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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แลวแตกรณี
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แลวแตกรณี
“ผูไดรับการเสนอชื่อ” หมายความวา ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี
“วัน สรรหา” หมายความวา วัน ที่กําหนดใหเริ่มการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
“เขตเลือกตั้ง” หมายความวา ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน หรือเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง และใหหมายความ
รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
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“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและที่วาการกิ่งอําเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา
มาตรา ๕ ให ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดใหมีการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งเปนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูสมัครรับเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งเปนการลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง
ที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง โดยเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เพียงพรรคการเมืองเดียว
มาตรา ๗ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
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(๑) กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งตองกําหนดใหมีการเริ่มรับสมัคร
ไมเกินยี่สิบวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบังคับ และ
ตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน
(๒) กําหนดวั น ที่พ รรคการเมือ งจะยื่น บั ญชีร ายชื่อผู สมัค รรับ เลือ กตั้ง สมาชิกสภาผู แ ทน
ราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งตองกําหนดใหเปนวันกอนวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งตาม (๑) และกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน
(๓) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แตละจังหวัดจะพึงมี และจํานวน
เขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด ซึ่งจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่
ที่อยูในเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(๔) กําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่งจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
จังหวัดที่อยูภายในเขตเลือกตั้งแตละกลุมจังหวัด
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ ในการดําเนิน การเลือ กตั้งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรเปน การเลื อกตั้ง ทั่วไป
ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีกรณีอัน ควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งนั้นมิไดเปน ไปโดยไมสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหประกาศผลการเลือกตั้งวาผูใดไดรับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกตั้ง
แตถาเห็นวาเปนกรณีที่มีเหตุอันสงสัยวามีกรณีไมสุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไมประกาศผล
สํ า หรั บ เขตเลื อ กตั้ ง นั้ น ก็ ไ ด แต ต อ งสอบสวนและวิ นิ จ ฉั ย ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต
วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งไมมีผลกระทบกระเทือนการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนที่ ๑๐ การดําเนินการกรณีการเลือกตัง้
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และสวนที่ ๑๑ การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลาหรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพื่อ ใหเหมาะสม
และจําเปนแกการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได
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สวนที่ ๒
เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งไวทุกจังหวัด เพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา
การแบงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะตองกําหนดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และจะตองกําหนดพื้น ที่ใ นแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกัน และมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
ใกลเคียงกัน โดยถือเกณฑดังนี้
(๑) ใหรวมอําเภอตาง ๆ เปนเขตเลือกตั้ง โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดตอใกลชิดกันความสะดวก
ในการคมนาคมระหวางกัน และการเคยอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถาการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให
มีจํานวนราษฎรมากหรือนอยเกิน ไป ใหแ ยกตําบลของอําเภอออกเพื่อ ใหไดจํานวนราษฎรพอเพียง
สําหรับการเปนเขตเลือกตั้ง แตจะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของตําบลไมได
(๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑใน (๑) จะทําใหจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
มีจํานวนไมใกลเคียงกันหรือไมมีสภาพเปนชุมชนเดียวกัน ใหดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งตามสภาพของ
ชุมชนที่ราษฎรมีการติดตอกันเปนประจําในลักษณะที่เปนชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันและสามารถ
เดินทางติดตอกันไดโดยสะดวก โดยจะตองทําใหจํานวนราษฎรมีจํานวนใกลเคียงกันมากที่สุด
เมื่อไดดําเนิน การแบงเขตเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัด
ในกรณีที่มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การเลือกตั้ง ทั่วไปใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศกําหนดไว
ตามมาตรานี้ เวนแตมีกรณีจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคสาม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร
ใหใชเขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปของตําแหนงที่วางนั้น
โดยมิใหนําการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสามมาใชบังคับ
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มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว เพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา
การแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให ร วมจั ง หวั ดต า ง ๆ เปน เขตเลื อ กตั้ง จะแยกหรื อ
รวมเฉพาะเพียงบางสวนของจังหวัดมิได และจะตองกําหนดพื้นที่ในแตละเขตเลือกตั้งใหติดตอกันและ
มีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน
เมื่อไดดําเนิน การแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งแบบ
สัดสวนใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนราษฎรในจังหวัด อัน ทําใหจํานวนราษฎร
ของแตละกลุมจังหวัดมีจํานวนไมใกลเคียงกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การเลือกตั้ง ทั่วไปใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศ
กําหนดไวตามมาตรานี้
มาตรา ๑๒ เมื่อ มีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร ใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ กําหนดหนวยเลือกตั้งที่จะพึงมี
ในแตละเขตเลือกตั้ง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร
การกําหนดหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนนอย
จะรวมหมูบานที่อยูติดกันตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกันก็ได สําหรับในเขตเทศบาล
เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชเขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย
คลอง หรือแมน้ํา เปนเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได และ
(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ แตถาเห็นวาไมเปน
การสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง อาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มากกวาจํานวนดังกลาวก็ได หรือจะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่ม ขึ้น โดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได
ใหดําเนินการประกาศหนวยเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง โดยใหปดประกาศไว
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการ
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ผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรในกรณีจําเปน อาจใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขต
ของหนวยเลือกตั้งไวดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้ง ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา
สิ บ วั น เว น แต ใ นกรณี เ กิ ด เหตุ จ ลาจล อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ จํ า เป น อย า งอื่ น
จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ได และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๑๕ กําหนดที่เลือกตั้งของแตละหนวย
เลือกตั้งไวดวย และใหนําความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการ
ประกาศกําหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก เพื่อการลงคะแนน
เลือกตั้ง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยูในยานกลางของหนวยเลือกตั้ง พรอมทั้ง
ใหมีปายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไวดวย ตามลักษณะของทองที่
และภูมิประเทศในการลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในทอ งที่ ใ ดถา เห็ น วา จะเป น การอํา นวยความสะดวกแก ผูมี สิท ธิเ ลือ กตั้ ง หรื อเพื่อ ความ
ปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยู
ในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๑๔ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหใชหนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งตามที่กําหนดไวสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
สวนที่ ๓
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละครั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํ านวยการการเลื อกตั้ง ประจํ าเขตเลื อ กตั้ งหนึ่ง คน มีห นา ที่เ กี่ย วกั บการรับ สมั ค ร
เลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง และดํ า เนิ น กิ จ การที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไมนอยกวาหาคน มีหนาที่เกี่ยวกับการ
กําหนดหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ และการถอนชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
การแตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งหรือ
มอบหมายใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้งไดตามสมควร
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลเปนเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน มีหนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือ และ
ใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
รวมทั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาเกาคน มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนน
เลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งแตละแหง
ให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ า เขตเลื อกตั้ งแต งตั้ ง เจ า หน า ที่ข องรั ฐ ทํา หนา ที่ รัก ษา
ความปลอดภั ย และสนั บ สนุ น ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู อํ า นวยการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง และ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ (๒) ใหประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการไมนอยกวาแปดคน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงเกาคน ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เปนกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งใหไดจํานวนตามมาตรา ๑๖ (๒)
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ในวั นเลื อกตั้ ง ถ าถึ งเวลาเป ดการลงคะแนนเลื อกตั้ งแล วมี กรรมการประจํ าหน วยเลื อกตั้ ง
มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเกาคน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่อยูในขณะนั้นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบเกาคน แตถาไมมีกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งมาปฏิบัติหนาที่เลย ให คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าเขตเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลอื่น เป น
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๘ พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงคจะสงตัวแทน
ไปประจําอยู ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหยื่น
หนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา
สิบหาวัน ทั้งนี้ ใหแตงตั้งไดที่เลือกตั้งละหนึ่งคน
ตัวแทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในที่ซึ่งจัดไว ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานได และตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่มีการกระทําอัน เปนการฝาฝน ความในวรรคสอง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งมีคําสั่งใหตัวแทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้งและใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําหนวยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
มาตรา ๑๙ นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา เขตเลื อกตั้ ง ผูอํ านวยการประจําหนว ยเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
มาตรา ๒๐ ห า มมิ ใ ห ก รรมการการเลื อ กตั้ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการ
ประจํ าหน วยเลื อกตั้ ง เจ าหน าที่ รักษาความปลอดภั ย หรื อผู ที่ ได รั บแต งตั้ งให ช วยเหลื อการปฏิ บั ติ งาน
ในการเลือกตั้ง จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําการอื่นใด เพื่อขัดขวางมิใหการ
เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคําสั่งของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ในกรณีที่บุ คคลตามวรรคหนึ่ง ปฏิบั ติหน าที่ต ามกฎหมาย ประกาศ ระเบีย บ หรือ คําสั่ ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคําสั่งของศาลอัน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไดกระทําโดยสุจริต
ยอมไดรับความคุมครอง ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรืออาญา
มาตรา ๒๑ ในการปฏิ บั ติห น าที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญนี้ ให บุค คล
ดังตอไปนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(๒) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลื อกตั้ง เจา หนาที่รักษาความปลอดภั ย
และผูที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
สําหรับบุคคลตาม (๒) ใหเปน เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับ แตวัน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่
มาตรา ๒๒ คาตอบแทนของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย และผูที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
สวนที่ ๔
ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ และมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๒๔ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดเนื่องจาก
มีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งไว
ในแตละเขตเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง แตถามีเหตุ
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จําเปน ไมอาจแจงไดภายในเจ็ดวัน กอ นวัน เลือกตั้ง ใหดําเนิน การแจงตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในการแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเปนหนังสือ
ชี้แจงเหตุดังกลาว โดยอาจมอบหมายใหบุคคลใดไปยื่นตอบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งแทน
หรือจัดสงหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งพิจารณาแลวเห็นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
แจงนั้นมิใชเหตุอันสมควร ใหรีบแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดรับแจงตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง
การแจงเหตุ การพิจารณาการแจงเหตุ และการอุทธรณตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคสี่
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมอาจไปใชสิทธิ
เลือกตั้งไว เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งไวดวย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายปดประกาศ
รายชื่อบุคคลที่จะรับแจงเหตุ สถานที่ที่จะรับแจงเหตุ และวิธีการแจงเหตุไว ณ ศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขต
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๕ เมื่ อ ครบกํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ จากวั น เลื อ กตั้ ง ให บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ
ตามมาตรา ๒๔ หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร
ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ใหผูมีสวน
ไดเสียยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุที่ไมอาจ
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร หรือ
เปนผูที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา ๒๕ ใหถือวาผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้
(๑) สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
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(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
มาตรา ๒๗ การเสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะ
เปน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น
ในกรณี ที่ มี ก ารโต แ ย ง การเสี ย สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ยื่ น คํ า ร อ งต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพรอมหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไดไปใช
สิทธิเลือกตั้งในครั้งถัดมาแลว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคํารองเพื่อมี
คําสั่งใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
หลัก เกณฑแ ละวิ ธีการยื่ น คํา รอง และการพิจ ารณาคํา รอ งตามวรรคสองใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๘ บุคคลซึ่งไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือไมไ ปใชสิทธิเลือ กตั้งและได แ จงเหตุแ ห ง
ความจําเปนซึ่งเปนเหตุอันสมควร ยอมไดรับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
๒. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๒๙ เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครั้ง ใดแลว ใหค ณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา เขตเลื อกตั้ งหรือผู ซึ่งคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
มอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง และปดประกาศไว ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน
หรือเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง ไมนอยกวายี่สิบวัน
กอนวันเลือกตั้ง กับใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบานไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาสิบหาวันดวย
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ของตนไมมีรายชื่ออยูใ นบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแหงหนวยเลือกตั้งที่ตนหรือผูนั้น สมควรมีชื่อ
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เปน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น มีสิทธิยื่น คํารองขอเพิ่มชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และถาเห็น วาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูใ น
ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหสั่งเติมชื่อตามที่ยื่นคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว
ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเห็นวาผูยื่น
คํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ใหสั่งยกคํารอง และแจงใหผูยื่นคํารอง
ทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารองโดยแสดงเหตุผลไวดวย
เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ผูยื่นคํารองมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
หรือตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาหาวัน โดยไม
ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพื่อใหศาลวินิจฉัยวาจะใหเติมชื่อในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามที่ยื่นคํารองหรือไม
เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคสามแลว ใหศ าลดําเนิน การพิจารณาโดยเร็ว คําสั่งของศาล
ใหเปนที่สดุ และใหศาลแจงคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไปก อ นได รั บ คํ า สั่ ง ศาล ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง หรื อ
ผูที่ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง มอบหมาย ดํ า เนิ น การแก ไ ขบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ง ทุ ก ฉบั บ
ใหถูกตองดวย
การใดที่ไดปฏิบัติไปตามคําสั่งเดิม ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรื อ
ผูที่ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งมอบหมายก อนไดรั บคํ าสั่ งศาลเปน อย า งอื่ น นั้ น ใหเ ป น อั น สมบู ร ณ
ตามกฎหมาย
มาตรา ๓๑ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู ใ ดเห็ น ว า ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด ป ระกาศ
ตามมาตรา ๒๙ มีชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมีสิทธิยื่น คํารองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา
สิบวัน เพื่อใหถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
สมควรยกคํารอง ก็ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นหรือยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั่งใหผูนั้นและ
เจาบานทราบ และใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาเจาบานผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่น อยูในทะเบียนบาน
ของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง เมื่อเจาบานนําหลักฐานทะเบียนบาน
มาแสดงวาไมมีชื่อบุคคลนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย หรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการฟองคดีเพื่อขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจง
คําพิพ ากษาของศาลแลว ให คณะกรรมการการเลือ กตั้งจั ดให มีบัน ทึกลงไวใ นทะเบียนที่จัด ทําไว
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําพิพากษา
ของศาล ปดไว ณ สํานักงานเทศบาล หรือที่วาการอําเภอโดยเร็ว
ในกรณีที่ไดมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งประกาศถอนชื่อผูซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งออกจากบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งทุกฉบับใหถูกตองดวย และใหนําความในมาตรา ๓๐ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินการหรือยินยอมใหมีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบาน
ของตน เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
หากปรากฏวา มี ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ดั ง ต อไปนี้ ให สัน นิ ษ ฐานว า เป น การย า ยบุ ค คลเข า มา
ในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(๑) การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบาน
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน
(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง
(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน
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สวนที่ ๕
ผูสมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง
๑. ผูสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๔ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งหรือแบบสัดสวน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปน ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๕ บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามของ
พรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบ
สัดสวน แบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงเขตเลือกตั้งเดียว
ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวา
มีการสมัครรับเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง หามมิใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหบุคคลนั้นเปนผูสมัครตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๔๓
แลวแตกรณี และใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศการรับสมัคร
เลือ กตั้ง และใหนํา ความในมาตรา ๓๙ หรือ มาตรา ๔๔ แลว แตก รณี มาใช บังคั บโดยอนุ โลม
ในกรณี ที่มี ก ารตรวจพบการฝ าฝ น ความในวรรคหนึ่ งภายหลัง การประกาศการรั บสมั ค รเลื อ กตั้ ง
ใหนําความในมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
๒. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๓๖ ในการสมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง แบบแบง เขตเลื อ กตั้ ง ให ผู ส มัค รของแต ละพรรค
การเมืองที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งนั้น ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด ภายในระยะเวลาการ
รับสมัคร โดยผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทุกคนตามจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ตองยื่น
ใบสมัครในคราวเดียวกัน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

การยื่ น ใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูส มัครยื่น หนั งสือรั บรองของหัวหน าพรรคการเมือ ง
วาสงสมาชิกผูนั้น เขาสมัครรับเลือกตั้ง พรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท
และมีหลักฐานการสมัครครบถวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่มีผูสมัครของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองยื่นใบสมัครพรอมกัน และไมอาจ
ตกลงกันไดวาจะใหผูสมัครของพรรคการเมืองใดยื่นกอนหลัง ใหใชวิธีการจับสลากระหวางผูสมัคร
ซึ่งเปนผูแทนของผูสมัครของพรรคการเมืองที่มาพรอมกัน เพื่อกําหนดลําดับการยื่นใบสมัครของผูสมัคร
ของแตละพรรคการเมือง
ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศในราชกิ จจานุเ บกษากํา หนดรายละเอี ยดเกี่ย วกั บ
หลักฐานการสมัครและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๓๗ เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับใบสมัครของผูสมัครของ
พรรคการเมืองใดแลว ใหลงบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐาน และออกใบรับใหแ กผูสมัครของ
พรรคการเมืองนั้น เรียงตามลําดับการยื่น ใบสมัครตามมาตรา ๓๖ และใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร และ
สอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไมใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน นับแตวัน ปดการรับ
สมัคร ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งไดก็ใหประกาศการรับสมัครไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน
และที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ผูนั้นสมัคร
ประกาศตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหมีชื่อและชื่อสกุลผูสมัคร รูปถายผูสมัครพรรคการเมือง
ที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๘ เมื่อ ผูอํ านวยการการเลื อกตั้ง ประจํ าเขตเลือ กตั้ งไดอ อกใบรับ ให แ ก ผูส มัค ร
ตามมาตรา ๓๗ แลว หามมิใหผูสมัครถอนการสมัครรับเลือกตั้ง และใหคาธรรมเนียมการสมัคร
รับเลือกตั้งตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง
หามมิใหผูสมัครตามวรรคหนึ่งยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๓๗ ใหผูสมัครผูนั้น มีสิทธิยื่น คํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต
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วั น ที่ ป ระกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยไม ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มศาลในการดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณา เมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเชนใดแลว ใหศาลแจงคําสั่งไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง ในการนี้ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดยเร็ว
ถาศาลมีคําสั่งใหรับสมัคร ใหประกาศชื่อผูนั้นตามมาตรา ๓๗ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
กอนทราบคําสั่งศาล
ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหการพิจารณา
เปน ไปโดยรวดเร็ว และเที่ย งธรรมและใหแ ลวเสร็จ กอนวัน เลือกตั้งไมน อยกวาสามวัน ในการนี้
อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูรับคํารองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให
ศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเปนแทนศาลฎีกาก็ได
มาตรา ๔๐ กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานวาผูสมัครผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยเร็ ว ถา เห็ น วา ผูสมั ครผูนั้น ขาดคุณ สมบัติห รือ มีลัก ษณะตอ งหา มมิ ใ หใ ชสิ ทธิส มัค ร
รับเลือกตั้ง ใหย่นื คํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น
ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูรับคํารองแทน
เพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐาน หรือดําเนินการอื่นที่จําเปน
แทนศาลฎีกาก็ได
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถาปรากฏวาไมมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการยื่นคํารองแลว
แตศาลฎีกายังไมมีคําวินิจฉัย ใหการพิจารณาเปน อัน ยุติ และใหดําเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศ
การรับสมัครที่มีผลอยูในวันเลือกตั้ง
๓. การสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งใดจะเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองนั้นจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อ
โดยมีหลักเกณฑตามลําดับ ดังตอไปนี้
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(๑) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดตองไดรับความยินยอมเปนหลักฐานโดยชัดแจง
จากบุคคลนั้น และบุคคลดังกลาวตองเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว
(๒) การจัดทําบัญชีรายชื่อ ใหจัดเรียงลําดับรายชื่อผูสมัครตามลําดับหมายเลขจํานวนสิบคน
มาตรา ๔๒ การสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน ใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นตามมาตรา ๔๑
ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามวั น เวลาที่ กํ า หนด พร อ มทั้ ง หนั ง สื อ ยิ น ยอมของผู ส มั ค ร
เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท หลักฐานการพิจารณารายชื่อผูสมัครของพรรคการเมือง
ตามที่บัญญัติไ วใ นมาตรา ๙๗ (๒) ของรัฐ ธรรมนูญ และหลักฐานการสมัครอื่น ครบถวนตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศในราชกิ จจานุเ บกษากํา หนดรายละเอี ยดเกี่ย วกั บ
หลักฐานการสมัครและวิธีการยื่นบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๔๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครตามมาตรา ๔๒ แลว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครคุณสมบัติ และลักษณะตองหาม
ของผูสมัคร ถาเห็น วาถูกตอง ใหประกาศรายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อผูสมัครแบบสัดสวน
ของพรรคการเมืองเปน รายเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนนั้น ไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๓๗
และใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๔๓ ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง และใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏวาผูสมัครแบบสัดสวนผูใดขาดคุณสมบัติสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนโดยเร็ว และใหนําความในมาตรา ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๔. หมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ เ ปน การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรเป น การเลือ กตั้ งทั่ ว ไป
ใหพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน ไดรับหมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบ
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สัดสวนของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับกอนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ และใหมีหมายเลขเดียวกัน
ทุกเขตเลือกตั้งแบบสัดสวน
ในกรณีที่มีพรรคการเมืองมายื่น สมัครพรอมกัน และไมอาจตกลงกัน ได ใหใชวิธีจับสลาก
ระหวางพรรคการเมืองที่มาพรอมกัน
มาตรา ๔๗ ในการเลือกตั้ง แบบแบงเขตเลื อกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ใหผูสมัครไดรั บ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังการยื่น ใบสมัครตามลําดับเลขที่ใ บรับใบสมัคร
ตามมาตรา ๓๗ โดยใหผูสมัครพรรคเดียวกันไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับตอเนื่องกัน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหนําความ
ในมาตรา ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๖
คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ การใช จ า ยในการเลื อ กตั้ ง และวิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหมีผลใชบังคับ
ในระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร ใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตเกาสิบวันกอนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (๑) ใหมีผลใชบังคับ ตั้งแต
วันที่ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละครั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) จํานวนเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคนที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
(๒) จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบสัดสวนในเขต
เลือกตั้งแบบสัดสวน ในกรณีที่ผูสมัครแบบสัดสวนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดใชจายไป
เพื่อการเลือกตั้งเปนจํานวนเทาใด ใหนับรวมเปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย
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เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
หามมิใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนคาใชจายที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงิน หรือทรัพยสิน อื่นใดที่บุคคลใด ๆ จายหรือ
รับวาจะจายแทนหรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความ
ยินยอมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้น ดวย ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตรา
คาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น ๆ
การใชจายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติใ หถือวา
เปนการใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใหนํามารวมคํานวณเปนคาใชจายของผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ตามมาตรานี้ดวย
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแลว ใหคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
จัดประชุมหารือกับหัวหนาพรรคการเมือง เพื่อกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองและของผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแตวันที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกลาว
มาตรา ๕๑ ใหผูสมัครแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควร และใหพรรคการเมืองแตงตั้งบุคคลที่มี
ความรูทางบัญชี เพื่อเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและรายจายของผูสมัคร หรือของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งนั้น
การจัดทําบัญชีรายรับและรายจายของสมุหบัญชีเลือกตั้งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๒ ภายในกําหนดเกาสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง ผูสมัครแตละคนและพรรคการเมือง
ที่สงผูสมัครแบบสัดสวนตองยื่น บัญชีรายรับและรายจายที่สมุหบัญชีเลือกตั้งจัดทําขึ้น โดยผูสมัคร
หรือหัวหนาพรรคการเมือง แลวแตกรณี ไดรับรองความถูกตองบัญชีรายรับและรายจายอยางนอย
ตองประกอบด วยคา ใชจายทั้งหมดที่ไดจ ายไปแลวและที่ยัง คางชํา ระ รวมทั้ง หลักฐานที่เกี่ ยวขอ ง
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนิน การตรวจสอบรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่งแลว
ให ป ระกาศผลการตรวจสอบรายการค า ใช จ า ยนั้ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณี ที่ มี ก ารคั ด ค า นการเลื อ กตั้ ง ว าผู ส มั ค รผู ใ ดหรื อ พรรคการเมื อ งใดใชจ า ยเกี่ ย วกั บ
การเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหเก็บรักษารายการคาใชจาย
และหลักฐานดังกลาวไวจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดพิจารณาเสร็จสิ้น
มาตรา ๕๓ หามมิ ใ หผูส มัครหรือผูใ ดกระทําการอยา งหนึ่ง อยางใดเพื่ อจูงใจใหผู มีสิท ธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวน
การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า ให เสนอให สั ญ ญาว า จะให หรื อ จั ด เตรี ย มเพื่ อ จะให ทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได แกผูใด
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ งหรือไมลงสมัครรับเลื อกตั้งอันกอใหเกิ ดประโยชน แกผูสมัครอื่ นหรือพรรค
การเมืองอื่นในการเลือกตั้ง และทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดหรื อ พรรคการเมื อ งใดลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ ส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
เพื่อประโยชนของผูอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑตามมาตรา ๘๘
มาตรา ๕๕ หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนํากลับไปจากที่เลือกตั้งโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ หรือ
จัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับจากที่เลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
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ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงที่เลือกตั้งซึ่งจัดไวสําหรับการลงคะแนนตาม
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ดวย
บทบัญญัติในมาตรานี้ มิใ หใ ชบังคับ แกการที่หนวยงานของรัฐ จัดยานพาหนะเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๕๖ หามมิใ หผูใ ดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง
หรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนแหงการเลือกตั้งโดยประการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด ทั้งนี้ เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการหรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผูนั้น
มาตรา ๕๗ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ
เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง
การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ นั้น หรือการแนะนําหรือชวยเหลือ
ในการดําเนิน การที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิไดเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นวา อาจเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติการณอันอาจเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง
ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอําเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือหามเขา
เขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได
มาตรา ๕๘ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑการดําเนิน การของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง ในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การจัดสถานที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถาน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรค
(๒) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครหรือพรรคการเมืองไปให
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) สถานที่สําหรับใหผูสมัครและพรรคการเมืองใชในการโฆษณาหาเสียงไดอยางเทาเทียมกัน
ในการนี้ รัฐอาจจั ดใหมีการแสดงหรือ การดําเนิน การอื่น ใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิท ธิเลือกตั้งมาฟงการ
โฆษณาหาเสียงดวยก็ได แตตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อการสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
โดยเฉพาะ
(๔) การกําหนดหลัก เกณฑแ ละระยะเวลาใหพรรคการเมื องโฆษณาหาเสี ยงเลือ กตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ นหรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ น
ของรัฐ ซึ่งจะตองจัดใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสเทาเทียมกัน
(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบ
เกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือขอหามมิใหปฏิบัติในการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๙ หามมิใหผูสมัคร พรรคการเมืองหรือผูใด ปดประกาศ
หรือติดแผน ปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปน ของรัฐ หรือ ในที่ของเอกชน โฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หรือกระทํากิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดใหรัฐสนับสนุน
หามปดประกาศหรือติดแผน ปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือจํานวนไมเปน ไปตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
สวนที่ ๗
การลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๖๑ หีบบัตรเลือกตั้งตองมีลักษณะที่สามารถมองเห็น ภายในไดงาย และมีวิธีการ
ปดผนึกเพื่อปองกันการเปดหีบบัตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือการนําบัตรใสในหีบบัตรหลังจากปด
การลงคะแนนเลือกตั้งแลวได รวมทั้งตองมีลักษณะพิเศษเพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรดวย
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บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจะตองมีชองทําเครื่องหมายและหมายเลขไมนอยกวาจํานวน
ผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้น และมีชองทําเครื่องหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย
บัตรเลือกตั้งแบบสัดสวนจะตองมีชองทําเครื่องหมายและหมายเลขของพรรคการเมืองและ
ชื่ อ พรรคการเมื อ งครบทุ ก พรรคที่ ส ง สมั ค รเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส ว นในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น และมี ช อ ง
ทําเครื่องหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย ทั้งนี้ อาจจัดใหมีภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ไวดวยก็ได
บัตรเลือกตั้งสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งแบบสัดสวน
ตองมีลักษณะแตกตางที่สามารถจําแนกออกจากกันไดอยางชัดเจน
หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามลักษณะและขนาดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
มาตรา ๖๒ ในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๖๓ กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
นับจํานวนบัตรเลือกตั้ งทั้งหมดของหนวยเลือกตั้ งนั้น และปด ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ งที่มีอ ยู
ทั้งหมดในที่เลือกตั้งนั้นไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปดเผย แสดงใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้น
เห็นวาหีบบัตรเลือกตั้งเปนหีบเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยู
ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
มาตรา ๖๔ ในระหวางเวลาเปด การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผู มีสิท ธิเลือ กตั้ง ซึ่งประสงค
จะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหอา นชือ่ ตัว
และชื่อสกุลของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชี
รายชื่อผูมีสิ ทธิเลือกตั้ง และให จดหมายเลขของบัตรและชื่อหนว ยงานของรัฐ ที่ออกบัต ร แลวให
ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง พรอมทั้งใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งจดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง และใหผูมีสิทธิ
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เลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้งเปนหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งกํ า หนด แล ว ให ก รรมการประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง มอบบั ต รเลื อกตั้ งให แ ก ผู นั้ น เพื่ อ ไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผูทักทวง หรือกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสงสัยวาผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมาแสดงตนนั้น
ไม ใ ช เป น ผู มีชื่ อ ในบัญ ชีร ายชื่อ ผู มีสิ ทธิ เลื อกตั้ง ใหค ณะกรรมการประจํ าหนว ยเลื อกตั้ง มีอํ านาจ
สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อ ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยวา ผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใช
เปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทําบันทึกคําวินิจฉัย
และลงลายมือชื่อไวดว ย
มาตรา ๖๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใด
ใหลงคะแนนเลือกตั้งได ณ หนวยเลือกตั้งนั้น และใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๖๖ ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใ นหนวยเลือกตั้งอื่น ที่อยู
นอกหนวยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหนวย
เลือกตั้งที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๖๗ การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองทําเครื่องหมาย
ของหมายเลขผูสมัครหรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมประสงค
จะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทในชองทําเครื่องหมายไมประสงค
ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๖๘ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือผูสูงอายุในการลงคะแนน
เลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง
ของคนพิการหรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แตการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหคนพิการ
หรือผูสูงอายุไดลงคะแนนเลือกตั้งดวยตนเอง ทั้งนี้ การอํานวยความสะดวกนั้นตองเปนไปเพื่อใหมีการ
ลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับดวย
มาตรา ๖๙ เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแลว ใหพับบัตร
เลือกตั้งเพื่อมิใ หผูอื่นทราบวาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแ กผูสมัครผูใ ดหรือพรรคการเมือ งใด หรือไม
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ประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง แลวใหนําบัตรเลือกตั้งนั้นใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเองตอหนา
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
มาตรา ๗๐ หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น พยายามลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไวสําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๗๑ หามมิใ ห ผูมี สิทธิ เลื อกตั้ งผู ใ ดใชบั ตรอื่ น ที่มิ ใ ช บัตรเลื อกตั้ งตามมาตรา ๖๑
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือใชบัตรเลือกตั้งที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับมาจากการแสดงตนตามมาตรา ๖๔
ลงคะแนนเลือกตั้ง
หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
มาตรา ๗๒ หามมิใหผูใดจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน
ไดลงคะแนนเลือกตั้งแลว
มาตรา ๗๔ หามมิใ หผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสใ นหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ด ว ยกฎหมาย หรื อ กระทํ า การใดในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ แสดงว า มี ผู ม าแสดงตน
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
จากความจริง
มาตรา ๗๕ หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแลวแสดงตอผูอื่น เพื่อใหผูอื่น
ทราบวาไดลงคะแนนหรือไมลงคะแนนใหผูใด โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา ๗๖ หามมิใ หผู ใ ดกระทํ าการใดโดยไมมีอํ านาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใ ห
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
หรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งได
มาตรา ๗๗ หามมิใ หผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใ ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
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มาตรา ๗๘ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งแหงใดไมสามารถกระทําได
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอน
วันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกตั้งใหมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลื อกตั้งไดโ ดยสะดวก แตถ าไมอ าจกํ าหนดที่เลื อกตั้ง ใหม ได ใหป ระกาศ
งดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว
เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในการดําเนินการตามวรรคสาม ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาไมสามารถดําเนินการ
ใหแลวเสร็จตามมาตรา ๘ ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมสําหรับ
หนวยเลือกตั้งนั้นไดตามความเหมาะสมโดยไมตองนําระยะเวลาตามวรรคสามมาใชบังคับก็ได
มาตรา ๗๙ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้ง และงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทําเครื่องหมายในบัตร
เลื อ กตั้ ง ที่ เ หลื อ อยู ใ ห เ ป น บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ไม ไ ด ต ามวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ในกรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งไดมาอยูในบริเวณที่
ลงคะแนนเลือกตั้งแลวก อนเวลาป ดการลงคะแนนเลือ กตั้ง ที่เหลื ออยู แตยังไมได รับบัต รเลื อกตั้ ง
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูมาแสดงตนนั้น และเมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดชองใสบัตรเลือกตั้งของหีบ
บัตรเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการประจําหน วยเลือกตั้งจัดทํา รายการเกี่ยวกับ จํานวนบั ตรเลือกตั้งทั้งหมด
จํานวนผูม าแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แลวใหกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนาที่อยูใ นขณะนั้น ทุกคนลงลายมือชื่อไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งอยูในที่นั้นทราบ
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มาตรา ๘๐ ตั้งแตเวลาที่ไดเปดและปดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไวเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง
หรือภายหลังที่ไดปดหีบบัตรเลือกตั้งนั้น เพื่อรักษาไวเมื่อการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้น แลวหามมิใ หผูใ ด
เปดทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทําใหไรประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ไดจัดทําโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
สวนที่ ๘
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ ภายใตบั งคับมาตรา ๘๕ การนั บคะแนนเลือกตั้ งใหกระทํา ณ ที่ เลือกตั้ ง
โดยเปดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง
เพื่อ ใหการนั บ คะแนนเปน ไปอยางเปด เผยและเที่ย งธรรม ให คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา ๘๒ ใหมีการนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งทําเครื่องหมายไมประสงค
จะลงคะแนนเลือกตั้ง และใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย
ในการนับคะแนนหากปรากฏว ามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสี ยออกไวตางหากและหามมิใ ห
นับบัตรเสียเปนคะแนนไมวากรณีใด
บัตรเลือกตั้งดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) บัตรเลือกตั้งแบบแบ งเขตเลือ กตั้ง ที่ทํา เครื่อ งหมายลงคะแนนเลือกตั้งให แ กผู สมัค ร
เกิน จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น หรือบัตรเลือกตั้งแบบสัดสวน
ที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเกินหนึ่งพรรคการเมือง
(๔) บัตรที่ไ มอาจทราบได วาลงคะแนนเลือ กตั้ง ให กับผู สมั ครแบบแบ งเขตเลือกตั้ง ผูใ ด
หรือพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใด
(๕) บัต รที่ ไ ดทํ าเครื่อ งหมายลงคะแนนเลื อกตั้ง ใหแ ก ผูส มัค รสมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดสวน แลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย
(๖) บัตรเสียอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้วา “เสีย” พรอมทั้งระบุ
เหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน
ความในวรรคสามมิใหใชบังคับกับบัตรเสียตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๓ หา มมิ ใ หก รรมการประจํ า หน ว ยเลือ กตั้ง จงใจนั บ บัต รเลื อกตั้ งหรือ คะแนน
เลือกตั้งใหผดิ ไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใดโดยมิได
มีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหายหรือ ใหเปน บัตรเสียหรื อ
กระทําการดวยประการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชไดหรืออานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง
หรือทํารายงานการเลือกตั้งไมตรงความเปนจริง
มาตรา ๘๔ เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยูทั้งหมด จํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ใ ช และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ใหกระทําโดย
เปดเผย และรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งดําเนิน การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแลว
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเก็บเอกสารและสิ่งของตาง ๆ ดังตอไปนี้ใสในหีบบัตรเลือกตั้ง
แตละประเภทการเลือกตั้ง
(๑) บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว บัตรที่มีการทําเครื่องหมายลงในชองไมประสงค
จะลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเสีย โดยแยกแตละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส
(๒) แบบกรอกคะแนนที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด
(๓) รายงานผลการนับคะแนน
(๔) ประกาศผลการนับคะแนน
เมื่อไดบรรจุสิ่งของตามวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดหีบบัตร
เลือกตั้งพรอมทั้งใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหงและใหประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จแลวให
มัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือ กแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้งและประจําครั่งทับปมเชือก
หรือกระทําการดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน วิธีการเก็บบัตรเลือกตั้ง และ
การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๘๕ ถาการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไมสามารถกระทําได หรือไมสามารถนับ
คะแนนไดจนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่น
หรือดวยความจําเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภัย ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหนวยเลือกตั้งนั้นแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อ ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนตอไปโดยเร็ว เวนแต
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและ
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง วิธีการนับ คะแนนใหม ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งหากพบวามี
บัตรเลือกตั้งที่ไดมีการลงคะแนนเลือกตั้งแลวชํารุดหรือสูญหาย ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณาสั่งใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นเวนแตหนวยเลือกตั้งนั้นมีผูมาใช
สิทธิเลือกตั้งในจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม แตไมตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
ดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการนับ คะแนนปรากฏวาจํานวนผูม าใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับ
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับ คะแนนใหม
โดยพลัน ถายังไมตรงกัน อีกใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพรอมเหตุผ ล
และนําสงหีบบัตรและอุปกรณแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําเขตเลือกตั้ งไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งใหมีการนับคะแนนใหมหรือสั่งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหม
ในหนวยเลือกตั้งนั้น เวนแตหนวยเลือกตั้งนั้นมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม
แตไมตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
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มาตรา ๘๗ เมื่ อ รวบรวมผลการนั บ คะแนนทุ ก หน ว ยเลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น แล ว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง แลวรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
มาตรา ๘๘ ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งเทากับหรือ
นอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผูสมัครจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อ
ไดรับคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและมากกวา
จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไดรับ คะแนนเลือกตั้ง
นอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ไมประสงคจะลงคะแนน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม โดยใหรับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหมเฉพาะตําแหนงที่ไดรับคะแนนนอยกวา
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคลงคะแนนเลือกตั้ง
และใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับ
ในการเลือกตั้งใหมตามวรรคหนึ่ง ถามีจํานวนผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนตําแหนง
ที่ตองเลือกตั้งใหม ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม และถามีผูสมัครผูใดไดคะแนน
เลือกตั้งนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอีกหรือไดไมมากกวาจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม
โดยดําเนินการตามวรรคหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
ในการเลื อกตั้ง ใหม ตามวรรคสอง ถ ามี จํา นวนผู สมัค รเทา กับ จํา นวนที่ต องเลื อกตั้ง ใหม
ให ผู ส มั ค รซึ่ ง ได ค ะแนนเลื อ กตั้ ง มากที่ สุ ด เรี ย งตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ตามจํ า นวน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่ตองเลือกตั้งใหมนั้น โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เลือกตั้งใหผูสมัครเปนผูไดรับเลือกตั้งภายในระยะเวลาตามมาตรา ๘
ในกรณีที่มีการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามวรรคสอง หากปรากฏวามีผูสมัครนอยกวาจํานวน
ที่ ต อ งเลื อ กตั้ ง ใหม ห รื อ ไม มี ผู ส มั ค ร ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มเติม เพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรครบจํานวนและใหนําความใน
วรรคสองและวรรคสาม และความในสวนที่ ๕ ผูสมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง ๒. การสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับมาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหผูสมัคร
ซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งไดมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมา
ในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากัน อัน เปน เหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูที่ไดรับ
เลือกตั้งไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับเลือกตั้งครบ
จํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งตองกระทําตอหนาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
นั้นตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๙๐ การรวมผลคะแนนเลือกตั้งของการเลือกตั้งแบบสัดสวนในแตละเขตเลือกตั้ง
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
รวมคะแนนเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของทุกหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งแบบแบงเขต เพื่อรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดของจังหวัดในการ
เลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขต ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารรวมคะแนนเลื อ กตั้ ง เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลชวยเหลือในการ
รวมคะแนนเลือกตั้งไดตามความจําเปน
(๒) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับผลคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนจากทุก
เขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตาม (๑) แลว ใหดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งจากทุกเขตเลือกตั้ง
ดังกลาว เพื่อสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในเขตเลือกตั้ง
แบบสัดสวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายใหเปนผูรวมผลคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของเขต
เลือกตั้งแบบสัดสวนนั้น เพื่อ รวมผลคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแบบ
สัดสวนในเขตเลือกตั้งนั้น แลวสงผลการรวมคะแนนดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลรวมคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนของ
แต ล ะเขตเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส ว นแล ว ให ดํ า เนิ น การคํ า นวณสั ด ส ว นเพื่ อ หาผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละเขตเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหรวมผลคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตนั้นไดรับคะแนน
ในเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนนั้น
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(๒) ให นํ า คะแนนรวมจาก (๑) หารด ว ยสิ บ ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ใ ห ถื อ เป น คะแนนเฉลี่ ย ต อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งคน
(๓) ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึ่ง แตละพรรคการเมืองจะไดรั บ
ใหนําคะแนนรวมของแตละพรรคการเมืองที่ไดรับ หารดวยคะแนนเฉลี่ยตาม (๒) ผลลัพธที่ไดเปน
จํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองนั้นไดรับ โดยเรียงลําดับ
จากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปนลําดับไป
(๔) ในกรณีที่จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองไดรับรวมกันทุก
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนมีจํานวนไมครบสิบคน ใหพรรคการเมืองที่มีผลลัพธตาม
(๓) เปนเศษ และพรรคที่ไดคะแนนไมถึงจํานวนตาม (๒) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือจํานวน
มากที่ สุ ด ได รั บ จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว นหนึ่ ง คนตามลํ า ดั บ จนกว า จะมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองทั้งหมดไดรับรวมกันครบจํานวนสิบคน
(๕) ในการดําเนินการตาม (๔) ถามีคะแนนเทากัน ใหพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากัน
จับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด เพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนครบจํานวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมืองที่จะไดรับตามผลการ
คํานวณขางตน จะตองไมเกินจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนเทาที่มีอยูในแตละบัญชีรายชื่อ
ผูสมัคร
มาตรา ๙๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแ หงสวนที่ ๑๐ การดําเนิน การกรณีการเลือกตั้งมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลการนับคะแนนแบบแบงเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๘๗ และดําเนินการคํานวณสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ของแตละพรรคการเมือ งในแตละเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งวาผูสมัครผูใดเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งและแบบสัดสวน
มาตรา ๙๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลว ใหรีบสงผลการเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของทุกพรรคการเมืองในแตละเขตเลือกตั้งแบบสัดสวน
ไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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สวนที่ ๙
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๙๔ การจั ด ให มี ก ารลงคะแนนเลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
โดยเฉพาะในสวนนี้แลว ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๕ ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนตองไปใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ ในวัน เลือกตั้งไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ใหขอใชสิทธิ
ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งมอบหมายไดตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผูแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นวา
ถู ก ต อ ง ให กํ า หนดที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางที่ ผู นั้ น จะใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง และแจ ง ให
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ผูนั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบ และหมายเหตุ
สถานที่ที่ผูนั้นจะไปใชสิทธิเลือกตั้งในเอกสารที่เกี่ยวของ
หลั กเกณฑแ ละวิธี ก ารขอใช สิท ธิล งคะแนนเลือ กตั้ งตามวรรคหนึ่ง สถานที่ แ ละจํ านวน
ที่เลือกตั้งกลาง และวันที่กําหนดใหมาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๙๖ ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งติดตอกันเปนเวลา
นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
และใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่เขตเลือกตั้งที่ผูนั้น ใชสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตั้งอยูในกลุมจังหวัดนั้นดวย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอํานวย
ความสะดวก เพื่อประกันการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยูนอกเขต
เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลา
นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
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มาตรา ๙๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการ
เลือกตั้งใหม ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ ถาประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนอยู ตองมาลงทะเบียน
เพื่อ ใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหผู ลงทะเบีย นตามวรรคหนึ่ งมีสิ ทธิ เลือ กตั้ งนอกเขตเลือ กตั้ง เมื่ อได ลงทะเบีย นกอ นวั น
เลือกตั้งสามสิบวัน โดยใหใ ชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนลงทะเบียนไวและใหหมดสิทธิ
ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ในหน ว ยเลื อ กตั้ ง เดิ ม ที่ ต นมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ จนกว า จะมี ก ารลงทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลง ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งบัน ทึกการลงทะเบียนขอใชสิทธิดังกลาวไวใ น
ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ ใชใ นการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมี สิทธิเลือกตั้ง และใหหมายเหตุ
สถานที่ที่ไปใชสิทธิไวในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย
ผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งอาจขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงจังหวัดที่จะใชสิทธิเลือกตั้งได
โดยใหมีผลเมื่อพนสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและใหนําความในวรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม ในการนี้ จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกินหนึ่งครั้งไมได
ผูใชสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งตองใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานครบเกาสิบวัน
ครั้งสุดทายตามมาตรา ๙๖ แลวแตกรณี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหมในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไปแลว แตมิไดไปใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ใหมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น ใหถอื วาการลงทะเบียนนั้นเปนการแจงเหตุอันสมควรและ
ไมเสียสิทธิตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๙๘ ในการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๙๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี
ที่เลือกตั้งกลางจังหวัดละหนึ่งแหง เวนแตมีความจําเปน จะจัดใหมีที่เลือกตั้งกลางมากกวาหนึ่งแหงก็ได
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การสงบัตรเลือกตั้ง และการดําเนินการอื่นที่จําเปน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๙๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการ
เลื อ กตั้ ง ใหม ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู น อกราชอาณาจั ก รจะขอใช สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง
ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูก็ได
เมื่อไดแจงการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑
หลักเกณฑและวิธีการแจงความประสงคการขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหมในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไปแลว แตมิไดไปใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ใหมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนการแจงเหตุอันสมควรและ
ไมเสียสิทธิตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๑๐๐ ในประเทศใดมีผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงความประสงคขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในประเทศนั้น โดยอาจใหมีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ ใหมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ทางไปรษณีย หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใชเปนการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได ทั้งนี้ ใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของประเทศนั้น และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
มาตรา ๑๐๑ เมื่อขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๙๙ แลว ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น
หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น
เวนแตจะไดแจงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตามสวนที่ ๙ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจดําเนินการลวงหนาเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได เวนแตมีเหตุจําเปนเฉพาะทองที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได
ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งสงมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแลว
ใหถือวาบัตรเลือกตั้งนั้นเปนบัตรเสีย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งจากที่ใ ดสูญหาย หรือมีหลัก ฐานอัน ควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งที่ใ ด
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสั่งมิใหนับคะแนนจากที่นั้นกอน
แลวจึงสั่งใหบัตรเลือกตั้งจากที่นั้นเปนบัตรเสีย
สวนที่ ๑๐
การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๐๓ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวน
แลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวา
ผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามี
การกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการ
กระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชน นั้น ทุกรายเปน เวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
ถา การกระทํ าของบุค คลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลั กฐานอั น ควรเชื่อ ได วา หั วหนา พรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการ
กระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรค
การเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เพื่อเสนอคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง
ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง
ไมวาเป น การกระทําของผูใ ด ถาเห็ น วาผูส มัครผูใ ดหรือพรรคการเมืองใดจะไดรั บประโยชนจาก
การกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหผูสมัครผูนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
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ดําเนินการใด เพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผูนั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหสัน นิษฐานวาผูสมัครผูนั้น เปน ผูสนับสนุนการกระทํานั้น พรรคการเมืองนั้น มีสวนรูเห็น ในการ
กระทํานั้น เวนแตผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว
มติ ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เพื่ อเพิก ถอนสิท ธิ เลื อกตั้ง ตามมาตรานี้ใ หเ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครผูใ ดหรือศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดแลวใหพิจารณาดําเนินการ
ใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูนั้นดวย
ในการนี้ ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งแตกอนวัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง และผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูสมัครในการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับซึ่งจะเปน ผูไดรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหไดผูรับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๑๐๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น สมควร เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็วและเปนไปโดยเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจแตงตั้งขาราชการอัยการ ขาราชการอื่น หรือผูซึ่งเคยเปน ขาราชการดังกลาวหรือผูซึ่งเคยเป น
ขาราชการตุลาการตามจํานวนที่เหมาะสม เปนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน
เพื่อชวยคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน รวมทั้ง
รับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งขาราชการอัยการหรือขาราชการอื่นใหขาราชการ
ที่ไดรับการแตงตั้งมาปฏิบัติหนาที่โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรกลางบริหารงานบุคคล
หรือผูบังคับบัญชาของขาราชการดังกลาว แลวแตกรณี
การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๑๐๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบดวย ผูที่ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไมเปน ขาราชการ
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และไมเปน สมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ในพรรค
การเมือง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไมอาจดํารง
ตําแหนงกรรมการได ใหกรรมการกฤษฎีกาประจําคณะนั้น เลือกกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งในคณะ
เดียวกัน ที่ไ มมีลั กษณะตองห ามดั งกลา วเปน กรรมการแทน ในกรณีที่ ไมอาจหากรรมการแทนได
ใหคณะกรรมการนี้ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
กอ นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยเพื่อมีม ติใ หเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครผูใ ด
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงความเห็นพรอมดวยสํานวนการสืบสวน
สอบสวนไปยังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อพิจารณาใหความเห็น วาความเห็น ดังกลาวเปน ไป
โดยชอบดวยกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทําการโดยเที่ยงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการ
ดังกลาวมีความเห็นตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมีคําวินิจฉัยตามความเห็น เดิมก็ไดแ ตตอ งแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอมทั้งเหตุผ ล
และความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา
การใหความเห็น ของคณะกรรมการตามวรรคสอง ตองกระทําโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่มีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวาสองในสาม และตองกระทําภายในเวลาไมเกินหาวันนับแตวัน
ไดรับ เรื่องจากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง หากพน ห าวัน แลวยัง ไมมีค วามเห็น ของคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตอไป
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๐๖ ในกรณี ที่ ป รากฏต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ผู ใ ดกระทํ า การใด ๆ
เพื่อประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต และ
เที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนั้น ระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให
แกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดได
ถามีผูแ จงตอเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตํารวจพบเห็น การกระทําตามวรรคหนึ่ง
และการกระทํานั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหเจาพนักงานตํารวจจับกุม
และดําเนินคดีโดยเร็ว และแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการตอไป
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มาตรา ๑๐๗ ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูใด
ให เสนอให หรือสัญญาว าจะใหเงิน หรื อทรัพยสิน เพื่ อประโยชนใ นการจูงใจใหผู มีสิทธิเลือกตั้ ง
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําสั่ง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงที่การยึดหรืออายัดอยูใ น
เขตศาลภายในสามวันนับแตวันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อศาลไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการ
ไตสวนฝายเดียวใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันไดรับคํารองถาศาลเห็นวาเงินหรือทรัพยสินตามคํารอง
นาจะไดใชหรือจะใชเพื่อการเลือกตั้งโดยไมช อบดวยกฎหมาย ใหศ าลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๘ กอนวันเลือกตั้ง ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใด
หรือในเขตเลือกตั้งใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้งนั้น และใหกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม
มาตรา ๑๐๙ เมื่อ ไดมี การนับ คะแนนเลือ กตั้ง แลว ถาปรากฏหลักฐานอั น ควรเชื่อไดว า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดย
ไมถูกตอง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือนับคะแนนใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได
มาตรา ๑๑๐ กอนวันประกาศผลการเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา พรรคการเมืองใด
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมืองผูใด ไดกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกอให
ผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นกระทําการดังกลาวเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง
ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการกระทําดังกลาวนาจะเปนผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศใหบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนใหแกพรรค
การเมืองนั้นในการเลือกตั้งแบบสัดสวน เปนบัตรเสียและมิใหนับเปนคะแนน ทั้งนี้ เฉพาะในเขตพื้นที่
ที่มีการกระทํานั้น
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การกําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดจากหนวยเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งก็ได โดยคํานึงถึงผลกระทบแหงการกระทํานั้น
มาตรา ๑๑๑ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใด
กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต
โดยผลของการที่บุ คคลหรือ พรรคการเมื อ งใดได กระทํ า ทั้ งนี้ อั น เปน การฝ าฝ น พระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยพรรคการเมื อ ง ใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ งยื่ น คํา ร อ งต อ ศาลฎี ก า
เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณีเปนไปตามคํารอง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหศ าลฎีกาสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลาหาป แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีทราบ
ในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นหยุดการ
ปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง และถาศาลฎีกามีคําสั่งใหเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การเลื อกตั้ ง และป อ งกั น มิ ใ ห ก ารเลื อ กตั้ง มิ ไ ด เ ปน ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ยงธรรมให ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการ
กระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อตรวจ คน ยึด หรืออายัดเอกสาร
ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชา เอกสาร ทรัพยสิน
หรือพยานหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม จะเขา
ทําการคนโดยไมตองมีหมายคนก็ได และตองบันทึกพฤติการณแหงกรณีไว
อํานาจตามวรรคหนึ่งใหใชไดนับแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง และจะขอใหเจาหนาที่อื่นของรัฐชวยเหลือในการดําเนินการตามความจําเปนดวยก็ได
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบอํานาจใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่น
เปนผูคนก็ได แตผูรับมอบอํานาจตองไดรับหมายคนจากศาลดวย
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(๒) ขอใหสํานักงานปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน แจงรายงานการทําธุรกรรมของ
บุคคลที่นาจะเกี่ยวของกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทราบหรือใหธนาคารแหง
ประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นแจงให
ทราบถึงการโอนเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ
มาตรา ๑๑๓ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง หรื อศาลฎี กามีคํ าสั่ งให เพิ กถอนสิท ธิ
เลือกตั้งผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดและเปนเหตุใหตองมีการเลือกตั้งใหม ใหผูถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหมนั้นดวย
สวนที่ ๑๑
การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๑๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีสิทธิยื่นคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
ผูมีสิทธิยื่นคัดคานการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกตั้ง
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตการรองคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๒ ใหยื่นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําคัดคานการเลือกตั้ง ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน
วิธีการยื่น คํา คัดคานการเลือกตั้ งและการพิจ ารณาใหเปน ไปตามระเบียบที่ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่มีการยื่นคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกตั้ง ใหนํามาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐
มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่มีการยื่น คัดคานกอนวัน ประกาศผลการเลือกตั้งแตผลการสืบสวน
สอบสวนแลวเสร็จหลังวันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือยื่นคัดคานหลังวันประกาศผลการเลือกตั้ง และ
ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย และคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใด หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด ใหนําความในมาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีที่ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหรือเขตเลือกตั้งใด
เปน ไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย แตคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น วายังไมมีเหตุ ที่
จะตองใหมีการเลือกตั้งใหมเพราะไมมีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมี
คําสั่งใหยุติเรื่องก็ได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
หมวด ๒
การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สวนที่ ๑
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งแลว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งตองกําหนดใหมีการเริ่มรับสมัครไมเกินหาวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใชบังคับ และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน
มาตรา ๑๑๘ ผูมีสิ ทธิ เลื อกตั้ง สมาชิ กวุ ฒิส ภาตอ งมี คุณ สมบัติ แ ละไมมี ลัก ษณะต องหา ม
เชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๙ ผูซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๐ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิก
วุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียง
และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๑๒๑ การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ใหนําความในมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกวุฒิสภา ชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพัน บาท
และใหคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตกเปนรายไดของรัฐ
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มาตรา ๑๒๒ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนที่ ๑
บททั่วไป เฉพาะมาตรา ๘ และมาตรา ๙ สวนที่ ๒ เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สวนที่ ๓
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง สวนที่ ๔ ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง สวนที่ ๖
คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ยกเวนมาตรา ๖๐ สวนที่ ๗ การลงคะแนนเลือกตั้ง
สวนที่ ๘ การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง สวนที่ ๙ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้ง สวนที่ ๑๐ การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สวนที่ ๑๑
การคัดคานการเลือกตั้ง เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โดยอนุโ ลม ทั้ งนี้ เท าที่ไ มขั ดหรื อ แย งกับ การเลื อกตั้ งสมาชิ กวุฒิ สภาที่บัญ ญัติ ไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ
หรือในหมวดนี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นํามาใชบังคับกับการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ถ า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วบั ญ ญั ติ ใ ห ก ารกระทํ า ใด ๆ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น ใหนํามาใชบังคับ
กับการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๒๓ ใหผู สมั ครรั บเลือ กตั้ง เป น สมาชิ กวุ ฒิสภาสามารถหาเสีย งเลือ กตั้ง ได ก็แ ต
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒสิ ภา
ในกรณีที่ผูสมัครหรือผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งพิ จารณาวินิ จฉั ยโดยเร็ว คํา วินิจ ฉัย ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งใหเ ปน ที่ สุด ทั้ง นี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๒๔ เพื่ อประโยชน ใ นการหาเสีย งของผูส มัค ร ใหค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
กําหนดวิธีการที่รัฐสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) การจัดสถานที่ปดประกาศและติ ดปายเกี่ย วกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถาน
ซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครทุกคน
(๒) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครไปใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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(๓) สถานที่สําหรับใหผูสมัครใชใ นการหาเสียง ในการนี้ รัฐ อาจจัดใหมีการแสดง หรือ
ดําเนิน การอื่นใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมาฟงการหาเสียงก็ได แตตองมิใ ชเปน การจัดใหมีเพื่อ
สนับสนุนผูสมัครใดโดยเฉพาะ
(๔) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหนําความในมาตรา ๕๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ การจัดสถานที่ปดประกาศและติดปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกจากที่กําหนด
ไวในมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) แลว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และใหนํา
ความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๖ เมื่ อ มี เ หตุ ที่ จ ะต องสรรหาสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันสรรหาภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองมีการ
สรรหา
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหองคกรภาควิชาการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ตามมาตรา ๑๒๗ มาลงทะเบียนพรอมทั้งเสนอชื่อผูที่
สมควรไดรับการสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภาตอคณะกรรมการสรรหาใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวั น
นับจากวันสรรหา
มาตรา ๑๒๗ องคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภาตองเปน
องคกรในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา โดยตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
การรับรองโดยกฎหมายใหจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรมาแลวไมนอยกวาสามป และตองมิใชเปนองคกร
ที่แสวงหาผลกําไรหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
องคกรตามวรรคหนึ่งตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยตองแสดงหลักฐานการเปนองคกรภาคใดภาคหนึ่งเพียงภาคเดียว
มาตรา ๑๒๘ ใหองคกรตามมาตรา ๑๒๗ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เปนหรือเคยเปนสมาชิก
ขององคกร หรือปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
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ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ และสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาองคกรละหนึ่งคน
และใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อชําระคาธรรมเนียมคนละหาพัน บาท โดยใหคาธรรมเนียมนั้น ตกเปน
รายไดข องรัฐ ทั้ง นี้ บุค คลซึ่งไดรับ การเสนอชื่อจากองค กรแลวจะขอถอนชื่ อออกจากการไดรั บ
การเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภามิได
การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งใหทําเปน หนังสือ โดยอยางนอยตองมีประวัติระบุถึงเพศ
ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และสาขาอาชีพของผูไดรับการเสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอม
จากผูไดรับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๒๙ ใหคณะกรรมการการเลื อกตั้ งรวบรวมรายชื่อบุค คลซึ่ งได รับการเสนอชื่ อ
ตามมาตรา ๑๒๘ เสนอตอคณะกรรมการสรรหาภายในหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ
ตามมาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๓๐ ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ และสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับรายชื่อผูเขารับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาใหถือเปนที่สุด
มติในการสรรหาตองลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสรรหาเทาที่มีอยู
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาและแจงผลการสรรหาไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทําหนาที่หนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาในภาคใดสิ้นสุดลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระ ใหดําเนินการสรรหา โดยใหภาคนั้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา และใหนําความใน
มาตรา ๑๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๒ เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาและคาใชจาย
ในการดําเนินการของผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๓๓ ภายหลังมีการประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแลว ถาผูไดรับการเสนอ
ชื่อเขารับการสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกรที่เสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเปน
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สมาชิกวุฒิสภา เห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไมถูกตอง หรือไมชอบดวยกฎหมาย
หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๘
ของรัฐธรรมนูญ ใหผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกร
ที่เสนอชื่อ ผูเขารับ การสรรหาเปน สมาชิกวุฒิ สภา ยื่น คํารองคั ดคานตอ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวาในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ผูใดไดกระทําการใด ๆ
โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับการสรรหา หรือไดรับการสรรหาโดยผลของการที่บุคคลใดไดกระทําการ
ลงไปโดยฝาฝน หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใ หคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน
มาตรา ๑๓๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
แลวเห็น วาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปน ไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบด วยกฎหมายใหยื่น คํารอ ง
ตอศาลฎีกาภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหศาลฎีกาไตสวนและ
วินิจฉัย ดังตอไปนี้โดยพลัน
(๑) ถาเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในสวนใดหรือขั้นตอนใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ใหศาลฎีกามีคําสั่งใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาในสวนหรือขั้นตอนนั้นใหม
และใหผูที่ไดรับการสรรหาเปน สมาชิกวุฒิสภาในสวนนั้นหรือขั้น ตอนนั้นพน จากสมาชิกภาพนับแต
วันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง
(๒) ถ า เห็ น ว า ผู ไ ด รั บ การสรรหาเป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาผู ใ ดกระทํ า การอั น เป น การฝ า ฝ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวากอใหผูอื่นกระทําสนับสนุน หรือ
รูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับ
การกระทํานั้น และการกระทําดังกลาวมีผลใหการสรรหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหศาล
ฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้นเปนเวลาหาปโดยใหมีผลนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ศาลฎีกาไตสวนเพื่อวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๔ ถาเห็นวาผูใดกระทําการ
โดยไมสุจริตทําใหการสรรหาไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อใหผูอื่น ไดรับการสรรหาโดย
ฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้น และสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการสรรหาจากการกระทําดังกลาวดวย เวนแตสมาชิกวุฒิสภาผูนั้น
จะพิสูจนไดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํานั้น
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หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใ ดขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใ หความ
สะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางแลวแตกรณี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ หรือ
มาตรา ๘๓ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
ในกรณีมีการฝาฝนมาตรา ๕๓ และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูกระทําการฝาฝน
ใหศาลสั่งจายเงินสินบนนําจับไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนเงินคาปรับแกผูแจงความนําจับ
มาตรา ๑๓๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๙ ผูใ ดรูอยูแ ลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
หรือเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง ไดสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งโดยฝาฝน
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ วรรคสอง ตอ งระวางโทษจํ าคุกตั้ง แตหนึ่ง ปถึงสิบ ป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาํ หนดสิบป
มาตรา ๑๔๐ ผูใดกระทําการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเพื่อจะแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
เพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดยี่สิบป
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ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปน การกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทําสนับสนุน
หรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหถือวาพรรคการเมือง
นั้นกระทําการอั นอาจเป นภั ยต อความมั่ นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๑ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา ๕๐ วรรคสามตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเปนจํานวนสามเทา
ของจํานวนเงิน ที่เกิน จํานวนเงิน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด แลวแตวาจํานวนใด
จะมากกวากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๔๒ สมุหบัญชีเลือกตั้งผูใดจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร
คนใดไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดหาป และหามเปนสมุหบญ
ั ชีเลือกตั้งเปนเวลาหาป
มาตรา ๑๔๓ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมยื่นรายการคาใชจายตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือยื่นหลักฐานไมครบถวนตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดหาป
ถา รายการค า ใช จ ายที่ยื่ น ตามมาตรา ๕๒ เป น เท็จ ผู ส มัค รหรื อหั วหน าพรรคการเมื อ ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรั บ
ตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๔ ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใหถือเปนเหตุ
ที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดหาป
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มาตรา ๑๔๖ ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๔๗ ผูใ ดฝ า ฝ น มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ หรื อฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๘ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย หรือ
ใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๔๙ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดเผยใหแกผูใดทราบวาผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดมาลงคะแนนหรือยังไม
มาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๐ ผูใ ดเปดเผยหรือเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับ
การลงคะแนนเลือกตั้งในระหวางเวลาเจ็ดวัน กอ นวัน เลือกตั้งจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น บาทถึงสองแสนบาท และใหศ าลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดสิบป
มาตรา ๑๕๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ หรือ
มาตรา ๗๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
ในกรณีที่ผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ถาได แ จง ถึงการกระทํา ดังกล าวต อคณะกรรมการการเลือ กตั้งหรือผู ซึ่งคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
มอบหมาย กอนหรือในวันเลือกตั้ง หรือภายหลังวันเลือกตั้งไมเกินเจ็ดวัน ผูนั้น ไมตองรับโทษและ
ไมตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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มาตรา ๑๕๓ ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๖ หรือ
ฝาฝนมาตรา ๑๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกระทําการใดใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับตามมาตรา ๑๑๒ (๒)
โดยมิ ใ ชเป น การปฏิบัติ การตามอํา นาจหนาที่ห รือตามกฎหมายตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน หนึ่ง ป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๕ ผูใ ดขาย จํ าหน าย จา ยแจก หรือ จัด เลี้ย งสุร าทุก ชนิด ในเขตเลื อกตั้ งใน
ระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ง ใหใ ชบังคับกับวัน ลงคะแนนตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และ
มาตรา ๙๗ ดวย
มาตรา ๑๕๖ ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๕๗ ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา ๑๕๘ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูใดฐานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และผูนั้นเปนผูกระทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือ
เปน ผูกระทําการใดอันเปนเท็จเพื่อจะแกลงใหผูสมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไมใ หมีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง อันเปน เหตุใหตองมีการเลือกตั้งใหมใ นหนวย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งใด ใหศาลมีคําพิพากษาวาผูนั้นตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ใหมนั้น ดวย ทั้งนี้ โดยใหคณะกรรมการการเลื อกตั้งไดรับยกเวน คาฤชาธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ในกรณีที่มีผูรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหมหลายคน ใหทุกคนรับผิดชดใช
คาใชจายรวมกันอยางลูกหนี้รวม
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มาตรา ๑๕๙ ในกรณี ที่ ป รากฏว า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนูญนี้ เกิดขึ้น ในเขตเลือกตั้งใด ใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งสงสมาชิกของตน
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๐ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทํา
ความผิดนั้น แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ใหถือวาตัวการผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้น
ไดกระทําในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๖๑ ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ยินยอมใหองคกรใดเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาดังกลาว
หรือผูใดกระทําไมวาดวยประการใด ๆ อันมีผลทําใหการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมสุจริต
และเที่ยงธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๒ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ก ารใช จ า ยในการเลื อ กตั้ ง และวิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งใดตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๒๒
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แลวแตกรณี จนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๖๓ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวัน ที่ ๒๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหถือวาผูนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๖๔ ผูมสี ิทธิเลือกตั้งผูใดเสียสิทธิเนื่องจากไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
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อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับใหการเสียสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นเปนอัน
สิ้นสุดลงนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๕ ในระหวางที่ยังไมมีการออกขอกําหนดของศาลฎีกาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง
ขึ้ น ใช บั ง คั บ ให ข อ กํ า หนดที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการ
ออกขอกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่บ ทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จึงจําเปน ตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

