ๗๔ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทาง
ที่กําหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร  หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือ 
พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง  และทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ ใดจัดยานพาหนะนําผู้ มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่ เลือกตั้งหรือ 
นํากลับไปจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือ
กระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองใด  ทั้งนี้  เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ 
โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ  
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหน่ึง  มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  โดยมิได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  แม้ว่า 
การกระทําจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการที่พบเห็นมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ในกรณีตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
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พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจํากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  
หรือที่ว่าการอําเภอ  ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง  หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้ 

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการกําหนด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้  แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด  
และต้องแจ้งให้สํานักงานทราบรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
ทั้งนี้  ตามรายการและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและ
พรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ในการนี้  คณะกรรมการจะขอให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดําเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 

ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจจัดเวทีประชัน
นโยบายบริหารประเทศสําหรับพรรคการเมืองได้ด้วย 

มาตรา ๘๒ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และ 
เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  ที่จะต้องตรวจสอบดูแล 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่พบเห็นการกระทําใดมิได้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือดําเนินการตามหน้าที่และ 
อํานาจต่อไปโดยทันที  

พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  หรือเจ้าพนักงานตํารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ผู้ใดไม่รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดทางวินัย  และให้คณะกรรมการ
ส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผล 
ให้คณะกรรมการทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 
ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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มาตรา ๘๓ ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เฉพาะในสถานท่ีที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยการกําหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย  

หมวด  ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 
 

ส่วนที่  ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้  หากการออกเสียงลงคะแนน

โดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ มิใช่การลงคะแนน 
ด้วยบัตรเลือกตั้ง  มิให้นําความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕ มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘  และ
มาตรา  ๙๙  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้ มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด   
ในการกําหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๘๖ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๗.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๘๗ ก่อนเร่ิมเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย  
และเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผย  
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า  และให้ปิดหีบ 
บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ 
ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ งประสงค์ 
จะออกเสียงลงคะแนนนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน  

บัตรประจําตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๘๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด   

ให้ออกเสียงลงคะแนนได้  ณ  ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอก

หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  สามารถออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกการลงคะแนนของผู้นั้นไว้  และ
แจ้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้  ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๙๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

มาตรา ๙๒ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออก
เสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับ
การออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง
ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น  เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ 
ทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทน  โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  อาจกําหนดให้มีการจัดที่ เลือกตั้งสําหรับคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง   
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ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  

การอํานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  การลงทะเบียนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องคํานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๙๓ เม่ือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให ้
นําบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอํานาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน   

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน 

ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้ผู้ ใดนํ าบัตรเลือกตั้ งใส่ ในหีบบัตรเลือกตั้ งโดยไม่ มีอํ านาจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือมิให้ไปถึง  
ณ  ที่ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด  ไม่สามารถกระทําได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น 
ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้  ให้ประกาศงดลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาและกําหนด 
วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว  

มาตรา ๑๐๓ เม่ือถึงกําหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  แต่ในกรณีที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน 
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และจัดทํา
รายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง  และจํานวน 
บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  ได้ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๔ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการออกเสียงลงคะแนน  
หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เม่ือการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  
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ทําลาย  ทําให้เสียหาย  ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ 
บัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ได้จัดทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนที่  ๒  
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๑๐๕ การจัดให้ มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  นอกจากที่ บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อกันคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้ย่ืน 
ขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการ  ให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ให้ย่ืนขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

การย่ืนขอลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ย่ืนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ถ้าเป็น 
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จะย่ืนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  หรือ
คณะกรรมการจะกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเห็นว่าถูกต้อง  ให้ทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน
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ก่อนวันเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น  และกําหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และแจ้งให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ  และหมายเหตุสถานที่
ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ลงทะเบียนผู้ใดแล้ว  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม  สําหรับ 
การเลือกตั้งคร้ังนั้น  

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  สถานที่และจํานวนที่เลือกตั้งกลาง  วันที่กําหนดให้มาใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  การออกเสียงลงคะแนน  และการนับคะแนน  การส่งบัตรเลือกตั้ง  และ 
การดําเนินการอื่นที่จําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  วันที่กําหนด 
ให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะกําหนดให้ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้  

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่  ณ  ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา  ๑๐๗  และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว  แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจํากัดสิทธิ 
ตามมาตรา  ๓๕ 

มาตรา ๑๐๙ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่ 
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น  ณ  ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ 

เม่ือได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่กําหนดไว้ 
ในมาตรา  ๑๑๐  และมาตรา  ๑๑๑ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสี่  และมาตรา  ๑๐๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่ 
ในส่วนที่เก่ียวกับวันที่กําหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  คณะกรรมการจะกําหนดให้แตกต่างกัน 
ในแต่ละประเทศ  ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ มีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใด   
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น  โดยอาจ
จัดให้มีสถานที่ลงคะแนน  หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัด
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ให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศน้ัน  และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น  หมดสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

มาตรา ๑๑๒ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  

มาตรา ๑๑๓ ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้  เม่ือได้ดําเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการดําเนินการล่วงหน้าเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้  เว้นแต่ 
มีเหตุจําเป็นเฉพาะท้องที่  คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การต่างประเทศจะกําหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้  หากจะเป็นการสะดวก  รวดเร็ว  
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือ
การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีการส่ง 
บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเร่ิมนับคะแนนแล้ว  หรือหีบห่อที่ส่ง 
บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน  โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย   

ในกรณีที่ มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่า 
บัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย 

มาตรา ๑๑๕ กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ตามมาตรา  ๔๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
กําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  และมาตรา  ๑๑๐   
เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๑๐  คณะกรรมการอาจมอบหมาย 
ให้บุคคลใดมีอํานาจประกาศกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้  

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหน่ึงสองคร้ังติดต่อกัน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  
สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือ 
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นอกเขตเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น  ในกรณีเช่นนั้น   
ถ้าผู้ลงทะเบียนมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและ 
ไม่ถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา  ๓๕ 

ส่วนที่  ๓  
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

 
 

มาตรา ๑๑๖ เม่ือได้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วดําเนินการนับคะแนน 

มาตรา ๑๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๑  การนับคะแนนให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนเสร็จสิ้น  และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน 

การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องกําหนดให้มี 
การนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  ด้วย 

มาตรา ๑๑๘ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและ
ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเคร่ืองหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจํานวนหนึ่งคน 
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วทําเคร่ืองหมายในช่องทําเคร่ืองหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  
(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้เป็นบัตรเสีย 
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
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ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตราน้ีว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่ 
เป็นกรณีตาม  (๗)  ให้จัดทําบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไป
จากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป  หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําการด้วยประการใดแก่ 
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการเลือกตั้ง 
ไม่ตรงความเป็นจริง 

มาตรา ๑๒๐ เม่ือการนับคะแนน  ณ   ที่ เลือกตั้ งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้  ให้กระทําโดยเปิดเผย  และรายงานผลการนับคะแนน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  

เพื่อประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว  คณะกรรมการ 
อาจดําเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้  

การประกาศผลการนับคะแนน  การรายงานผลการนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๒๑ ถ้าการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถนับคะแนน
ได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  หรือ 
ด้วยความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศ 
งดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว  และรายงานผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน  เวลา  
และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดไว้ก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า 
มีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วชํารุดหรือสูญหาย  ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
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การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งวิธีการ 
นับคะแนนใหม่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ มี 
การนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําเขตเลือกตั้ งทราบ  และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ ง 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย 

มาตรา ๑๒๓ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  รวมทั้ง 
คะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนนท่ีไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒๔ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว  ถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนน
เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

หมวด  ๖  
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้วิธีการจับสลาก  ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  และมิให้ 
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นําคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ ได้ รับจากการเลือกตั้งคร้ังก่อนไปใช้ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่  
โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น  

ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๗ ในการเลือกตั้ งทั่ วไป   ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เม่ือตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด   
ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่การประกาศผลการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม  
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่  กําหนดเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เร่ิมนับ 

ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ 
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว  การคํานวณหา 

จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ 
จะพึงได้รับ  ให้คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้  โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ตําแหน่ง 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับ 
จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบ้ืองต้น  และเม่ือได้คํานวณตาม  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ถ้ามีแล้ว  จึงให้ถือว่า
เป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒) ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบ้ืองต้น 
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(๔) ภายใต้บังคับ  (๕)  ให้จัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
จะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน  โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม  (๓)  เป็นจํานวนเต็มก่อน  
หากยังไม่ครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคํานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน  
ในกรณีมีเศษเท่ากัน  ให้ดําเนินการตาม  (๖) 

(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒) ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 

(๖) ในการจัดสรรตาม  (๕)  แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่ มีเศษจากการคํานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  กรณีที่เศษที่เหลือ
ของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนทําให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจํานวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้นําค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา  โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น  ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน  และหากยังมีจํานวนค่าเฉล่ียดังกล่าว
เท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๗) ในกรณีที่ เม่ือคํานวณตาม  (๕ )  แล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้ รับจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้ดําเนินการคํานวณปรับ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยคํานวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเม่ือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  โดยให้นําจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ  หารด้วย
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ผลบวกของหนึ่งร้อยห้าสิบกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่เกินจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบ  
และให้นํา  (๔)  มาใช้ในการคํานวณด้วยโดยอนุโลม 

(๘) เม่ือได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิด 
การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้  มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

ทั้งนี้  การดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต  แต่มีจํานวนถึงร้อยละ 

เก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว  ให้ดําเนินการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย
สามร้อยห้าสิบอันเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร  
ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด  โดยให้ถือเอาเฉพาะจํานวนเต็ม 

(๓) นําผลลัพธ์ตาม  (๒)  มาหักออกด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมือง 

เม่ือได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้นํามาคํานวณตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๘   
เพื่อจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้แต่ละพรรคการเมือง  เว้นแต่เป็นกรณี 
ตามมาตรา  ๑๒๘  (๗)  จํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบ  ให้เปลี่ยนเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  ให้ดําเนินการคํานวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสองใหม่ และจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้ถูกต้องตรงตามผล 
การคํานวณนั้นทุกคร้ังที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  เว้นแต่จะพ้นเวลาหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั่วไป 
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ในกรณีที่การคํานวณใหม่ตามมาตรานี้ทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่  
ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามลําดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๓๐ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  มิให้นําผลคะแนนของการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  

ความในวรรคหนึ่งให้นํามาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๑๓๒  ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๓๑ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม  ให้คํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่  โดยมิให้นําคะแนนท่ีได้รับ 
จากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมคํานวณด้วย  และให้นําวิธีการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๙  
และมาตรา  ๑๓๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ภายในหน่ึงปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการ
อันถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  และผู้นั้นไม่ได้รับการเลือกตั้ง  หากมีการนําคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้น
ได้รับไปรวมคํานวณเพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว  
ให้ดําเนินการคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองใหม่  
โดยมิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมคํานวณด้วย  และให้นําความในมาตรา  ๑๒๙  วรรคสี่และ
วรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหน่ึงปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา ๑๒๘ 

ให้นําความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นใด
นอกจากเหตุตามวรรคหน่ึงก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 



หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๗  
การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๑๓๒ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า 
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจ 
ให้บุคคลอื่นกระทําการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  
ให้คณะกรรมการส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทําการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง  และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่ 
จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด  
ถ้าการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง

หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว
มิได้ยับย้ังหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็น
การกระทําของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือดําเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นไม่ดําเนินการ 
ตามคําสั่งของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทํานั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระทํานั้น  เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่า 
ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการให้มีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย  ในการนี้  ให้ถือว่าคณะกรรมการเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
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ในกรณีที่ มี คําสั่ งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้ ง 
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ งที่ ได้คะแนนเลือกตั้ งในลําดับซึ่ งจะเป็นผู้ ได้ รับ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ น   
ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง   
มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

มาตรา ๑๓๓ เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น  และให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย  และ 
ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว  และให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  วรรคสาม  
และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสืบสวนหรือ 
ไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ  ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าวตามจํานวนที่เหมาะสม 
เป็นคณะกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจําเป็น  เพื่อช่วยคณะกรรมการในการดําเนินการ
ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  รวมทั้งรับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได้ 

การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด  อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให้แก้ไขการกระทําตามเง่ือนไขและระยะเวลา 
ที่กําหนดได้ 

ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งและ 
การกระทํานั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมและ
ดําเนินคดีโดยเร็ว  และแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
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มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด  หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด  หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ เป็นการชั่วคราวจนกว่า 
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาล 
ภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง  เม่ือศาลได้รับคําร้องแล้ว  ให้ดําเนินการไต่สวน 
ฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามคําร้อง 
น่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ 
ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในอันที่จะใช้อํานาจยึดหรืออายัด 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๓๗ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วหรือพบเห็น 
การกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคน 
ซึ่งพบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือ 
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือ 
ทุกหน่วยเลือกตั้งได้  สําหรับการดําเนินการของกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๘ เม่ือมีการดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๒  หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือรู้เห็นกับ 
การกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
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การพิจารณาของศาลฎีกาให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักใน 
การพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  
ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งคร้ังที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  
จํานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึงให้นําส่งเข้ากองทุน 
มาตรา ๑๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิ 

ย่ืนคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ มีสิทธิ ย่ืนคัดค้านการเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ งอาจย่ืนคัดค้านได้ตั้ งแต่วันที่ คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ให้ย่ืนได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือ
ในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการได้รับคําคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อหา
ข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้  แล้วแต่กรณี  ต่อไป  ทั้งนี้  การย่ืนคําคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๖๖  ให้ถือว่ากระทําการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หรือหน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทําหรือก่อให้ผู้อื่นกระทําสนับสนุนหรือ 
รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการอันเป็นการบ่อนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งชํารุด  หรือเสียหาย  หรือ 
ให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี  

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง  มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไม่ชอบ  ไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเลือกตั้ง 
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ที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตามมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  ด้วย 
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
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ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ศาล
มีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย  

มาตรา ๑๕๒ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๓ ผู้สมัครผู้ใดทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๗  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี  

มาตรา ๑๕๔ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่าย 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สองล้านบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่ากัน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคสอง  ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ
พรรคการเมือง  หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําความผิด  ต้องรับโทษและ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ สมัครหรือหั วหน้ าพรรคการเมืองผู้ ใดไม่ ย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ กําหนด  หรือจงใจย่ืนเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามมาตรา  ๖๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และ 
ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ย่ืนตามมาตรา  ๖๗  เป็นเท็จ  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 
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มาตรา ๑๕๖ ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๙ 
(๒) หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๗๐  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖ หรือมาตรา  ๙๔  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้ศาลส่ังจ่ายเงินสินบนนําจับไม่เกินก่ึงหนึ่งจากจํานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนําจับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๕  หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดต้องระวางโทษ 
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น  และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  หรือหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อให้ประชาชน
หลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา  ๗๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี  

มาตรา ๑๖๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๗  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
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มาตรา ๑๖๒ ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๘๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๐๔ ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘ มาตรา  ๑๐๐  หรือ
มาตรา  ๑๐๑  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   
ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายก่อนถูกจับกุม  ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงที่คณะกรรมการเห็นสมควรกันไว้ 
เป็นพยานด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗  หรือมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๙  ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๖๗ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอ่ืน 
ที่เป็นตัวการสําคัญ  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทํา
ความผิดนั้น  คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความ
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แต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  
และคณะกรรมการอาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าว 
มีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร  
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทํา
ความผิดนั้น  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น 
ได้กระทําในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๗๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

มาตรา ๑๗๒ ในวาระเร่ิมแรก  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ในกรณี 
ที่ผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้ชําระเงินทุนประเดิมหรือค่าบํารุง 
พรรคการเมืองไว้แล้ว  หากภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น   
ให้ถือว่าผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  



หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  ระยะเวลาในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๘  ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๗๔ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๗๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๖ เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อกําหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ
ของผู้สมัคร  ในการเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินคดีแพ่ง 
ต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

การกระทําใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถ้าการกระทํานั้นยังเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และศาล  มีอํานาจดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 



หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๘ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ือให้การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


