-ร่าง-

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 59
เวลา 10.00 น.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
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......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
โดยที่ เ ป็ น การสมควรมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗ /๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญบางฉบับ มีผ ลใช้บังคับ ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะความ
ในข้อ ๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“วันเลือกตั้ง ” หมายความว่า วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้เป็นวัน
เลือกตั้ง
“ การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง”
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กาหนดให้ทาการลงคะแนนเลือกตั้ง
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง

-๒“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อาเภอ” หมายความรวมถึง เขต
“ตาบล” หมายความรวมถึง แขวง
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึง สานักงานเขต
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มาตรา ๕ ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
---------------ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
------------------มาตรา ๖ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไป ให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครเท่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น
(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นการนาคะแนนแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งมาคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๗ ภายในห้าวันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวันเลือกตั้ง
(๒) กาหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเริ่มสมัครไม่เกินยี่สิบ ห้าวัน นับจาก
วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บังคับ และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อย
กว่าห้าวัน
(๓) จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจานวน
เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอหรือ เขตพื้นที่ ที่อยู่
ในเขตเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๔) กาหนดวั น เวลา และสถานที่ ที่พรรคการเมืองจะท าการจับ สลากหมายเลขผู้ ส มัค ร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๕) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี
(๖) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พ รรคการเมื องจะยื่นบัญชี รายชื่อผู้ ส มัค รรับเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

-๓ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้นาความใน (๑) (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ การยื่ น เสนอชื่อนายกรัฐ มนตรีของพรรคการเมืองให้ เป็นไปตามบทบัญญัติ ใน
รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หากมีเหตุจาเป็นอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจจัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ ภายในสามสิบวันนั บแต่
วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงทุกเขตเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทาไปก่อนวันที่ประกาศ
กาหนดวันเลือกตั้งใหม่
เพือ่ ประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอายุของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้นับถึงวัน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้ ง
นั้น เพื่อให้เหมาะสมและจาเป็นแก่การดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้ และ
ให้นาระยะเวลาการประกาศผลตามมาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ การดาเนินการจัดการเลือกตั้งในการออกระเบียบหรือประกาศ คาสั่ง คาวินิจฉัย
และการกระทาอื่นใดซึ่งได้ดาเนินการตามหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หมวด ๒ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหมวด ๓ การประกาศผลการเลือกตั้ง ให้
ถื อ ว่ า เป็ น การใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การจั ด การเลื อ กตั้ ง ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น รั ฐ ธรรมนู ญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ ๒
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
--------------------มาตรา ๑๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ งประจาเขตเลื อ กตั้ ง หนึ่ง คน มีห น้า ที่เ กี่ย วกั บการรับ สมั ค ร
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และดาเนินกิจการที่จาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าสามคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
กาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และ
การประกาศผลการนับคะแนน

-๔การแต่งตั้ง วิธีปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
การใดที่เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล
หรือบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งทาหน้าที่แทนโดยให้ถือเสมือนว่าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ดาเนินการเอง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนน
เลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเกินกว่าแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพิ่ม ได้อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน แต่งตั้งจากเจ้าหน้า ที่ของรัฐ โดยทา
หน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้เป็นไปตามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๔ กรณีก่อนวันเลื อกตั้ง หากกรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้ง มีจานวนไม่ครบ
ให้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อผู้ ที่ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจาเขตเลื อกตั้ ง
มอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มคี ุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจานวน
มาตรา ๑๕ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับ
การแต่งตั้งก็ให้ปฏิบัติหน้า ที่ได้และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้ง
เพิ่มเติมให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
หากกรณีมีจานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นสามารถแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้มีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งได้ และ
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓
เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๖ นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ ของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจ าจั งหวัด ผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาเขตเลื อกตั้ง คณะกรรมการการ

-๕เลือกตั้งประจาเขตเลื อกตั้ง ผู้อานวยการประจาหน่วยเลื อกตั้ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มาตรา ๑๗ ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการการเลื อ กตั้ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ผู้อานวยการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาการอื่นใด เพื่อขั ดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคาสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา
มาตรา ๑๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ บุ ค คล
ดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๒) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง
สาหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
มาตรา ๑๙ ค่ า ตอบแทนของผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง กรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ผู้อานวยการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ส่วนที่ ๓
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
--------------------มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า
การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะต้องกาหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งจะต้องกาหนดพื้นที่ในแต่ล ะเขตเลื อกตั้งให้ ติดต่อกัน มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลื อกตั้งใกล้เคียงกัน
โดยถือเกณฑ์ดังนี้
(๑) ให้รวมอาเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวก
ในการคมนาคมระหว่า งกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอาเภอในลักษณะนี้จะทาให้มี
จานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกตาบลของอาเภอออกเพื่อให้ได้จานวนราษฎรพอเพียงสาหรับการ
เป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตาบลไม่ได้

-๖(๒) ในกรณีที่การกาหนดพื้นทีต่ ามเกณฑ์ใน (๑) จะทาให้จานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมี
จานวน ไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่
ราษฎร มีการติดต่อกันเป็น ประจ าในลั กษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้ เคียงกันและสามารถเดินทาง
ติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องทาให้จานวนราษฎรมีจานวนใกล้เคียงกันมากที่สุด
(๓) เปิ ดโอกาสให้พรรคการเมืองมีส่ วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
เมื่อได้ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษาก าหนดการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงเขตเลื อ กตั้ ง ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด
ในกรณีที่มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลื อกตั้งทั่ว ไปให้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกาหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศกาหนดไว้ตามมาตรานี้
เว้นแต่มีกรณีจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคสาม
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งในระหว่ า งอายุ ข องสภา
ผู้แทนราษฎรให้ใช้เขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของ
ตาแหน่งที่ว่างนั้นโดยมิให้นาการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสาม
มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๑ เมือ่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย กาหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีใน
แต่ละเขตเลือกตั้ง โดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร
การกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน
น้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับในเขตเทศบาล
เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือ
แม่น้า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ และ
(๒) ให้ถือเกณฑ์จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่
เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มี สิทธิเลือกตั้ง อาจกาหนดจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มากกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะกาหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่า
จานวนดังกล่าวก็ได้
ให้ดาเนินการประกาศหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวันก่อนวันเลือกตั้ง โดยให้ปิดประกาศ
ไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้กระทาได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สิบ วัน เว้น แต่ในกรณีเกิดเหตุจ ลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุ ดวิสั ย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น จะประกาศ
เปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในการกาหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย กาหนดที่เลือกตั้งของแต่
ละหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วย และให้นาความในมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ
ประกาศกาหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวก เพื่อการลงคะแนน
เลือกตั้ง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้มีป้าย

-๗หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศใน
การลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในท้อ งที่ ใดถ้ าเห็ น ว่า จะเป็น การอานวยความสะดวกแก่ ผู้ มี สิ ท ธิเ ลื อกตั้ง หรื อเพื่อ ความ
ปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
ส่วนที่ ๔
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
--------------------มาตรา ๒๓ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๕
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
--------------------มาตรา ๒๔ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้เนื่องจากมี
เหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งไว้ในแต่ละ
เขตเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดาเนินการแจ้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ทั้งนี้ การ
แจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเป็นหนังสือหรือ
โดยวิธีการอื่นเพื่อ ชี้แจงเหตุ ดังกล่ าว โดยอาจมอบหมายให้ บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแต่งตั้งแทนหรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ในกรณีที่บุ คคลซึ่ งคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง แต่งตั้ งพิจารณาแล้ ว เห็ นว่ า เหตุที่ผู้ มีสิ ท ธิ
เลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
การแจ้ ง เหตุ การพิ จ ารณาการแจ้ ง เหตุ และการอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ในการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดรายละเอียดของเหตุที่ทาให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแต่งตั้งไว้ด้วย
บุ ค คลรั บ แจ้ ง เหตุ สถานที่ รั บ แจ้ ง เหตุ และวิ ธี ก ารแจ้ ง เหตุ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๕ เมื่อ ครบกาหนดหกสิ บ วันนับจากวันเลื อ กตั้ง ให้ บุคคลที่ค ณะกรรมการการ
เลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้ แจ้งเหตุตามมาตรา
๒๔ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร

-๘ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อใน
ประกาศตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่
มาตรา ๒๗ การเสีย สิทธิตามมาตรา ๒๖ ให้มีกาหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในกรณี ที่ มี ก ารโต้ แ ย้ ง การเสี ย สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ยื่ น ค าร้ อ ง ต่ อ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด พร้ อ มหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ตนมิ ใ ช่ ผู้ เ สี ย สิ ท ธิ ทั้ ง นี้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาคาร้องเพื่อมีคาสั่งให้แล้วเสร็จภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้อง และการพิจารณาคาร้องตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ส่วนที่ ๖
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
----------------------มาตรา ๒๘ เมื่อได้มีการประกาศกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใดแล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
จัดทาบั ญชีร ายชื่อผู้ มีสิทธิเลื อกตั้งของแต่ละหน่ว ยเลื อกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลื อกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ยี่สิบวัน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น มีสิทธิยื่นคาร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้
ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มี
ชื่ออยู่ ในทะเบี ยนบ้านเป็น ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ง ให้สั่ งเติ มชื่อตามที่ยื่นคาร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ง
โดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ให้สั่งยกคาร้อ ง และแจ้งให้
ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย

-๙เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลาเนา
อยู่ หรือต่อศาลแพ่งสาหรับผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่ น้อยกว่าห้าวัน โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนการพิจารณา เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เติมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตามที่ยื่นคาร้องหรือไม่
เมื่อศาลได้รับคาร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดาเนินการพิจารณาโดยเร็ว คาสั่งของศาลให้
เป็นที่สุด และให้ศาลแจ้งคาสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมอบหมาย เพื่อปฏิบัติการตามคาสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปก่อนได้รับคาสั่งศาล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการประจา
เขตเลือกตั้งมอบหมาย ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย
การใดที่ได้ปฏิบัติไปตามคาสั่ง ของคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย
มาตรา ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศตามมาตรา
๒๘ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ใน
ทะเบียนของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาเขตเลือกตั้ง มอบหมายได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เพื่อให้ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มี สิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือสมควรยกคาร้อง ก็ให้มีคาสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรื อยกคาร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งคาสั่งให้ผู้นั้น
และเจ้าบ้านทราบ และให้นาความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ในกรณีทีมีการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งและ
ศาลมีคาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นแม้คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม เมื่อได้มีประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมายถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมแจ้ ง ค าพิ พ ากษาดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนกลางจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ ามาในทะเบียนบ้าน
ของตน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
หากปรากฏว่ามีก รณีใดกรณีห นึ่งดัง ต่อไปนี้ให้ สั นนิษฐานว่าเป็นการย้า ยบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน

- ๑๐ ส่วนที่ ๗
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง
-----------------๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
------------------------มาตรา ๓๓ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๔ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
การเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ
แบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวและสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว
๒. การสมัครรับเลือกตั้ง
---------------------------มาตรา ๓๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ประกาศสถานที่รับสมัครภายใน
สามวัน นั บ แต่ วัน ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศกาหนดวัน เลื อกตั้ง กรณีมีเหตุ จาเป็ นอันมิที่มิอ าจ
หลีกเลี่ยงได้ อาจมีการประกาศกาหนดสถานที่รับสมัครนอกจังหวัดก็ได้
มาตรา ๓๖ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง
ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งนั้น
ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดหรือยื่นใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน
ระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกผู้นั้นเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
(๓) หลักฐานการเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) หลักฐานการแต่งตั้งสมุห์บัญชีตามมาตรา ๔๙
(๕) ค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งหมื่นบาท
(๖) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทาข้อมูลหลักฐานตาม (๒) ไว้ให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ และให้สาเนาเอกสารได้โดยผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการสมัครตาม (๕) จานวนกึ่งหนึ่งให้ตกเป็นของกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง และอีกกึ่งหนึ่งให้ตกเป็นของรัฐ ใน
กรณีที่ผู้ สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละห้าของจานวนผู้ มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นให้คืนค่าธรรมเนียมการสมัครในส่วนที่ตกเป็นของรัฐให้แก่ผู้สมัครนั้น เว้นแต่ผู้สมัคร
นั้นกระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือผู้รู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

- ๑๑ หลั กเกณฑ์และวิธีสมัครรั บเลื อกตั้ง รวมถึงการรับสมัครทางอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๓๗ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้รับใบสมัครของผู้สมัครของ
พรรคการเมืองใดไว้แล้ว ให้ตรวจสอบว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐานการ
สมัครครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวของผู้นั้น
กรณี ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ได้ ต รวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า หลั ก ฐาน
ครบถ้วน แล้วให้ออกใบรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลาดับการยื่นใบสมัคร
ตามมาตรา ๓๖ และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในสามวันนับแต่วัน
ปิดรับสมัคร ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่
เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคสองอย่ างน้ อยต้ องให้ มี ชื่อ และชื่อ สกุล ผู้ ส มั คร รูป ถ่ ายผู้ ส มั คร พรรค
การเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนน
มาตรา ๓๘ ในกรณีมีเหตุจาเป็นเฉพาะพื้นที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการสมัครรับเลือกตั้งได้
ตามมาตรา ๓๖ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิ สัย หรือเหตุจาเป็นอื่น ในเขตเลือกตั้ง จานวน
น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจประกาศกาหนดวัน
รับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกาหนดให้ดาเนินการรับสมัครเลือกตั้งในท้องที่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นได้ เว้นแต่วันรับ
สมั ค รวั น สุ ด ท้ า ยเหลื อ ระยะเวลาน้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ วั น นั บ ถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ ต ามมาตรา ๗ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจประกาศกาหนดวันรับสมัครใหม่และวันลงคะแนนเลื อกตั้งเฉพาะเขต
เลือกตั้งนั้นด้วย
ทั้งนี้ให้นาความมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ เมื่อปิดรับสมัครให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจับสลากหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น หมายเลขเดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ โดยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เมื่อได้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๔๐ กรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใด
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๓๗ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่างลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับก่อนหลังใน
การมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนหรือยื่นก่อนเวลาการรับสมัครและไม่อาจตกลงลาดับใน
การยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน
มาตรา ๔๒ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับสมัครให้แก่ ผู้สมัคร
ตามมาตรา ๓๗ ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัคร
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง

- ๑๒ ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้สมัครเนื่องจาก
ผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้พรรคการเมืองยื่นหลักฐานที่แสดงถึงการตายหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๓๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่น
ค าร้ อ งต่ อ ศาลฎี ก าภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณา เมื่อศาลฎีกามีคาวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งคาสั่งไปยัง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ในการนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งปฏิบัติตาม
คาสั่งศาลโดยเร็ว ถ้าศาลมีคาสั่งให้ ถอนการรับสมัคร ให้ถอนชื่อผู้นั่นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคาสั่งศาล
ในการพิจารณาและมีคาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้ประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอานาจออกข้อกาหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ในการนี้อาจ
กาหนดให้ศาลชั้นต้นในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคาร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรืออาจให้ศาลชั้นต้น
เป็นผู้สืบพยานหลักฐานหรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้
มาตรา ๔๔ ก่อนวันเลือกตั้งหากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าไม่มีการยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการยื่นคา
ร้องแล้วแต่ศาลฎีกายังไม่มีคาวินิจฉัย ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ดาเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศการ
รับสมัครที่มผี ลอยู่ในวันนั้น
มาตรา ๔๕ กรณีพบเหตุตามมาตรา ๔๔ หลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
และหากบุคคลดังกล่าวได้คะแนนอยู่ในลาดับที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบที่กาหนด หากเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และอาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ ได้คะแนนไม่อยู่ใน
ลาดับที่ได้รับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วยก็ได้
กรณีพบเหตุตามวรรคหนึ่งภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นว่าควรสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว ให้ยื่นคาร้องต่อศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
เมื่อศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามวรรคสามแล้ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แทนตาแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๔๖ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจาอยู่ ณ ที่
เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตน
ต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าเขตเลื อ กตั้ง หรือ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประจาเขตเลื อ กตั้ ง
มอบหมายก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน

- ๑๓ ตัวแทนพรรคการเมือง ตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานได้ และต้องปฏิบัติตามทีก่ รรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง ให้คณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งมีคาสั่งให้ตัวแทนพรรคนั้นออกไปจากที่เลือกตั้งและให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาหน่วย
เลือกตั้งดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ส่วนที่ ๘
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง
---------------------มาตรา ๔๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง ของผู้สมัครและ
พรรคการเมือง ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติในส่ ว นนี้ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
มาตรา ๔๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนและพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ตามกาหนดเวลา ดังนี้
(๑) ในกรณีเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร จานวน
ค่าใช้จ่ายให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวัน
เลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (๑) จานวนค่าใช้จ่ายให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
การกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจานวนค่าใช้จ่ายที่กาหนดตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่าย
แทนหรือนามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอมของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติ
ในท้องที่นั้น ๆ
การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติ ให้ถือว่า
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้นามารวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หรือ พรรคการเมืองตาม
มาตรานี้ด้วย
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ให้คณะกรรรมการการเลือกตั้งจัด
ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพื่อกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายในสามเดือน นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครบจานวนในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าว
มาตรา ๔๙ ให้ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชี ไม่ต่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองโดยให้มีหน้าที่ ร่วม

- ๑๔ รับผิดชอบในการจัดทาและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใน
การเลือกตั้งนั้น
การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ยของสมุ ห์ บั ญ ชี เ ลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม ระเบี ย บที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๐ ภายในกาหนดเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้งจัดทาขึ้นโดยผู้สมัคร
หรื อ หั ว หน้ าพรรคการเมือ งแล้ ว แต่กรณี ได้รับ รองความถู กต้อ งบัญ ชีรายรับ และรายจ่า ย อย่างน้อยต้อ ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชาระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลื อกตั้งเกิน จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งกาหนด ให้ เก็บรักษารายการค่าใช้จ่ายและ
หลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาเสร็จสิ้น
มาตรา ๕๑ วิธีการหาเสี ยงเลื อกตั้ งส าหรับการเลื อ กตั้งสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎรในเขต
เลือกตั้งใด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้
บังคับในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (๑) ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
มีเหตุให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
กรณีมีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้นาความใน (๒) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรื อให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจู งใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัคร
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น และให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อ านาจส่ ง เรื่ อ งให้ ส านั ก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้

- ๑๕ มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่น
ในการเลือกตั้ง และทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสีย
ค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงที่เลือกตั้งซึ่งจัดไว้สาหรับการลงคะแนนตาม
มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๔ ด้วย
บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือ
กระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ แ ห่ งการเลื อกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ ส มัครหรือพรรค
การเมืองใด ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทานั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต
ของผู้นั้น
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทาการใด
ๆ เพือ่ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
การใช้ตาแหน่ งหน้ าที่โ ดยมิชอบด้ว ยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้ ห มายความรวมถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนาหรือช่วยเหลือในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
แม้ว่าการกระทาจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทาใดที่เห็นว่า อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจหน้าที่กากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด
หรือที่ว่าการอาเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้
มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ แก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
มาตรา ๕๘ เพื่ อ ให้ ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองรวมถึงจานวนผู้ช่วย
หาเสียง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจั ด สถานที่ ปิ ด ประกาศและที่ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ในบริ เ วณ
สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและ
พรรคการเมืองทุกพรรค

- ๑๖ (๒) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
(๓) สถานที่สาหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียม
กัน ในการนี้ รัฐอาจจัดให้มีการแสดงหรือการดาเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณาหา
เสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ
(๔) การกาหนดหลั กเกณฑ์และระยะเวลาให้ พรรคการเมืองโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่ง
จะต้องจัดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน
(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรจะกาหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับ
เลื อ กตั้ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง เกิ น กว่ า ร้ อยละห้ าสิ บ ของจ านวนเขตเลื อ กตั้ งทั้ ง หมดน าเสนอนโยบายต่ อ
สาธารณะในรูปแบบการโต้วาทีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๖๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ ายเกี่ย วกับ การเลื อกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน โฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทากิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้
รัฐสนับสนุน
ห้ามมิให้ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือจานวนไม่เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ส่วนที่ ๙
การลงคะแนนเลือกตั้ง
--------------------มาตรา ๖๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้กระทาได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบั ตรเลือกตั้งหรือ
โดยวิธีการอื่น
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๖๒ หีบบัตรและบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๖๓ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๖.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๖๔ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
นับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และ
เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด แล้วให้ทาการบันทึกการดาเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้ อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง

- ๑๗ มาตรา ๖๕ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลื อกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่ น
ใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดง
ตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๖๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว
มาตรา ๖๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ งอื่นที่อยู่นอก
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ ได้
มาตรา ๖๘ การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทาเครื่องหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตร
มาตรา ๖๙ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการ
อานวยความสะดวกสาหรับการลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือ
จัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเอง
เว้นแต่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเห็นว่า ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือ
ผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทาแทนโดย
ความยิ น ยอมและเป็ น ไปตามเจตนาของคนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพหรื อ ผู้ สู ง อายุ นั้ น ทั้ ง นี้ ให้ ถื อ เป็ น การ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคน
พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพหรื อ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ โดยจั ด ให้ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพหรื อ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
การอานวยความสะดวกและการลงคะแนนเลือกตั้งแทนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการอานวย
ความสะดวกโดยการจัดทีเ่ ลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๗๐ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตร
เลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้
นาบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ให้นาความในมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ กับกรณีการนาบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตั้งแทนคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยอนุโลม
มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ ไม่มีสิ ทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามลงคะแนนเลือกตั้ ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สาหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเพื่อ
ลงคะแนนเลือกตั้ง

- ๑๘ มาตรา ๗๒ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ ใ ดใช้ บั ต รอื่ น ที่ มิ ใ ช่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๖๒
ลงคะแนนเลื อกตั้ ง หรื อใช้บั ตรเลื อกตั้งที่มิใช่บัตรเลื อกตั้งที่ตนได้รับมาจากการแสดงตนตามมาตรา ๖๕
ลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง
มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้ ผู้มีสิ ทธิเลื อกตั้ง หรือผู้กระทาแทนตามมาตรา ๖๗ ใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่ อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนาบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่น
ทราบว่าได้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด โดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกาหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้
มาตรา ๗๘ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ ใ ดเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจาก เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่นถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวัน
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดที่เลือกตั้ งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไป
ลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยด่วน
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อกตั้ง ประกาศงดลงคะแนนเลื อกตั้ งในหน่ว ยเลื อกตั้ งนั้ น แล้ ว รายงานต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว
เว้ น แต่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะก าหนดเป็ น อย่ า งอื่ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการให้
แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๑๒ ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สาหรับหน่วย
เลือกตั้งนั้นได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๘๐ เมื่อถึงกาหนดเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ทาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้ เป็นบัตร
เลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งได้มาอยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเหลืออยู่ แต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้น และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จ
สิ้นแล้วให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดทารายการ
เกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

- ๑๙ มาตรา ๘๑ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งหรือ
ภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิดทาลาย ทาให้
เสี ยหาย ทาให้เปลี่ ยนสภาพ หรื อทาให้ไร้ประโยชน์ หรือนาไปซึ่งหี บบัตรเลื อกตั้ง หรือบัตรเลื อกตั้ง หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้จัดทาโดยไม่มีอานาจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนที่ ๑๐
การนับคะแนนและการรวมคะแนน
--------------------มาตรา ๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๖ การนับคะแนนให้กระทา ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจน
เสร็จสิ้นในรวดเดียว ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการนั บคะแนนเลื อกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๘๓ ให้มีการนับจานวนบัตรเลือกตั้ งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ประกาศจานวนบัตรดังกล่าวด้วย
ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับ
บัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครเกินจานวนหนึ่งคน
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด
(๕) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ งให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องไม่
ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
(๖) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดว่าเป็นบัตรเสีย
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนเลือกตั้ง
ให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไป หรือกระทาด้วยประการใดโดยมิได้มีอานาจกระทา
โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทาการด้วยประการใดแก่
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริงหรือทารายงานการเลือกตั้งไม่ตรง
ความเป็นจริง
มาตรา ๘๕ เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ค ณะกรรมการประจาหน่วย
เลื อกตั้งประกาศผลการนั บคะแนนของหน่ว ยเลื อกตั้งนั้น จานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จานวนบัตร
เลือกตั้งที่ใช้ และจานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทาโดยเปิดเผย และ
รายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์แก่การติดตามผลการเลือกตั้งต่อสาธารณะด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งอาจดาเนิ น การให้ มีก ารรายงานผลการเลื อกตั้ง อย่า งไม่เป็ นทางการได้ แต่ เมื่ อแสดงผลการ
ลงคะแนนไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนหน่วยเลือกตั้งให้หยุดการแสดงผลการรายงานต่อสาธารณะ

- ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๘๖ ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้หรือไม่สามารถ
นับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยห รือเหตุจาเป็น
อย่างอื่น หรือด้วยความจาเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ ง กาหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน
ต่อไปโดยเร็วและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว เว้นแต่มีเหตุจาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามี
บั ต รเลื อ กตั้ งที่ ไ ด้ มีก ารลงคะแนนเลื อกตั้ ง แล้ ว ช ารุ ด หรือ สู ญ หาย ให้ ร ายงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ทั้งนี้ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการ
นับคะแนนใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจานวน
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผล และนาส่งหีบบัตร
เลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งนั้น
มาตรา ๘๘ เมื่ อ รวบรวมผลการนั บ คะแนนทุ ก หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น แล้ ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว
ส่วนที่ ๑๑
การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
มาตรา ๘๙ การจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะใน
ส่วนนี้แล้วให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๐ ในกรณีผู้ มีสิ ท ธิเ ลื อ กตั้ งได้รั บค าสั่ ง จากทางราชการให้ ไ ปปฏิบั ติห น้า ที่น อกเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งให้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งมอบหมายได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง

- ๒๑ ให้กาหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการประจา
หน่ ว ยเลือกตั้งที่ผู้ นั้ น มีชื่อในบั ญชีร ายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งทราบ และหมายเหตุส ถานที่ที่ผู้ นั้นจะไปใช้สิ ทธิ
เลือกตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง สถานที่และจานวนที่เลือกตั้ง
กลาง วันที่กาหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๑ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อย
กว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกัน
ครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอานวยความ
สะดวก เพื่อประกันการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง
มาตรา ๙๒ การจัดให้มีการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกาหนดวันลงคะแนน โดยให้มีระยะเวลาในการลงคะแนนไม่เกินสองวัน และต้องพร้อมกันทุก
เขตเลือกตั้ง
มาตรา ๙๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งใดให้มีผลเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้น
มาตรา ๙๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนอยู่ ต้องขอลงทะเบียน
เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ตนลงทะเบียนไว้และให้หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนลงทะเบียนไว้ และให้
หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในการนี้ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้
ในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้หมายเหตุ จังหวัดและเขตเลือกตั้ง ที่ไปใช้สิทธิไว้ในประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งอาจขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดย
ให้มีผลเมื่อพ้นสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ในการนี้ จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกินหนึ่งครั้งไม่ได้
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครบเก้าสิบวันครั้ง
สุดท้ายตามมาตรา ๙๑ แล้วแต่กรณี
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่ว ไปหรือการ
เลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖

- ๒๒ มาตรา ๙๕ ในการดาเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีที่
เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหนึ่งแห่ง เว้นแต่มีความจาเป็น จะจัดให้มีที่เลื อกตั้งนอกเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง
ก็ได้
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การส่งบัตรเลือกตั้ง และการดาเนินการอื่นที่จาเป็นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๖ กรณีมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่อาจจัดการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ได้ ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และกรณีที่ไม่
สามารถไปใช้สิทธิได้ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตาม มาตรา ๒๖
มาตรา ๙๗ ในการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็น การเลื อกตั้ งทั่ว ไปอั นมิใ ช่เป็ นการ
เลื อ กตั้ ง ใหม่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ น อกราชอาณาจั ก รจะขอใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น
ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้
เมื่อได้แจ้งการขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งใหม่ในการเลือ กตั้งทั่วไปหรือการ
เลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๙๘ ในประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใน
ประเทศนั้น โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์
หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
ประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้อง
ใช้บัตรเลือกตั้ง หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๙๙ เมื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
มาตรา ๑๐๐ ในการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อได้ดาเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้น
แล้วให้เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัยและให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังปิด
การลงคะแนนในวัน เลื อกตั้ง และให้ ส่ งผลคะแนนไปยัง แต่ล ะเขตเลื อกตั้ง ทั้ งนี้ ให้ เป็น ไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๐๑ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตามส่วนนี้ ยกเว้นการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจดาเนินการล่วงหน้าเพื่อนาบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นเฉพาะท้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว
ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย
ในกรณีที่บั ตรเลื อกตั้งจากที่ใดสู ญหาย หรือมีห ลั กฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลื อกตั้งที่ใดมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสั่งมิให้นับคะแนนจากที่นั้นก่อนแล้วจึงสั่ง
ให้บัตรเลือกตั้งจากที่นั้นเป็นบัตรเสีย

- ๒๓ มาตรา ๑๐๒ กรณีมีเหตุตามมาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจประกาศกาหนด
วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๘ เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่
ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง สองครั้ งติดต่อกันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งงดการลงคะแนน
ส าหรั บ การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า ในเขตเลื อ กตั้ ง ลงคะแนนนอกเขตเลื อ กตั้ ง และลงคะแนนนอก
ราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น
หมวด ๒
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๑๐๓ ให้น าความในหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาใช้บังคับกับหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีสิทธิส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชีไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้ง
จากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว
(๒) ให้จัดทาบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด โดยจัดเรียงลาดับ
รายชื่อผู้สมัครตามลาดับหมายเลข
(๓) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ากับพรรคการเมืองอื่น และ
ไม่ซ้ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย
มาตรา ๑๐๕ การสมัครรั บเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้ พรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้นตามมาตรา ๑๐๔ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด หรือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง โดยเอกสารหลักฐาน ในการยื่นประกอบด้วย
(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร
(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
(๓) หลักฐานการเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) หลักฐานการแต่งตั้งสมุห์บัญชีตามมาตรา ๔๙
(๕) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท
(๖) หลักฐานการสมัครอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
กรณียื่นหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งไม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดให้
ถือเป็นเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่รับสมัครเลือกตั้งได้ และในกรณีที่ไม่รับสมัครบางส่วน ให้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

- ๒๔ มาตรา ๑๐๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่ อผู้สมัครของพรรคการเมืองใด
ไว้แล้วให้ตรวจสอบว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลัก ฐานการสมัครครบถ้วน
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวของพรรคการเมืองนั้น
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลัก ฐานครบถ้วน ให้ออกใบรับ
สมัครรับเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองนั้นเรียงตามลาดับการยื่นใบสมัครตามมาตรา ๑๐๕ และให้ทาสาเนาคู่
ฉบับไว้เป็นหลักฐาน และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทา
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๗ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๖ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรับ
สมัครและให้นาความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๘ เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ อ อกใบรั บ สมั ค รให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๑๐๖ แล้ว พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้า ม และต้องกระทาก่อนปิดการรับ
สมัคร และให้นาความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๙ ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศตามมาตรา ๑๐๖ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อ ศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้นาความในมาตรา ๔๓ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๐ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง หากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า ผู้ ส มั ค รของพรรค
การเมืองใดไม่มีสิ ทธิส มัครรั บเลื อกตั้งเนื่ องจากขาดคุณสมบัติห รือมีลักษณะต้องห้ ามมิให้ ใช้สิ ทธิส มัครรับ
เลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และให้นาความในมาตรา ๔๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ กรณีพบเหตุตามมาตรา ๑๑๐ หลังวันเลือกตั้งให้นาความในมาตรา ๔๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การประกาศผลการเลือกตั้ง
----------------------------มาตรา ๑๑๒ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยในการประกาศผลการเลือกตั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งและแบบ
บัญชีร ายชื่อเป็ น จ านวนไม่น้ อยกว่าร้ อยละเก้าสิ บห้ าของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดภายใน
หกสิบวัน
มาตรา ๑๑๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลื อกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
เลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับ

- ๒๕ สลาก ซึ่งต้องกระทาต่อหน้ าคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลื อกตั้ง ตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้นา
คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสอง ให้ดาเนินการสมัครรับเลือกตั้งใหม่ และห้ามมิให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ให้นาความในส่วนที่ ๗
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๔ เมื่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้ รับผลรวมคะแนนเลื อกตั้งแบบแบ่ งเขต
เลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแล้ว ให้ ดาเนินการหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อให้ได้จานวนเป็นสัดส่วนร้อยละเท่ากับจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่
ประกาศผลการเลือกตั้ง โดยวิธีการคานวณมี ดังนี้
(๑) นาคะแนนรวมทั้งประเทศของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของ
ทุกคนจากทุกเขตเลือกตั้งมารวมกันเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ
(๒) นาคะแนนตาม (๑) ของทุกพรรคการเมืองมารวมกัน แล้ ว หารด้วยห้ าร้อยเพื่อให้ ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองได้รับหนึ่งคนโดยมิให้ปัดเศษของคะแนนเป็น
จานวนเต็ม
(๓) นาค่าเฉลี่ยที่ได้ตาม (๒) ไปหารคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของแต่ละ
พรรคตาม (๑) เพื่อให้ได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคพึงมี โดยมิให้ปัดเศษของคะแนนเป็น
จานวนเต็ม
(๔) พรรคการเมืองใดได้ส มาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลื อกตั้ง น้อยกว่าจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคพึงมีตาม (๓) ให้ได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้ครบจานวนตาม (๓)
(๕) พรรคการเมืองใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เท่ากับหรือมากกว่า
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคพึงมีตาม (๓) ให้พรรคการเมืองนั้นได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับ
จานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๖) เมื่อจัดสรรจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามจานวนครบทุกพรรค
แล้ว แต่ยังมีไม่ครบจานวนตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคานวณสูงสุดได้รับ การจัดสรรที่นั่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลาดับจนครบจานวนตามวรรคหนึ่ง
(๗) กรณี เ ศษที่ เ หลื อ ของแต่ ล ะพรรคการเมื อ งเท่ า กั น จนท าให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด สรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ ครบจานวน ให้นาค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของ
พรรคการเมืองต่อจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคน มากกว่าพรรคอื่น ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น และหากยังมีจานวนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการ
จับสลาก
(๘) กรณีที่พรรคการเมืองใดมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกิน กว่า
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่พรรคพึงมี ให้คานวณปรับลดจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงตามอัตราส่วนให้เหลือเท่ากับจานวนตามวรรคหนึ่ง

- ๒๖ สาหรับวิธีการคานวณเพื่อปรับลดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้เหลือ
เท่ากับจานวนตามวรรคหนึ่ง ให้นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับคูณ
ด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบหารด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบวกกับจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เกิน
จานวนและให้นา (๖) มาใช้ในการคานวณด้วยโดยอนุโลม
(๙) เมื่อได้จานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผู้สมัครรับ เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่
ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นาคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคานวณตาม (๑) (๒) และ (๓)
ด้วย
ทั้งนี้ การดาเนินการตาม (๑) ถึง (๙) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
มาตรา ๑๑๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่
ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือกรณีการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มี
การประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้นาผลคะแนนของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ เ ป็ น เหตุ ดั ง กล่ า ว มาค านวณส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว
มาตรา ๑๑๖ เมื่อคณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศผลการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๕ แล้ว ให้นาผลคะแนนมาคานวณตามมาตรา
๑๑๔ อีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่ผ ลการคานวณตามวรรคหนึ่งทาให้ จานวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญ ชี
รายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อของพรรคการเมืองนั้นใน
ลาดับท้ายตามลาดับพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๑๗ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยให้นาวิธีการ
คานวณตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย
-----------------------ส่วนที๑่
การดาเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๑๘ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
หรือพบเห็นการกระทาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือกรรมการ
การเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทาความผิดให้มีอานาจสั่งระงั บ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
การเลือกตั้ง และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุก
หน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

- ๒๗ มาตรา ๑๑๙ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้ามี หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้กระทาการนั้น หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
คาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๒๐ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๑๑๙ หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดกระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการ
กระทาของบุคคลอื่น ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ สั่งให้เพิกถอนสิทธิส มัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาให้นาสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกา
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่า ผู้นั้นมิได้กระทาความผิด และเมื่อศาลฎีกามีคา
พิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ให้ศาลฎีกามีคาสั่งให้ผู้
นั้น รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคาสั่งเช่ นว่านั้น พร้อมทั้งค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษจานวนร้อยละสองของค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคาสั่งเพื่อ
นาส่งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งไปในคราวเดียวกัน
ในกรณีที่ศ าลฎี กามีค าสั่ ง ให้ เ พิกถอนสิ ท ธิส มั ครรั บเลื อ กตั้ง หรือ ให้ เ พิกถอนสิ ท ธิเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด ให้ผู้นั้นคืนเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมา
เนื่องจากการดารงตาแหน่งดังกล่าว
ส่วนที่ ๒
การคัดค้านการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๒๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งกระทาให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคัดค้านได้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเลื อกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลื อกตั้ง เว้นแต่การร้อง
คัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรรา ๕๐ ให้ยื่นได้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

- ๒๘ นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนการคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งให้ยื่นภายในสามวันนับแต่
สิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคาคัดค้านการเลือกตั้ งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน ทั้งนี้ วิธีการยื่นคาคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๓ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความ
สะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ หรือ
มาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดสิบปี
ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ และศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทาการฝ่าฝืน ให้
ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนาจับ
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดกระทาการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทาการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดสิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกาหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทาตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทาหรือก่อให้ผู้อื่นกระทาสนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ วรรคสามต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเป็นจานวนสามเท่าของ
จานวนเงินที่เกินจานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด แล้วแต่ว่าจานวนใดจะมากกว่ากัน
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี

- ๒๙ มาตรา ๑๒๙ ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง และสมุห์บัญชีเลือกตั้งผู้ใด ไม่กากับดูแลหรือไม่
จัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี และห้ามเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งเป็นเวลา
ห้าปี
มาตรา ๑๓๐ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้ารายการค่าใช้จ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๕๐ เป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดสิบปี
ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งกระท าการฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้ถือ
เป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๓๓ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชารุดหรือเสียหาย หรือให้
เป็นบัตรเสีย หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ ห นึ่ ง ปี ถึงสิ บ ปี และปรั บ ตั้ งแต่ส องหมื่นบาทถึง สองแสนบาท และให้ ศาลสั่ งเพิกถอนสิ ท ธิเลื อ กตั้ง มี
กาหนดสิบปี
มาตรา ๑๓๖ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดสิบปี

- ๓๐ มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ หรือ
มาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ถ้า
ได้แจ้งถึงการกระทาดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ก่อน
หรื อในวัน เลือกตั้ง หรื อภายหลังวันเลื อกตั้งไม่เกินเจ็ดวัน ผู้ นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้ง
มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๔ ด้วย
มาตรา ๑๔๒ ผู้ ใ ดลงคะแนนแทนผู้ อื่น ในกรณีที่ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง จัดให้ มี การ
ลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้บัตรเลือกตั้งหรือโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษผู้ใดฐานกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และผู้นั้นเป็นผู้กระทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็น
ผู้กระทาการใดอันเป็นเท็จเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสอง อันเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งใด
ให้ศาลมีคาพิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง ครั้งที่เป็นเหตุนั้นด้วย พร้อมทั้งค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษจานวนร้อยละสองของค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามี
คาสั่งเพื่อนาส่งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในกรณี ที่ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การเลื อ กตั้ ง หลายคน ให้ ทุ ก คนรั บ ผิ ด อย่ า ง
ลูกหนี้ร่วม
มาตรา ๑๔๕ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งส่งสมาชิกของตนลงสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๖ ผู้ ใ ดกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ น อก
ราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทาของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้
ให้กระทาความผิดนั้น แม้จะกระทานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิด
นั้นได้กระทาในราชอาณาจักร

- ๓๑ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๗ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จนถึงวันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔๘ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๔๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๐ ในระหว่างทีย่ ังไม่มีการออกข้อกาหนดของศาลฎีกาตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ขึ้น
ใช้บังคับ ให้ข้อกาหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้มีการออกข้อกาหนด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๑ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพื่อกาหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือ งและของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๒ มิให้นาความในมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลื อ กตั้ งสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. .... มาใช้ บัง คับ กับ การแบ่ งเขตเลื อกตั้ ง ส าหรั บการเลื อกตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไปครั้ ง แรกภายหลั ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ มี
ผลบังคับใช้

