ร่างที่เสนอ สนช. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................. .......
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
และกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ซง่ึ ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องทีท่ ี่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน
และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย
“ตาบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขตด้วย
“เทศบาล” หมายความรวมถึงเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

๓
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้เป็น
ประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจ
กาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการกาหนด
โดยทาเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้น
ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดาเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการ
ต้องกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการมีอานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จาเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้ว
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้
เลขาธิการดาเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคาวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซี่งต้องกาหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกาหนดให้ศาลชั้นต้น
ที่มีเขตอานาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคาร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้
ศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้

๔
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคล
ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๙ ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป
ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตราย
แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย
เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร ชุมชน หรือบุคคลตามวรรคหนึ่งแจ้งต่อคณะกรรมการ
จะนาไปเป็นเหตุในการดาเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแส
หรือข้อมูลที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ
มาตรา ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๑ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวน
สามร้อยห้าสิบคน
(๒) ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองรวมจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๒ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวันเลือกตั้ง
(๒) กาหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเริ่มรับสมัครไม่เกิน
ยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้องกาหนดวัน
รับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
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(๓) จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอ
หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง
(๔) กาหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้นาความใน (๑) และ (๒) มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
เมื่อพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว บุคคลนั้นหรือ
พรรคการเมืองนั้นจะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตาย
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๑๔ การเสนอรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๑๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่เคยทาหนังสือยินยอมตาม (๑)
ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
มาตรา ๑๕ กรณีทมี่ ีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๑๒ (๑) อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐๓ และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
สองในสามว่าการดาเนินการเลือกตั้งต่อไปตามกาหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ
เรียบร้อย คณะกรรมการจะประกาศกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน
คณะกรรมการจะสั่งยกเลิกการเลือกตั้ง และประกาศกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุของผู้สมัคร ให้นับถึง
วันเลือกตั้งที่คณะกรรมการได้กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๒ (๑)
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มาตรา ๑๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หากคณะกรรมการสั่งให้มกี ารเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ออกประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง และให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดาเนินการที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น
เพื่อให้เหมาะสมและจาเป็นแก่การดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเที่ยงธรรมได้
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้สมัครเดิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามยังคงเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่
เว้นแต่จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้บัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่น การฟ้องคดีหรือการยื่นคาร้องเกี่ยวกับการดาเนินการของคณะกรรมการในการจัด
หรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นต่อ
ศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือยื่นคาร้อง แต่มิให้นามาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ
ในการพิจารณาคดีและการทาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มีอานาจออกข้อบังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว
และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบถึงการดาเนินการ
เลือกตั้งหรือการกระทาอื่นใดที่ได้ดาเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
หมวด ๒
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๘ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งบุคคล
เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหนึ่งคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และดาเนินกิจการที่จาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน มีหน้าที่
เกี่ยวกับการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ
และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่กากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน
การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต
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เลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
การใดที่เป็นหน้าที่และอานาจของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการจะออกระเบียบให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมีอานาจมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลตามวรรคสามทาหน้าที่แทนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
การดาเนินการ การแจ้ง หรือการยื่นที่กระทาต่อผู้ซง่ึ ได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการ
แจ้ง หรือได้ยื่นต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งแล้ว
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใด
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน ซึง่ แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง
การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
โดยในการฝึกอบรมจะดาเนินการฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อสารองไว้มากกว่าจานวน
ที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทาผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระทาการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการ
โดยทันที และให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอานาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทาตามวรรคสาม ให้กรรมการมีอานาจ
สั่งเปลี่ยนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่าการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีอานาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระทาของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอานาจสั่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจ หรือสั่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบันทึกพฤติกรรม

๘
แห่งการกระทาและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดาเนินการต่อไปได้ตามที่จาเป็น หรือในกรณี
จาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการดาเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย
หรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาหรือการงดเว้นการกระทานั้นก็ได้ แล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๐ ก่อนวันเลือกตั้ง หากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจานวน
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้ครบจานวน
มาตรา ๒๑ ในวันเลือกตัง้ ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงาน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนน
ในกรณีที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ให้ครบจานวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ หรือคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
หรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคาสั่ง

๙
ของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตัง้ หากได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิด
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑) กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด
(๒) เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
สาหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
มาตรา ๒๕ ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การจัดการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
จานวนสมาชิก เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
มาตรา ๒๖ การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้จานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ
ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มกี ารเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน
จานวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว
ถ้าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจาก
การคานวณตาม (๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคานวณนั้นในลาดับ
รองลงมาตามลาดับจนครบจานวนสามร้อยห้าสิบคน

๑๐
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่ง
เขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่
ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึง่ จะต้องกาหนดตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ และต้องแบ่งพื้นทีข่ องเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้รวมอาเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน
ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอาเภอ
ในลักษณะนี้จะทาให้มีจานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตาบลของอาเภอออกเพื่อให้ได้
จานวนราษฎรพอเพียงสาหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตาบล
ไม่ได้
(๒) ในกรณีที่การกาหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะทาให้จานวนราษฎรในแต่ละ
เขตเลือกตั้งมีจานวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจาในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันและสามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องทาให้จานวนราษฎรมีจานวน
ใกล้เคียงกันมากที่สุด
(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๘ เมื่อได้ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่
ในกรณีที่มีการกาหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พื้นที่ของเขตเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงไป ให้การดาเนินการใดที่ได้ดาเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการกาหนด
เขตเลือกตั้งใหม่เป็นอันใช้ได้
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
ถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศกาหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา ๒๗ และให้นาความในมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งกาหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวนน้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับ
ในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน

๑๑
ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ โดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่า
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจกาหนด
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะกาหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มี
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะ
ของท้องที่และภูมิประเทศในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่า
จะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อาจประกาศกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
หน่วยเลือกตั้งนั้น
ให้ปิดประกาศการกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระทาได้โดยประกาศก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็น
อย่างอื่น จะประกาศก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในวรรคสอง
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๑๒
ส่วนที่ ๓
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๓ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
ไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดาเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่น
เพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน
หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ
การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยในการกาหนดดังกล่าวให้คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ในการนี้
ให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดของเหตุที่ทาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๓๔ เมื่อครบกาหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึง่ คณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ
ตามมาตรา ๓๓ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ เพื่อดาเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิ
ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่

๑๓
การจากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกาหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก
ให้นับเวลาการจากัดสิทธิครั้งหลังนี้ต่อจากกาหนดเวลาครั้งก่อน เว้นแต่กาหนดเวลาครั้งก่อนได้สิ้นสุด
ลงแล้วก่อนมีการเลือกตัง้ ครั้งใหม่
ส่วนที่ ๔
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๖ เมื่อมีการประกาศกาหนดวันเลือกตั้งครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้น
สมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้มีสิทธิยื่นคาร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ยื่นคาร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ก็ให้สั่งยกคาร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องโดยแสดงเหตุผล
ไว้ด้วย
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมี
ภูมิลาเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งสาหรับผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนการพิจารณา เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่า
จะให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ได้รับคาร้องหรือไม่
เมื่อศาลได้รับคาร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดาเนินการพิจารณาโดยเร็ว
คาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้ศาลแจ้งคาสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
เพื่อปฏิบัติการตามคาสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อน

๑๔
ได้รับคาสั่งศาล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย
การใดที่ได้ปฏิบัติไปตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ก่อนได้รับคาสั่งศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย
มาตรา ๓๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศ
ตามมาตรา ๓๖ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ถอนชื่อ
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่ง
ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกคาร้อง ก็ให้มีคาสั่ง
ถอนชื่อผู้นั้นหรือยกคาร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และให้นาความ
ในมาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด
แม้คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ให้สานักงานจัดทาทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึก
การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ได้มกี ารประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแล้ว ให้สานักงานแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งหมายเหตุ
ไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคาสั่งศาล
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานศาลยุติธรรมแจ้งคาพิพากษาดังกล่าวต่อสานักงาน
เพื่อดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านของตน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
กรณีดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา
หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

๑๕
หมวด ๔
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๔๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
เพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน
(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรั บ ราชการหรือปฏิ บัติ ห น้าที่ในหน่ว ยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๔๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๖
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง
(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ยังไม่เกินสองปี
(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒๐) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๒๑) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ส่วนที่ ๒
การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๔๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมือง
ที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

๑๗
มาตรา ๔๔ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือ
สถานที่รับสมัครภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการกาหนดวันเลือกตั้ง กรณีมเี หตุจาเป็น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด โดยจะกาหนดให้การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกัน
กระทาในสถานที่เดียวกันก็ได้
มาตรา ๔๕ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กาหนดตามมาตรา ๔๔ ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
ซึ่งต้องมีคารับรองด้วยว่าได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองแล้ว ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี
นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยัน
การไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดเท่าที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการเลือกตั้ง
ให้สานักงานจัดทาข้อมูลหลักฐานตาม (๒) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป
มาตรา ๔๖ ให้สานักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๔๕ (๓)
ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ดาเนินการแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละห้าของจานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้สานักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครดังกล่าวให้เป็นรายได้
ของพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้สมัครนั้นกระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจ
กับบุคคลอื่นอันทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายคืนให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑)
ให้นาส่งเข้ากองทุน
การคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม (๑) สาหรับผู้สมัครที่ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้คืนให้พรรคการเมืองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว
มาตรา ๔๗ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่จะต้อง
ตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น
ในกรณีที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตัง้ ให้แก่ผู้สมัครนั้น
เรียงตามลาดับการยื่นสมัคร และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

๑๘
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัคร
พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๔๘ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเฉพาะพื้นที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการรับสมัคร
รับเลือกตั้งได้ตามมาตรา ๔๕ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอื่น
ในเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกาหนดให้
ดาเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
เรียงตามลาดับเลขที่ของหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งออกให้ตามมาตรา ๔๗
ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลาดับในการยื่นใบสมัครได้
ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจาตัว
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๕๐ กรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด
หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีคาวินิจฉัยเช่นใดแล้ว
ให้ศาลแจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อดาเนินการตามคาวินิจฉัย
ต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคาวินิจฉัยของศาล
มาตรา ๕๑ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐาน
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ แล้ว ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอน
การสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อ
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้ง

๑๙
ประจาเขตเลือกตั้งเพื่อดาเนินการตามคาวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร
และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้มีคาวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ
และให้ดาเนินการเลือกตั้งไปตามคาสั่งของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๓ ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ดาเนินการเลือกตั้ง
ไปตามประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น
มาตรา ๕๔ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลาดับที่จะได้รับ
การเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัคร
ผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีคาสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่
ในกรณีนี้มิให้นาคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคานวณตามมาตรา ๑๒๙
กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนน
ไม่อยู่ในลาดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้นาคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคานวณ
ตามมาตรา ๑๒๙
ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และดาเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๓๙
มาตรา ๕๕ กรณีที่พบเหตุตามมาตรา ๕๔ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ ให้นาความในมาตรา ๑๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย

๒๐
มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร หากประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจาอยู่
ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
ของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน
ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถ
มองเห็นการปฏิบัติงานได้ และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งมีคาสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง และให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง
การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๓
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๕๗ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี มีจานวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว
(๓) ให้จัดทาบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด โดยจัดเรียงลาดับรายชื่อ
ผู้สมัครตามลาดับหมายเลข
(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ากับพรรคการเมืองอื่น
และไม่ซ้ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาด้วย โดยต้องคานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๕๘ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองยื่นบัญชี
รายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้นตามมาตรา ๕๗ ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการ
กาหนด กรณีมีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่
รับสมัครก็ได้
ในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้

๒๑
(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร
(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว
(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี
นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้
เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดเท่าที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการเลือกตั้ง
ให้สานักงานจัดทาข้อมูลหลักฐานตาม (๓) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร
รายใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีอานาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรายนั้นได้ และให้
สานักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้สานักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๕๘ (๔)
ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ดาเนินการแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับเลือกตั้ง ให้คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็นรายได้ของพรรคการเมืองนั้นห้าพันบาทต่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อหนึ่งคน โดยคิดตามผลการคานวณตามมาตรา ๑๒๙ เว้นแต่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครนั้น
กระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครทีเ่ หลือจากการจ่ายคืนให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑)
ให้นาส่งเข้ากองทุน
การคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คืนเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั่วไป
มาตรา ๖๐ เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ใดแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร และให้นาความในมาตรา ๔๗ วรรคสาม
และมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ กรณีที่คณะกรรมการไม่รับสมัครบุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชื่อ
บุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา ๖๐ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันปิดรับสมัคร และให้นาความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

๒๒
มาตรา ๖๒ ให้นาความในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา ๖๐ ไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใด
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้นาความในมาตรา ๕๓
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมือง และให้มีการทบทวนการกาหนดจานวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวน
ค่าใช้จ่ายที่กาหนดตามมาตรา ๖๔ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการ
หาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน ในกรณีที่นาทรัพย์สิน
มาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่คณะกรรมการจัดให้แก่ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน
มาตรา ๖๖ ในการคานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสาหรับ
การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเี่ ป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มี
การเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตาแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี
จนถึงวันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการหรือการจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้

๒๓
ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่าง
ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน
มาตรา ๖๗ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๖ แล้ว พรรคการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๕
โดยให้นาไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทา
ภายในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๖ โดยให้นา
ไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การให้ตามปกติประเพณี หรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ตามจานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีผู้ใดกระทาการ
ตามมาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป แล้วแจ้งให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้นั้นทราบ
มาตรา ๖๙ ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและ
หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ
ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้ว
และที่ยังค้างชาระ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
และผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของบัญชีรายรับและรายจ่าย
ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครแต่ละคน
และพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ให้คณะกรรมการดาเนินการให้มีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง
ตามวิธีการทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใด
หรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจานวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกาหนด
หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยเพื่อดาเนินการต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษา
บัญชีรายรับและรายจ่าย เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๒๔
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
คณะกรรมการจะกาหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติก็ได้ วิธีการ
หาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายในกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ให้กระทาได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้ง
แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตาแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อน
วันเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทาได้ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้
เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๗๑ ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุน
ตามมาตรา ๘๒
มาตรา ๗๒ การหาเสียงเลือกตั้งจะกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดภายในสามวันก่อนวันเลือกตั้ง
ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหารือ
กับพรรคการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้
ไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย
มาตรา ๗๓ การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ คณะกรรมการจะกาหนดให้ต้องทาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้ โดยคานึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค
และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครและพรรคการเมือง
มาตรา ๗๔ การสารวจความคิดเห็นของประชาชนอันมีลักษณะเป็นการชี้นา
หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จะกระทามิได้

๒๕
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบัน
อื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน
หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการมีอานาจส่งเรื่องให้สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามหน้าที่และอานาจได้
การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิให้ถือว่าเป็น
การใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัคร
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง และทาให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
เพื่อการเลือกตั้งหรือนากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจาก
ที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียง
เลือกตั้ง หรือกระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทานั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น

๒๖
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระทาการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
การใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึง
การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนา
หรือช่วยเหลือในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทาจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็นมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทาใด
ที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และ
อานาจกากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจา
กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอาเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง
หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้
มาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๘๑ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการ
กาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนที่
คณะกรรมการกาหนด และต้องแจ้งให้สานักงานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่
และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามรายการและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในการนี้ คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดาเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้
มาตรา ๘๓ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง และเจ้าพนักงานตารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ที่จะต้อง
ตรวจสอบดูแลการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พบเห็นการกระทา
ใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไปโดยทันที
พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน หรือเจ้าพนักงานตารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ผู้ใดไม่รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาความผิดทางวินัย
และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
แก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย ในกรณีทผี่ ู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

๒๗
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้ถือว่าละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๘๔ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องมีขนาดและจานวนไม่เกิน
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยการกาหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย
หมวด ๕
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
ส่วนที่ ๑
การออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๘๕ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาได้โดยวิธีการลงคะแนน
ด้วยบัตรเลือกตั้ง
คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และวิธีการนั้น
เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการกาหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่
การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง มิให้นาความในมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ
กาหนด ในการกาหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องกาหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย
มาตรา ๘๗ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๘๘ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งนับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจานวน
บัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง
เป็นหีบเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด แล้วให้ทาการบันทึก

๒๘
การดาเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้น
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
มาตรา ๘๙ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไป
แสดงตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
บัตรประจาตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตน
ตามวรรคหนึ่งได้
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนน
ได้เพียงแห่งเดียว
มาตรา ๙๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่น
ที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตัง้ ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึก
การลงคะแนนของผู้นั้นไว้ และแจ้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งทราบ
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๙๒ การออกเสียงลงคะแนน ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง
ทาเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์
จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
มาตรา ๙๓ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซง่ึ คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มี
การอานวยความสะดวกสาหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มี
การช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนา
ของบุคคลนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน

๒๙
การอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียน
เพื่อขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
การลงทะเบียนดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องคานึงถึงความสะดวก
ของผู้ขอลงทะเบียนด้วย
มาตรา ๙๔ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว
ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
แล้วให้นาบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน
โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สาหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้น
ต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง
ที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอานาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน
ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใด
ไว้ที่บัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
จากความจริง
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว
แสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้
มาตรา ๑๐๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน

๓๐
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด
ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
ที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกาหนด
ที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
โดยเร็ว
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาและ
กาหนดวันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริต
และเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๔ เมือ่ ถึงกาหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ทา
เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ แต่ในกรณีที่ยังมี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
แล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้
และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดทารายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
จานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชน
ที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๐๕ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ทาลาย ทาให้เสียหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ หรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือนาไปซึ่ง
หีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้จัดทาโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓๑
ส่วนที่ ๒
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖ การจัดให้มกี ารออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกจากที่บัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๐๗ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
บุคคลตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด และให้นาความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึง่ ได้รับคาสั่งจากทางราชการ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง
แล้วแต่กรณี ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด
การยื่นขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จะยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะกาหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้ขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และประกาศให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไปถึงจานวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น และกาหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไป
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ และหมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งลงทะเบียนผู้ใดแล้ว ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม สาหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง สถานที่และจานวนที่เลือกตั้งกลาง
วันที่กาหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
การส่งบัตรเลือกตั้ง และการดาเนินการอื่นที่จาเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

๓๒
ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ วันที่กาหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะกาหนดให้
ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่
จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา ๑๐๘ และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว
แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควร
และไม่ถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๑๑๐ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตน
มีถิ่นที่อยู่ก็ได้
เมื่อได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒
ให้นาความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๙ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่กาหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจะกาหนด
ให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีทมี่ ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในประเทศใด ให้คณะกรรมการหรือผู้ซง่ึ คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
ในประเทศนั้น โดยอาจจัดให้มีสถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัดให้มสี ถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๑๒ เมื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
หมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๑๑๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ให้คณะกรรมการประกาศ
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
แยกตามประเทศ
มาตรา ๑๑๔ ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้ เมื่อได้ดาเนินการลงคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการอาจจัดให้มีการดาเนินการล่วงหน้าเพื่อนาบัตรเลือกตั้งมานับรวม
ในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้

๓๓
ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการต่างประเทศจะกาหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก
รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีทมี่ ีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่ม
นับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่า
เกิดจากการกระทาที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการ
มีอานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะ
และให้ถือว่าบัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย
มาตรา ๑๑๖ กรณีมีเหตุจาเป็นเฉพาะพื้นที่ตามมาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการ
มีอานาจประกาศกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘
และมาตรา ๑๑๑ เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่ ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้บุคคลใดมีอานาจประกาศกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้
ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่งสองครั้งติดต่อกัน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนสาหรับการออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ลงทะเบียนมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น
เป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕
ส่วนที่ ๓
การนับคะแนนและการรวมคะแนน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อได้ดาเนินการตามมาตรา ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วดาเนินการนับคะแนน
มาตรา ๑๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๒ การนับคะแนนให้กระทา ณ ที่เลือกตั้ง
โดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งต้องกาหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย

๓๔
มาตรา ๑๑๙ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสีย
ออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงใน
บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจานวนหนึ่งคน
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๖) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมาย
ในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้เป็นบัตรเสีย
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนดว่าเป็นบัตรเสีย
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่
เป็นกรณีตาม (๗) ให้จัดทาบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง
มาตรา ๑๒๐ ห้ามมิให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือ
คะแนนให้ผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทาด้วยประการใดโดยมิได้มีอานาจ
กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาการ
ด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง
หรือทารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง
มาตรา ๑๒๑ เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้
และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้กระทาโดยเปิดเผย
และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว
คณะกรรมการอาจดาเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้
การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน และการรายงาน
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๒๒ ถ้าการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้
หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น หรือด้วยความจาเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น

๓๕
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่
นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว และรายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการทราบ
โดยเร็ว ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดไว้ก็ได้
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว
พบว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วชารุดหรือสูญหาย ให้รายงานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง
วิธีการนับคะแนนใหม่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งทราบ และนาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ซง่ึ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
มาตรา ๑๒๔ เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศผล
การนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผล
การนับคะแนนต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว
มาตรา ๑๒๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้
หมวด ๖
การประกาศผลการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งต้องกระทาต่อหน้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

๓๖
มาตรา ๑๒๗ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
และมิให้นาคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ได้รับจากการเลือกตั้งครั้งก่อนไปใช้ในการคานวณหาจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการให้มีการรับสมัคร
ผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น
ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องรับฟังรายงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกาศผลการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ กาหนดเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว
การคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้คานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยม
สี่ตาแหน่ง
(๑) นาคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผู้แทนราษฎร
(๒) นาผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือง
แต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้น
(๓) นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วย
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง
ในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้น
จะได้รับเบื้องต้น
(๔) ภายใต้บังคับ (๕) ให้จัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓)
เป็นจานวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจาก

๓๗
การคานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน
ตามลาดับจนครบจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน
(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
และให้นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ากว่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าว
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจานวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)
(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคานวณมากทีส่ ุดได้รับ
การจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลาดับจนครบจานวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน กรณีที่เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนทาให้ไม่สามารถจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้นาค่าเฉลี่ยคะแนน
ของแต่ละพรรคการเมืองต่อจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา โดยหาก
พรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี
หนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน และหากยังมีจานวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๗) ในกรณีที่เมื่อคานวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้ดาเนินการ
คานวณปรับจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยคานวณตามอัตราส่วน
ที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้ว
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน โดยให้นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวกของหนึ่งร้อยห้าสิบกับจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เกินจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบ และให้นา (๔) มาใช้
ในการคานวณด้วยโดยอนุโลม
(๘) เมื่อได้จานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว
ให้ผู้สมัครตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง
แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นาคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มาคานวณตาม (๑)
และ (๒) ด้วย
ทั้งนี้ การดาเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจานวน
ถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ดาเนินการคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทน

๓๘
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะประกาศผล
การเลือกตั้งหารด้วยสามร้อยห้าสิบอันเป็นจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด
(๒) นาผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ที่ได้คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด
โดยให้ถือเอาเฉพาะจานวนเต็ม
(๓) นาผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง
เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้นามาคานวณตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๑๒๙ เพื่อจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง
เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๙ (๗) จานวนหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้เปลี่ยนเป็นจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ให้ดาเนินการคานวณตามวิธีตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองใหม่ และจัดสรรจานวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตาม
ผลการคานวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่จะพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันเลือกตั้งทั่วไป
ในกรณีที่การคานวณใหม่ตามมาตรานี้ทาให้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นในลาดับท้ายตามลาดับพ้นจากตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจาก
ตาแหน่งตามวรรคสี่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามลาดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น
มาตรา ๑๓๑ ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือ
บางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ มิให้นาผลคะแนน
ของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาคานวณเพื่อหาจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูกระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๓๓ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๒ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมี
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยมิให้นา

๓๙
คะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมคานวณด้วย และให้นาวิธีการ
คานวณตามมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใด
กระทาการอันถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง และผู้นั้นไม่ได้รับการเลือกตั้ง หากมีการนาคะแนน
ที่ผู้สมัครผู้นั้นได้รับไปรวมคานวณเพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมือง
ที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว ให้ดาเนินการคานวณเพื่อหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมิให้นาคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมคานวณด้วย และให้นา
ความในมาตรา ๑๓๐ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลัง
พ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มีผลกระทบกับการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๑๒๙
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ด้วยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุตามวรรคหนึ่งก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๗
การดาเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๓๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน
แล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้วไม่ดาเนินการ
เพื่อระงับการกระทานั้น ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทาการ
เช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาสั่ง
และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลาดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้ง
และให้มีการเลือกตั้งใหม่
คาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
ถ้าการกระทาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้า
พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทานั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนความใน
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระทาของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์
จากการกระทานั้น คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
ดาเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กาหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นไม่ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐาน

๔๐
ว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทานั้นหรือพรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระทานั้น
เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาดังกล่าว
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผู้ใดแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาดาเนินการให้มีการดาเนินคดีอาญา
แก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย ในการนี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนน
เลือกตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัคร
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในลาดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจานวน
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งผู้ใดพบเห็นการกระทาตาม
วรรคหนึ่ง มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน
มาตรา ๑๓๔ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทา
ของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัย
ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สาหรับ
เขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคาวินิจฉัย และให้คณะกรรมการดาเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว
และให้นาความในมาตรา ๑๓๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าว
ตามจานวนที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจาเป็น
เพื่อช่วยคณะกรรมการในการดาเนินการตรวจสอบสานวนการสืบสวนหรือไต่สวน รวมทั้งรับฟัง
คาชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได้
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทาการใด ๆ
เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทาหรือมีคาสั่งให้แก้ไข
การกระทาตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดได้
ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจหรือเจ้าพนักงานตารวจพบเห็นการกระทา
ตามวรรคหนึ่งและการกระทานั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๔๑
ให้เจ้าพนักงานตารวจจับกุมและดาเนินคดีโดยเร็ว และแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณา
ดาเนินการต่อไป
มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนน
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็น
การชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ให้คณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่การยึดหรืออายัด
อยู่ในเขตศาลภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อศาลได้รับคาร้องแล้ว
ให้ดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคาร้อง ถ้าศาลเห็นว่า
เงินหรือทรัพย์สินตามคาร้องน่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาล
มีคาสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอานาจของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในอันที่จะใช้อานาจยึดหรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๘ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
หรือพบเห็นการกระทาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาใดอันอาจเป็นเหตุให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอานาจ
สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่
หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ สาหรับการดาเนินการ
ของกรรมการ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๓๙ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๑๓๓ หรือภายหลังประกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอันเป็นการทุจริต
ในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาให้นาสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการ
เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาความผิดตามที่ถูกร้อง
ให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้ง
แทนตาแหน่งที่ว่าง

๔๒
มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
ไม่ว่าจะมีคาร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้
ศาลฎีกามีคาสั่งเช่นว่านั้น จานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่าย
ที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล
เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้นาส่งเข้ากองทุน
มาตรา ๑๔๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่
(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๙ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
จนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนน
ไม่แล้วเสร็จหรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนน
ที่หน่วยเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการได้รับคาคัดค้านการเลือกตั้งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณี ต่อไป ทั้งนี้
การยื่นคาคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๔๒ ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๖๖ ให้ถือว่ากระทาการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔๓ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดกระทาการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ

๔๓
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทาหรือก่อให้ผู้อื่นกระทา
สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ถือว่า
พรรคการเมืองนั้นกระทาการอันเป็นการบ่อนทาลายความมั่นคงของราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชารุด
หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่
และอานาจในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไม่ชอบ ไม่ว่า
บัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเลือกตั้งที่สานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษ
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๑๔๗ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลา
ปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตามมาตรา ๑๐๗ และ
มาตรา ๑๐๘ ด้วย

๔๔
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกาหนดสิบปี
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด
ห้าปี
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือทาหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๕๓ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๕๔ ผู้สมัครผู้ใดทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่ห มื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรั บ และให้ ศาลสั่งเพิกถอนสิ ทธิเลื อกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้ าปี
มาตรา ๑๕๕ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวนเงินที่เกิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกาหนด แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่าย
ที่คณะกรรมการกาหนด แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน

๔๕
ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทาความผิดตามวรรคสอง ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง
เลขาธิการพรรคการเมือง หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทาความผิด
ต้องรับโทษและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕๖ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๙ เป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้า
พรรคการเมือง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๘๐ หรือหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ตามมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และ
มาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๗๕
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนาจับ
ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทาความผิดตามมาตรา ๗๖ หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น และให้ถือเป็นเหตุ
ที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๖๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

๔๖
มาตรา ๑๖๒ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐๕ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๑
หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทาดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
ก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรกันไว้เป็นพยานด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๖ กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๑๖๗ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ถ้อยคา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทาความผิด
ของผู้กระทาความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสาคัญ และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัย
การกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่
ดาเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้สิทธิในการดาเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือไม่ไป
เบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้
ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการอาจดาเนินการตามกฎหมาย
กับบุคคลนั้นต่อไปได้
มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้
เป็นพยานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

๔๗
มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกาหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา
เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคาสั่งหรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองทีส่ ่งสมาชิกของตน
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทาของผู้เป็นตัวการด้วยกัน
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้น แม้จะกระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้นได้กระทาในราชอาณาจักร
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๗๑ ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
วันเลือกตัง้ ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๒ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
ในกรณีทผี่ ู้ที่เข้าชื่อร่วมกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้ชาระเงินทุนประเดิม
หรือค่าบารุงพรรคการเมืองไว้แล้ว หากภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองนั้น ให้ถือว่าผู้ที่เข้าชื่อร่วมกันนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
มาตรา ๑๗๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลาในการคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ ให้นับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๗๔ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๘
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๗๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๖ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อกาหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัคร ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินคดีแพ่ง
ต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้
ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
การกระทาใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระทานั้น
ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาล มีอานาจดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มาตรา ๑๗๘ บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกาหนด
ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

