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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  และ
มาตรา  ๗๒  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา  ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

แลวแตกรณี 
“ผูสมัคร”  หมายความวา  ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

แลวแตกรณี 
“ผูไดรับการเสนอชื่อ”  หมายความวา  ผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
“วันเลือกต้ัง”  หมายความวา  วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง

สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  แลวแตกรณี 
“วันสรรหา”  หมายความวา  วันที่กําหนดใหเร่ิมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ 
“เขตเลือกต้ัง”  หมายความวา  ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

แบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน  หรือเขตเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  แลวแตกรณี 
“หนวยเลือกต้ัง”  หมายความวา  ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ัง   
“ที่เลือกต้ัง”  หมายความวา  สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ัง  และใหหมายความ

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกต้ัง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
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“กลุมจังหวัด”  หมายความวา  กลุมจังหวัดตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด
สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตและกิ่งอําเภอ 
“ตําบล”  หมายความรวมถึง  แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ”  หมายความรวมถึง  สํานักงานเขตและที่วาการกิ่งอําเภอ 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึง  เมืองพัทยา 
“สํานกังานเทศบาล”  หมายความรวมถึง  ศาลาวาการเมืองพัทยา 
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
 

หมวด  ๑ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 
 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จัดใหมีการเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง  ซ่ึงเปนการลงคะแนนเลือกต้ัง
ผูสมัครรับเลือกต้ังเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกต้ังนั้น 

(๒) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  ซ่ึงเปนการลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง
ที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมคัรรับเลือกต้ังในแตละเขตเลือกต้ัง  โดยเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เพียงพรรคการเมืองเดียว 

มาตรา ๗ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง
ทั่วไปแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  ซ่ึงตองกําหนดใหมีการเร่ิมรับสมัคร
ไมเกินย่ีสิบวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบังคับ  และ
ตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 

(๒) กําหนดวันที่พรรคการเมืองจะย่ืนบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน  ซ่ึงตองกําหนดใหเปนวันกอนวันรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกต้ังตาม  (๑)  และกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 

(๓) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังที่แตละจังหวัดจะพึงมี  และจํานวน
เขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังของแตละจังหวัด  ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ 
ที่อยูในเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

(๔) กําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบสัดสวน  ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
จังหวัดที่อยูภายในเขตเลือกต้ังแตละกลุมจังหวัด 

ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหนําความใน  (๑)  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ ในการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไป   
ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวามีกรณีอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังนั้นมิไดเปนไปโดยไมสุจริต 
และเที่ยงธรรม  ใหประกาศผลการเลือกต้ังวาผูใดไดรับเลือกต้ังภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกต้ัง  
แตถาเห็นวาเปนกรณีที่มีเหตุอันสงสัยวามีกรณีไมสุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกต้ังใด  จะยังไมประกาศผล
สําหรับเขตเลือกต้ังนั้นก็ได  แตตองสอบสวนและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต 
วันเลือกต้ัง  ทั้งนี้  การประกาศผลการเลือกต้ังไมมีผลกระทบกระเทือนการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตามหมวด  ๑  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สวนที่  ๑๐  การดําเนินการกรณีการเลอืกต้ัง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และสวนที่  ๑๑  การคัดคานการเลือกต้ัง 

มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม  ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลาหรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกต้ังนั้น  เพื่อใหเหมาะสม 
และจําเปนแกการดําเนินการเลือกต้ังใหเปนไปโดยรวดเร็ว  สุจริต  และเที่ยงธรรมได 
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สวนที่  ๒ 
เขตเลือกต้ัง  หนวยเลือกต้ัง  และที่เลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
แบบแบงเขตเลือกต้ังไวทุกจังหวัด  เพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา 

การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งจะตองกําหนดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
และจะตองกําหนดพื้นที่ในแตละเขตเลือกต้ังใหติดตอกันและมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ัง
ใกลเคียงกัน  โดยถือเกณฑดังนี้ 

(๑) ใหรวมอําเภอตาง ๆ  เปนเขตเลือกต้ัง  โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดตอใกลชิดกันความสะดวก
ในการคมนาคมระหวางกัน  และการเคยอยูในเขตเลือกต้ังเดียวกัน  ถาการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให
มีจํานวนราษฎรมากหรือนอยเกินไป  ใหแยกตําบลของอําเภอออกเพื่อใหไดจํานวนราษฎรพอเพียง
สําหรับการเปนเขตเลือกต้ัง  แตจะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของตําบลไมได 

(๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑใน  (๑)  จะทําใหจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ัง
มีจํานวนไมใกลเคียงกันหรือไมมีสภาพเปนชุมชนเดียวกัน  ใหดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังตามสภาพของ
ชุมชนที่ราษฎรมีการติดตอกันเปนประจําในลักษณะที่เปนชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันและสามารถ
เดินทางติดตอกันไดโดยสะดวก  โดยจะตองทําใหจํานวนราษฎรมีจํานวนใกลเคียงกันมากที่สุด 

เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกต้ัง  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังในจังหวัด 

ในกรณีที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังในคราวนั้น  โดยถือเขตเลือกต้ังที่มีการประกาศกําหนดไว 
ตามมาตรานี้  เวนแตมีกรณีจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังตามวรรคสาม 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร  
ใหใชเขตเลือกต้ังในคราวที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปของตําแหนงที่วางนั้น  
โดยมิใหนําการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสามมาใชบังคับ 
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มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
แบบสัดสวนใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว  เพื่อใหประชาชนไดทราบลวงหนา 

การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมจังหวัดตาง ๆ  เปนเขตเลือกต้ังจะแยกหรือ 
รวมเฉพาะเพียงบางสวนของจังหวัดมิได  และจะตองกําหนดพื้นที่ในแตละเขตเลือกต้ังใหติดตอกันและ
มีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกัน  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน 

เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังแบบ
สัดสวนใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนราษฎรในจังหวัด  อันทําใหจํานวนราษฎร 
ของแตละกลุมจังหวัดมีจํานวนไมใกลเคียงกัน 

ในกรณีที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนในคราวนั้น  โดยถือเขตเลือกต้ังที่มีการประกาศ
กําหนดไวตามมาตรานี้ 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา  ๑๕  กําหนดหนวยเลือกต้ังที่จะพึงมี
ในแตละเขตเลือกต้ัง  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกต้ังของราษฎร 

การกําหนดหนวยเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกต้ัง  เวนแตในกรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนนอย  

จะรวมหมูบานที่อยูติดกันต้ังแตสองหมูบานข้ึนไปเปนหนวยเลือกต้ังเดียวกันก็ได  สําหรับในเขตเทศบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแนน  อาจกําหนดใหใชเขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย  
คลอง  หรือแมน้ํา  เปนเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได  และ 

(๒)  ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ  แตถาเห็นวาไมเปน
การสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  อาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
มากกวาจํานวนดังกลาวก็ได  หรือจะกําหนดหนวยเลือกต้ังเพิ่มข้ึนโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
นอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได 

ใหดําเนินการประกาศหนวยเลือกต้ังไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันเลือกต้ัง  โดยใหปดประกาศไว  
ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการ
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ผูใหญบาน  และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรในกรณีจําเปน  อาจใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขต
ของหนวยเลือกต้ังไวดวยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกต้ัง  ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา
สิบวัน   เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล   อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปนอยางอื่น   
จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกต้ังนอยกวาสิบวันก็ได  และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ในการกําหนดหนวยเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๒  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา  ๑๕  กําหนดที่เลือกต้ังของแตละหนวย
เลือกต้ังไวดวย  และใหนําความในมาตรา  ๑๒  วรรคสามและวรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการ
ประกาศกําหนดที่เลือกต้ังและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกต้ัง 

ที่เลือกต้ังตามวรรคหนึ่งตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก  เพื่อการลงคะแนน
เลือกต้ัง  มีความเหมาะสม  มีขนาดพอสมควร  และควรต้ังอยูในยานกลางของหนวยเลือกต้ัง  พรอมทั้ง
ใหมีปายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกต้ังไวดวย  ตามลักษณะของทองที่
และภูมิประเทศในการลงคะแนนเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ในทองที่ใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  อาจประกาศกําหนดที่เลือกต้ังนอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได  แตตองอยู
ในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกต้ังนั้น 

มาตรา ๑๔ การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  ใหใชหนวยเลือกต้ัง
และที่เลือกต้ังตามที่กําหนดไวสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

 

สวนที่  ๓ 
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๑๕ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหนึ่งคน   มีหนาที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง   และดําเนินกิจการที่ จําเปนเกี่ยวกับการเลือกต้ังให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไมนอยกวาหาคน  มีหนาที่เกี่ยวกับการ
กําหนดหนวยเลือกต้ัง  ที่เลือกต้ัง  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  การเพิ่มชื่อ  และการถอนชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง รวมทั้งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง  การนับคะแนน
เลือกต้ัง  และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 

การแตงต้ังผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
เขตเลือกต้ัง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังหรือ
มอบหมายใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใด  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกต้ังไดตามสมควร 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังบุคคลเปนเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ังหนึ่งคน มีหนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือ  และ 
ใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  
รวมทั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(๒) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไมนอยกวาเกาคน  มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนน
เลือกต้ังในที่เลือกต้ังและนับคะแนนเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังแตละแหง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังเจาหนาที่ของรัฐทําหนาที่ รักษา 
ความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบั ติหนาที่ของผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ังและ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ใหประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการไมนอยกวาแปดคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงเกาคน  ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปนกรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังใหไดจํานวนตามมาตรา  ๑๖  (๒)   
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ในวันเลือกต้ัง  ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ังแลวมีกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 
มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเกาคน  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที่อยูในขณะนั้นแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังนั้นเปนกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจนครบเกาคน  แตถาไมมีกรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังมาปฏิบัติหนาที่เลย  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังบุคคลอื่นเปน
กรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกต้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๘ พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดประสงคจะสงตัวแทน
ไปประจําอยู  ณ  ที่เลือกต้ังเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนเลือกต้ังและการนับคะแนนเลือกต้ัง  ใหย่ืน
หนังสือแตงต้ังตัวแทนของตนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา
สิบหาวัน  ทั้งนี้  ใหแตงต้ังไดที่เลือกต้ังละหนึ่งคน 

ตัวแทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ตองอยูในที่ซ่ึงจัดไว  ณ  ที่เลือกต้ังซ่ึงสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานได  และตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่มีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคสอง  ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังมีคําส่ังใหตัวแทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกต้ังและใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําหนวยเลือกต้ังดําเนนิการเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง 

มาตรา ๑๙ นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง  คณะกรรมการ 
ประจําหนวยเลือกต้ัง  และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

มาตรา ๒๐ หามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง  กรรมการ 
ประจําหนวยเลือกต้ัง  เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย  หรือผูที่ไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงาน 
ในการเลือกต้ัง  จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่  ทุจริตตอหนาที่  หรือกระทําการอื่นใด  เพื่อขัดขวางมิใหการ
เปนไปตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือคําส่ังของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  ประกาศ   ระเบียบ  หรือคําส่ัง 
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือคําส่ังของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  และไดกระทําโดยสุจริต  
ยอมไดรับความคุมครอง  ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรืออาญา 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหบุคคล
ดังตอไปนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการการเลือกต้ัง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

(๒) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง  กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย   
และผูที่ไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง 

สําหรับบุคคลตาม  (๒)  ใหเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแตวันที่ไดรับ 
การแตงต้ังจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่ 

มาตรา ๒๒ คาตอบแทนของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  กรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง  ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง  กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย  และผูที่ไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

 

สวนที่  ๔ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 
 

๑.  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๒๓ ผูมีสิทธิเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ  และมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๒๔ ในการเลือกต้ังคร้ังใด  ถาผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไดเนื่องจาก
มีเหตุอันสมควร  ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังไว
ในแตละเขตเลือกต้ัง  ภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกต้ัง  แตถามีเหตุ
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จําเปนไมอาจแจงไดภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ัง  ใหดําเนินการแจงตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

ในการแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเปนหนังสือ
ชี้แจงเหตุดังกลาว  โดยอาจมอบหมายใหบุคคลใดไปยื่นตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังแทน  
หรือจัดสงหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

ในกรณีที่บุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังพิจารณาแลวเห็นวา  เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
แจงนั้นมิใชเหตุอันสมควร  ใหรีบแจงใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ไดรับแจงตามวรรคสาม  มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง 

การแจงเหตุ  การพิจารณาการแจงเหตุ  และการอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  วรรคสาม  หรือวรรคส่ี  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในการนี้  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิ
เลือกต้ังไว  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังไวดวย 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายปดประกาศ
รายชื่อบุคคลที่จะรับแจงเหตุ  สถานที่ที่จะรับแจงเหตุ และวิธีการแจงเหตุไว  ณ  ศาลากลางจังหวัด   
ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการผูใหญบาน  และเขต
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๕ เมื่อครบกําหนดหกสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง   ใหบุคคลที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  ประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุ
ตามมาตรา  ๒๔  หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง  ใหผูมีสวน
ไดเสียย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  เพื่อดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุที่ไมอาจ 
ไปใชสิทธิเลือกต้ัง  หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังแลว  แตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร  หรือ
เปนผูที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา  ๒๕  ใหถือวาผูนั้นเสียสิทธิดังตอไปนี้ 

(๑) สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
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(๒) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังและสิทธิไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
มาตรา ๒๗ การเสียสิทธิตามมาตรา  ๒๖  ใหมีกําหนดเวลาต้ังแตวันเลือกต้ังคร้ังที่ผูมีสิทธิ

เลือกต้ังไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง  จนถึงวันเลือกต้ังคร้ังที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังนั้นไปใชสิทธิเลือกต้ัง  ไมวาจะ
เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหาร
ทองถิ่น 

ในกรณีที่มีการโตแยงการเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง   ใหผูมี สิทธิ เลือกต้ังย่ืนคํารองตอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพรอมหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูมีสิทธิเลือกต้ังนั้นไดไปใช
สิทธิเลือกต้ังในคร้ังถัดมาแลว  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาคํารองเพื่อมี
คําส่ังใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

หลักเกณฑและวิธีการย่ืนคํารอง  และการพิจารณาคํารองตามวรรคสองใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๒๘ บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและไดแจงเหตุแหง 
ความจําเปนซ่ึงเปนเหตุอันสมควร  ยอมไดรับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 

๒.  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๒๙ เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คร้ังใดแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มอบหมาย  จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ัง  และปดประกาศไว  ณ  ศาลากลาง
จังหวัด  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการผูใหญบาน  
หรือเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร  และที่เลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกต้ัง  ไมนอยกวาย่ีสิบวัน
กอนวันเลือกต้ัง  กับใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังในทะเบียนบานไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกต้ัง
ไมนอยกวาสิบหาวันดวย 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ของตนไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังแหงหนวยเลือกต้ังที่ตนหรือผูนั้นสมควรมีชื่อ 
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เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้น  มีสิทธิย่ืนคํารองขอเพิ่มชื่อตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน  และถาเห็นวาผูย่ืนคํารองหรือผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ใหส่ังเติมชื่อตามที่ย่ืนคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็ว  
ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายเห็นวาผูย่ืน
คํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง  ก็ใหส่ังยกคํารอง  และแจงใหผูย่ืนคํารอง
ทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารองโดยแสดงเหตุผลไวดวย 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว  ผูย่ืนคํารองมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
หรือตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาหาวัน  โดยไม
ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา  เพื่อใหศาลวินิจฉัยวาจะใหเติมชื่อในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังตามที่ย่ืนคํารองหรือไม 

เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคสามแลว  ใหศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว  คําส่ังของศาล 
ใหเปนที่สุด  และใหศาลแจงคําส่ังไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมอบหมาย  เพื่อปฏิบัติการตามคําส่ังโดยเร็วที่สุด  และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิ เลือกต้ังไปกอนได รับคําส่ังศาล   ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือ 
ผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  ดําเนินการแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับ 
ใหถูกตองดวย 

การใดที่ไดปฏิบัติไปตามคําส่ังเดิมของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือ 
ผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนไดรับคําส่ังศาลเปนอยางอื่นนั้นใหเปนอันสมบูรณ 
ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๑ ผูมี สิทธิ เลือกต้ังผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ไดประกาศ 
ตามมาตรา  ๒๙  มีชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ัง  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายไดกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา
สิบวัน  เพื่อใหถอนชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ังนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  
พิจารณาแลวเห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือ
สมควรยกคํารอง  ก็ใหมีคําส่ังถอนชื่อผูนั้นหรือยกคํารอง  แลวแตกรณี  และใหแจงคําส่ังใหผูนั้นและ 
เจาบานทราบ  และใหนําความในมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  วรรคส่ี  และวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเจาบานผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยูในทะเบียนบาน
ของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง  เมื่อเจาบานนําหลักฐานทะเบียนบาน 
มาแสดงวาไมมีชื่อบุคคลนั้น  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  หรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมอบหมาย  หรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  แลวแตกรณี  มีคําส่ังถอนชื่อบุคคลนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการฟองคดีเพื่อขอใหเพิกถอนสิทธเิลือกต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  และ
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลนั้น  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับแจง 
คําพิพากษาของศาลแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีบันทึกลงไวในทะเบียนที่จัดทําไว   
และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามคําพิพากษา
ของศาล  ปดไว  ณ  สํานักงานเทศบาล  หรือที่วาการอําเภอโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไดมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังประกาศถอนชื่อผูซ่ึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งออกจากบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกต้ังทุกฉบับใหถูกตองดวย  และใหนําความในมาตรา  ๓๐  วรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินการหรือยินยอมใหมีการยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบาน
ของตน  เพื่อประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

หากปรากฏวามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคลเขามา 
ในทะเบียนบานเพื่อประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

(๑) การยายบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามาในทะเบียนบาน
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกต้ังที่จะมีข้ึนภายในสองปนับแตวันที่ยายเขามาในทะเบียนบาน 

(๒) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอยูอาศัยจริง 
(๓) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน 
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สวนที่  ๕ 
ผูสมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง 

 
 

๑.  ผูสมัครรับเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๓๔ บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังหรือแบบสัดสวน  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๕ บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกต้ัง  ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในนามของ
พรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว  และจะสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบ
สัดสวน  แบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว  และสมัครรับเลือกต้ังไดเพียงเขตเลือกต้ังเดียว 

ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังพบวา 
มีการสมัครรับเลือกต้ังอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  หามมิใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหบุคคลนั้นเปนผูสมัครตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๔๓  
แลวแตกรณี  และใหบุคคลนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศการรับสมัคร
เลือกต้ัง  และใหนําความในมาตรา  ๓๙  หรือมาตรา  ๔๔  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
ในกรณีที่มีการตรวจพบการฝาฝนความในวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศการรับสมัครเลือกต้ัง   
ใหนําความในมาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๕  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

๒.  การสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๓๖ ในการสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  ใหผูสมัครของแตละพรรค
การเมืองที่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด  ย่ืนใบสมัครตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังนั้น  ณ  สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด  ภายในระยะเวลาการ 
รับสมัคร  โดยผูสมัครของแตละพรรคการเมืองทุกคนตามจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น  ตองย่ืน 
ใบสมัครในคราวเดียวกัน 
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การย่ืนใบสมัครตามวรรคหนึ่ง  ใหผูสมัครย่ืนหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 
วาสงสมาชิกผูนั้นเขาสมัครรับเลือกต้ัง  พรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท  
และมีหลักฐานการสมัครครบถวนตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่มีผูสมัครของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองย่ืนใบสมัครพรอมกัน  และไมอาจ
ตกลงกันไดวาจะใหผูสมัครของพรรคการเมืองใดย่ืนกอนหลัง  ใหใชวิธีการจับสลากระหวางผูสมัคร 
ซ่ึงเปนผูแทนของผูสมัครของพรรคการเมืองที่มาพรอมกัน  เพื่อกําหนดลําดับการย่ืนใบสมัครของผูสมัคร 
ของแตละพรรคการเมือง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักฐานการสมัครและวิธีการสมัครรับเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๗ เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับใบสมัครของผูสมัครของ
พรรคการเมืองใดแลว  ใหลงบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐาน  และออกใบรับใหแกผูสมัครของ
พรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับการย่ืนใบสมัครตามมาตรา  ๓๖  และใหผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร  และ
สอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกต้ังหรือไมใหเสร็จส้ินภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับ
สมัคร  ถาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกต้ังไดก็ใหประกาศการรับสมัครไวโดยเปดเผย  ณ  ศาลากลาง
จังหวัด  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการผูใหญบาน  
และที่เลือกต้ัง  หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่ผูนั้นสมัคร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหมีชื่อและชื่อสกุลผูสมัคร  รูปถายผูสมัครพรรคการเมือง 
ที่สังกัด  และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๓๘ เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดออกใบรับใหแกผูสมัคร 
ตามมาตรา  ๓๗  แลว  หามมิใหผูสมัครถอนการสมัครรับเลือกต้ัง  และใหคาธรรมเนียมการสมัคร 
รับเลือกต้ังตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมือง 

หามมิใหผูสมัครตามวรรคหนึ่งย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น  หรือเขตเลือกต้ังอื่นอีก 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังตามมาตรา  ๓๗  ใหผูสมัครผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต 
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วันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง   โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนิน 
กระบวนพิจารณา  เมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเชนใดแลว  ใหศาลแจงคําส่ังไปยังผูอํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง  ในการนี้  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังปฏิบัติตามคําส่ังศาลโดยเร็ว  
ถาศาลมีคําส่ังใหรับสมัคร  ใหประกาศชื่อผูนั้นตามมาตรา  ๓๗  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
กอนทราบคําส่ังศาล 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน  ในการนี้  
อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกต้ังนั้นเปนผูรับคํารองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให
ศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเปนแทนศาลฎีกาก็ได 

มาตรา ๔๐ กอนวันเลือกต้ัง  ถาปรากฏหลกัฐานวาผูสมัครผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังดําเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยเร็ว  ถาเห็นวาผูสมัครผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ัง  ใหย่ืนคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้น 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกต้ังนั้นเปนผูรับคํารองแทน
เพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐาน  หรือดําเนินการอื่นที่จําเปน
แทนศาลฎีกาก็ได 

เมื่อถึงวันเลือกต้ัง  ถาปรากฏวาไมมีการย่ืนคํารองตอศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  หรือมีการย่ืนคํารองแลว 
แตศาลฎีกายังไมมีคําวินิจฉัย  ใหการพิจารณาเปนอันยุติ  และใหดําเนินการเลือกต้ังไปตามประกาศ 
การรับสมัครที่มีผลอยูในวันเลือกต้ัง 

 

๓.  การสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน 
 

 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ พรรคการ เมื องใดจะ เสนอบัญชี รายชื่ อผู สมัครรับ เลื อก ต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในเขตเลือกต้ังใด  พรรคการเมืองนั้นจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อ  
โดยมีหลักเกณฑตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดตองไดรับความยินยอมเปนหลักฐานโดยชัดแจง
จากบุคคลนั้น  และบุคคลดังกลาวตองเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๒) การจัดทําบัญชีรายชื่อ  ใหจัดเรียงลําดับรายชื่อผูสมัครตามลําดับหมายเลขจํานวนสิบคน 
มาตรา ๔๒ การสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน  ใหหัวหนาพรรคการเมือง  หรือผูซ่ึงไดรับ

มอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมือง  ย่ืนบัญชีรายชื่อผูสมัครที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๔๑  
ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวัน เวลาที่ กํ าหนด   พรอมทั้งหนังสือยินยอมของผูสมัคร   
เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท  หลักฐานการพิจารณารายชื่อผูสมัครของพรรคการเมือง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๙๗  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  และหลักฐานการสมัครอื่นครบถวนตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักฐานการสมัครและวิธีการย่ืนบัญชีรายชื่อ 

มาตรา ๔๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครตามมาตรา  ๔๒  แลว  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครคุณสมบัติ  และลักษณะตองหาม
ของผูสมัคร  ถาเห็นวาถูกตอง  ใหประกาศรายชื่อพรรคการเมือง  และรายชื่อผูสมัครแบบสัดสวน 
ของพรรคการเมืองเปนรายเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนนั้นไวโดยเปดเผย  ณ  สถานที่ตามมาตรา  ๓๗   
และใหนําความในมาตรา  ๓๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
มาตรา  ๔๓  ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง  และใหนําความในมาตรา  ๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ กอนวันเลือกต้ัง  ถาปรากฏวาผูสมัครแบบสัดสวนผูใดขาดคุณสมบัติสมัครรับ
เลือกต้ัง  หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนโดยเร็ว  และใหนําความในมาตรา  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

๔.  หมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
 

 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไป   
ใหพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน  ไดรับหมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกต้ังแบบ
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สัดสวนของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามลําดับกอนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ  และใหมีหมายเลขเดียวกัน
ทุกเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน 

ในกรณีที่มีพรรคการเมืองมาย่ืนสมัครพรอมกันและไมอาจตกลงกันได  ใหใชวิธีจับสลาก
ระหวางพรรคการเมืองที่มาพรอมกัน 

มาตรา ๔๗ ในการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไป  ใหผูสมัครไดรับ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังการย่ืนใบสมัครตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัคร 
ตามมาตรา  ๓๗  โดยใหผูสมัครพรรคเดียวกันไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับตอเนื่องกัน 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหนําความ
ในมาตรา  ๔๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

สวนที่  ๖ 
คาใชจายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๔๙ การใชจายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกต้ังใด  ใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี้  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหมีผลใชบังคับ
ในระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผูแทนราษฎร  ใหมีผล
ใชบังคับต้ังแตเกาสิบวันกอนวันครบอายุจนถึงวันเลือกต้ัง 

(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกต้ังอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก  (๑)  ใหมีผลใชบังคับ  ต้ังแต
วันที่ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๐ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) จํานวนเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคนที่จะใชจายในการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
(๒) จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองที่จะใชจายในการเลือกต้ังแบบสัดสวนในเขต

เลือกต้ังแบบสัดสวน  ในกรณีที่ผูสมัครแบบสัดสวนในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดใชจายไป
เพื่อการเลือกต้ังเปนจํานวนเทาใด  ใหนับรวมเปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย 
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เมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  การกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ังตาม
วรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  และตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

หามมิใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการเลือกต้ังเกินจํานวนคาใชจายที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ  จายหรือ 
รับวาจะจายแทนหรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกต้ัง  โดยความ
ยินยอมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นดวย  ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช  ใหคํานวณตามอัตรา 
คาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น  ๆ 

การใชจายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติใหถือวา 
เปนการใชจายเก่ียวกับการเลือกต้ัง  ใหนํามารวมคํานวณเปนคาใชจายของผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ตามมาตรานี้ดวย 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปแลว  ใหคณะกรรรมการการเลือกต้ัง 
จัดประชุมหารือกับหัวหนาพรรคการเมือง  เพื่อกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ังของพรรค
การเมืองและของผูสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังตอไป  ทั้งนี้  ภายในสามเดือนนับแตวันที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวนในการเลือกต้ังทั่วไปดังกลาว 

มาตรา ๕๑ ใหผูสมัครแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควร  และใหพรรคการเมืองแตงต้ังบุคคลที่มี
ความรูทางบัญชี  เพื่อเปนสมุหบัญชีเลือกต้ังของผูสมัครหรือพรรคการเมือง  โดยใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับและรายจายของผูสมัคร  หรือของพรรคการเมือง
ในการเลือกต้ังนั้น 

การจัดทําบัญชีรายรับและรายจายของสมุหบัญชีเลือกต้ังใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๒ ภายในกําหนดเกาสิบวันหลังจากวันเลือกต้ัง  ผูสมัครแตละคนและพรรคการเมือง
ที่สงผูสมัครแบบสัดสวนตองย่ืนบัญชีรายรับและรายจายที่สมุหบัญชีเลือกต้ังจัดทําข้ึน  โดยผูสมัคร 
หรือหัวหนาพรรคการเมือง  แลวแตกรณี  ไดรับรองความถูกตองบัญชีรายรับและรายจายอยางนอย 
ตองประกอบดวยคาใชจายทั้งหมดที่ไดจายไปแลวและที่ยังคางชําระ  รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของ 
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง  ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดดําเนินการตรวจสอบรายการคาใชจายตามวรรคหนึ่งแลว   
ใหประกาศผลการตรวจสอบรายการคาใชจายนั้น   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกต้ังวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดใชจายเก่ียวกับ 
การเลือกต้ังเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  ใหเก็บรักษารายการคาใชจาย
และหลักฐานดังกลาวไวจนกวาคณะกรรมการการเลือกต้ังจะไดพิจารณาเสร็จส้ิน 

มาตรา ๕๓ หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิ
เลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหแกตนเอง  หรือผูสมัครอื่น  หรือพรรคการเมืองใด  หรือใหงดเวน 
การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํา   ให  เสนอให   สัญญาวาจะให   หรือจัดเตรียมเพื่อจะให   ทรัพยสิน  หรือ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได  แกผูใด 

(๒) ให  เสนอให  หรือสัญญาวาจะใหเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม  แกชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห  หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขูเข็ญ  ใชอิทธิพลคุกคาม  ใสรายดวยความเท็จ  หรือจูงใจใหเขาใจผิด

ในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด   
ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสงเร่ืองใหสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได 

มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพยสิน  หรือผลประโยชนอื่นใด  
เพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังหรือไมลงสมัครรับเลือกต้ังอันกอใหเกิดประโยชนแกผูสมัครอื่นหรือพรรค 
การเมืองอื่นในการเลือกต้ัง  และทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

หามมิใหผู ใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกต้ังหรือสงผูสมัครรับเลือกต้ัง 
เพื่อประโยชนของผูอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑตามมาตรา  ๘๘ 

มาตรา ๕๕ หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ังเพื่อการเลือกต้ัง
หรือนํากลับไปจากที่เลือกต้ังโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะหรือคาจางซ่ึงตองเสียตามปกติ  หรือ
จัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังที่เลือกต้ัง  หรือกลับจากที่เลือกต้ังเพื่อจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ไปลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด   
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ที่เลือกต้ังตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงที่เลือกต้ังซ่ึงจัดไวสําหรับการลงคะแนนตาม
มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  ดวย 

บทบัญญัติในมาตรานี้  มิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวย 
ความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๖ หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ัง
หรือกระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชนแหงการเลือกต้ังโดยประการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด  ทั้งนี้  เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการหรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผูนั้น 

มาตรา ๕๗ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด  ๆ 
เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง  มิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือชวยเหลือ 
ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังของผูสมัครหรือพรรคการเมือง  โดยมิไดเกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติหนาที่  แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นวา  อาจเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ในการนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น  ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติการณอันอาจเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว  หรือส่ังใหประจํากระทรวง  
ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  หรือที่วาการอําเภอ  ในเขตเลือกต้ังหรือนอกเขตเลือกต้ัง  หรือหามเขา 
เขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่งได 

มาตรา ๕๘ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ  ไมวาจะเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  นับต้ังแตเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันเลือกต้ังหนึ่งวัน  
จนส้ินสุดวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๕๙ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกต้ัง  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
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(๑) การจัดสถานที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเก่ียวกับการเลือกต้ังในบริเวณสาธารณสถาน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรค 

(๒) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังและผูสมัครหรือพรรคการเมืองไปให 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(๓) สถานที่สําหรับใหผูสมัครและพรรคการเมืองใชในการโฆษณาหาเสียงไดอยางเทาเทียมกัน  
ในการนี้  รัฐอาจจัดใหมีการแสดงหรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการ
โฆษณาหาเสียงดวยก็ได  แตตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อการสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
โดยเฉพาะ 

(๔) การกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
ของรัฐ  ซ่ึงจะตองจัดใหพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ังมีโอกาสเทาเทียมกัน 

(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด   
เพื่อใหการหาเสียงเลือกต้ังเปนไปดวยความเรียบรอย  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวางระเบียบ

เกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการเลือกต้ังหรือขอหามมิใหปฏิบัติในการเลือกต้ังในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๕๙  หามมิใหผูสมัคร  พรรคการเมืองหรือผูใด  ปดประกาศ

หรือติดแผนปายเก่ียวกับการเลือกต้ังในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐหรือในที่ของเอกชน  โฆษณา 
หาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  หรือกระทํากิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนดใหรัฐสนับสนุน 

หามปดประกาศหรือติดแผนปายเก่ียวกับการเลือกต้ังที่มีขนาดหรือจํานวนไมเปนไปตาม 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

สวนที่  ๗ 
การลงคะแนนเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๖๑ หีบบัตรเลือกต้ังตองมีลักษณะที่สามารถมองเห็นภายในไดงาย  และมีวิธีการ 
ปดผนึกเพื่อปองกันการเปดหีบบัตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย  หรือการนําบัตรใสในหีบบัตรหลังจากปด
การลงคะแนนเลือกต้ังแลวได  รวมทั้งตองมีลักษณะพิเศษเพื่อปองกันการเปลี่ยนหีบบัตรดวย 
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บัตรเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจะตองมีชองทําเครื่องหมายและหมายเลขไมนอยกวาจํานวน
ผูสมัครในเขตเลือกต้ังนั้น  และมีชองทําเครื่องหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังดวย 

บัตรเลือกต้ังแบบสัดสวนจะตองมีชองทําเคร่ืองหมายและหมายเลขของพรรคการเมืองและ 
ชื่อพรรคการเมืองครบทุกพรรคที่สงสมัครเลือกต้ังแบบสัดสวนในเขตเลือกต้ังนั้น   และมีชอง 
ทําเคร่ืองหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังดวย  ทั้งนี้  อาจจัดใหมีภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมือง 
ไวดวยก็ได 

บัตรเลือกต้ังสําหรับการลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังแบบสัดสวน  
ตองมีลักษณะแตกตางที่สามารถจําแนกออกจากกันไดอยางชัดเจน   

หีบบัตรเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังใหเปนไปตามลักษณะและขนาดที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

มาตรา ๖๒ ในวันเลือกต้ังใหเปดการลงคะแนนเลอืกต้ังต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๕.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๖๓ กอนเร่ิมเปดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง
นับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมดของหนวยเลือกต้ังนั้น  และปดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ังที่มีอยู
ทั้งหมดในที่เลือกต้ังนั้นไวในที่เปดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ังเปดหีบบัตรเลือกต้ังในที่เปดเผย  แสดงใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ซ่ึงอยู  ณ  ที่เลือกต้ังนั้น
เห็นวาหีบบัตรเลือกต้ังเปนหีบเปลา  และใหปดหีบบัตรเลือกต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด  แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว  โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสองคนซึ่งอยู
ในที่เลือกต้ังในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย  เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ณ  ที่เลือกต้ัง 

มาตรา ๖๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค 
จะลงคะแนนเลือกต้ังไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังแลว  ใหอานชือ่ตัว
และชื่อสกุลของผูนั้นดัง ๆ  ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ผูสมัคร  หรือผูใดทักทวง  ใหหมายเหตุไวในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  และใหจดหมายเลขของบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร  แลวให 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พรอมทั้งใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ังจดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังที่ตนข้ัวบัตรเลือกต้ัง  และใหผูมีสิทธิ
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เลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือที่ตนข้ัวบัตรเลือกต้ังเปนหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด  แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังใหแกผูนั้นเพื่อไป 
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในกรณีที่มีผูทักทวง  หรือกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังสงสัยวาผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมาแสดงตนนั้น
ไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมีอํานาจ
สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง
หรือไม  และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังวินิจฉัยวา  ผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใช
เปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังทําบันทึกคําวินิจฉัย
และลงลายมือชื่อไวดวย 

มาตรา ๖๕ ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังใด  
ใหลงคะแนนเลือกต้ังได  ณ  หนวยเลือกต้ังนั้น  และใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังไดเพียงแหงเดียว 

มาตรา ๖๖ ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกต้ังอื่นที่อยู
นอกหนวยเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังเดียวกัน  สามารถลงคะแนนเลือกต้ังในหนวย
เลือกต้ังที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ หรือลงคะแนนเลือกต้ัง  ณ  ที่เลือกต้ังตามมาตรา  ๙๕ 

มาตรา ๖๗ การลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในชองทําเคร่ืองหมาย 
ของหมายเลขผูสมัครหรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกต้ัง  และในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมประสงค 
จะลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายกากบาทในชองทําเคร่ืองหมายไมประสงค
ลงคะแนนเลือกต้ังในบัตรเลือกต้ัง 

มาตรา ๖๘ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือผูสูงอายุในการลงคะแนน
เลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเลือกต้ัง
ของคนพิการหรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ  หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนเลือกต้ังภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  แตการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหคนพิการ
หรือผูสูงอายุไดลงคะแนนเลอืกต้ังดวยตนเอง  ทั้งนี้  การอํานวยความสะดวกนั้นตองเปนไปเพื่อใหมีการ
ลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับดวย 

มาตรา ๖๙ เมื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ังแลว  ใหพับบัตร
เลือกต้ังเพื่อมิใหผูอื่นทราบวาลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใด  หรือไม
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ประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง  แลวใหนําบัตรเลือกต้ังนั้นใสลงในหีบบัตรเลือกต้ังดวยตนเองตอหนา
กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

มาตรา ๗๐ หามมิใหผูใดซ่ึงรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมีสิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้น  พยายามลงคะแนนเลือกต้ัง  หรือลงคะแนนเลือกต้ัง  โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไวสําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการประจํา
หนวยเลือกต้ังเพื่อลงคะแนนเลือกต้ัง 

มาตรา ๗๑ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกต้ังตามมาตรา  ๖๑  
ลงคะแนนเลือกต้ัง  หรือใชบัตรเลือกต้ังที่มิใชบัตรเลือกต้ังที่ตนไดรับมาจากการแสดงตนตามมาตรา  ๖๔  
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากที่เลือกต้ัง 
มาตรา ๗๒ หามมิใหผูใดจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกต้ัง 
มาตรา ๗๓ หามมิใหผูมีสิทธเิลือกต้ังใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกต้ังที่ตน

ไดลงคะแนนเลือกต้ังแลว 
มาตรา ๗๔ หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังใสในหีบบัตรเลือกต้ัง  โดยไมมีอํานาจโดยชอบ

ดวยกฎหมาย   หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมี สิทธิ เลือกต้ังเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตน 
เพื่อลงคะแนนเลือกต้ังโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกต้ังเพิ่มข้ึน
จากความจริง 

มาตรา ๗๕ หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังที่ลงคะแนนเลือกต้ังแลวแสดงตอผูอื่น  เพื่อใหผูอื่น
ทราบวาไดลงคะแนนหรือไมลงคะแนนใหผูใด  โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา ๗๖ หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย  เพื่อมิให 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถใชสิทธิได  หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไป ณ  ที่เลือกต้ัง  
หรือเขาไป  ณ  ที่ลงคะแนนเลือกต้ัง  หรือมิใหไปถึง  ณ  ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะลงคะแนน
เลือกต้ังได 

มาตรา ๗๗ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  เพื่อลงคะแนนเลือกต้ังหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกต้ังใหแก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
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มาตรา ๗๘ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังแหงใดไมสามารถกระทําได  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปนอยางอื่นถาเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกอน
วันเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนดที่เลือกต้ังใหมที่ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
สามารถไปลงคะแนนเลือกต้ังไดโดยสะดวก  แตถาไมอาจกําหนดที่เลือกต้ังใหมได  ใหประกาศ 
งดลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้น  แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยดวน 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวันเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําเขตเลือกต้ังหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังประกาศงดลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้น  แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยดวน 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังนั้นโดยเร็ว  
เวนแตคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่น  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคสาม  ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาไมสามารถดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จตามมาตรา  ๘  ได  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหมสําหรับ
หนวยเลือกต้ังนั้นไดตามความเหมาะสมโดยไมตองนําระยะเวลาตามวรรคสามมาใชบังคับก็ได 

มาตรา ๗๙ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังประกาศปดการลงคะแนนเลือกต้ัง  และงดจายบัตรเลือกต้ัง  แลวใหทําเครื่องหมายในบัตร
เลือกต้ังที่ เหลืออยูใหเปนบัตรเลือกต้ังที่ใชลงคะแนนเลือกต้ังไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด  ในกรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังไดมาอยูในบริเวณที่
ลงคะแนนเลือกต้ังแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ังที่เหลืออยู  แตยังไมไดรับบัตรเลือกต้ัง   
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังใหแกผูมาแสดงตนนั้น  และเมื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จส้ินแลวใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังปดชองใสบัตรเลือกต้ังของหีบ
บัตรเลือกต้ัง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมด  
จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง  และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือ  แลวใหกรรมการประจํา
หนวยเลือกต้ังที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไว  และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ซ่ึงอยูในที่นั้นทราบ 
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มาตรา ๘๐ ต้ังแตเวลาที่ไดเปดและปดหีบบัตรเลือกต้ังที่ต้ังไวเพื่อการลงคะแนนเลือกต้ัง  
หรือภายหลังที่ไดปดหีบบัตรเลือกต้ังนั้นเพื่อรักษาไวเมื่อการเลือกต้ังไดเสร็จส้ินแลวหามมิใหผูใด 
เปดทําลาย  ทําใหเสียหาย  ทําใหเปลี่ยนสภาพ  หรือทําใหไรประโยชน  หรือนําไปซ่ึงหีบบัตรเลือกต้ัง   
หรือบัตรเลือกต้ัง  หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง
ไดจัดทําโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

สวนที่  ๘ 
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๘๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๘๕  การนับคะแนนเลือกต้ังใหกระทํา ณ  ที่ เลือกต้ัง 
โดยเปดเผยจนเสร็จส้ินในรวดเดียว  หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกต้ัง 

เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกต้ัง 

มาตรา ๘๒ ใหมีการนับจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายไมประสงค 
จะลงคะแนนเลือกต้ัง  และใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย 

ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย  ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหากและหามมิให 
นับบัตรเสียเปนคะแนนไมวากรณีใด 

บัตรเลือกต้ังดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกต้ัง 
(๓) บัตรเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัคร 

เกินจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังนั้น  หรือบัตรเลือกต้ังแบบสัดสวน 
ที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(๔) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกต้ังใหกับผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังผูใด   
หรือพรรคการเมืองที่สงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใด 

(๕) บัตรที่ไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน  แลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังดวย 

(๖) บัตรเสียอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้วา  “เสีย”  พรอมทั้งระบุ
เหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด  และลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน 

ความในวรรคสามมิใหใชบังคับกับบัตรเสียตามมาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๑๐  วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๘๓ หามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจงใจนับบัตรเลือกต้ังหรือคะแนน

เลือกต้ังใหผดิไปจากความจริง  หรือรวมคะแนนเลือกต้ังใหผิดไป  หรือกระทําดวยประการใดโดยมิได 
มีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหบัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหายหรือใหเปนบัตรเสียหรือ 
กระทําการดวยประการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชไดหรืออานบัตรเลือกต้ังใหผิดไปจากความจริง  
หรือทํารายงานการเลือกต้ังไมตรงความเปนจริง 

มาตรา ๘๔ เมื่อการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกต้ังเสร็จส้ินแลว  ใหคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกต้ังนั้น  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่มีอยูทั้งหมด  จํานวน
บัตรเลือกต้ังที่ใช  และจํานวนบัตรเลือกต้ังที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกต้ัง  ทั้งนี้  ใหกระทําโดย
เปดเผย  และรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังดําเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังแลว   
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเก็บเอกสารและสิ่งของตาง ๆ  ดังตอไปนี้ใสในหีบบัตรเลือกต้ัง 
แตละประเภทการเลือกต้ัง  

(๑) บัตรเลือกต้ังที่นับเปนคะแนนแลว  บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายลงในชองไมประสงค 
จะลงคะแนนเลือกต้ัง  และบัตรเสีย  โดยแยกแตละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส 

(๒) แบบกรอกคะแนนที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด 
(๓) รายงานผลการนับคะแนน  
(๔) ประกาศผลการนับคะแนน  
เมื่อไดบรรจุส่ิงของตามวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังปดหีบบัตร

เลือกต้ังพรอมทั้งใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหงและใหประจําคร่ังทบัรูกุญแจ  เสร็จแลวให
มัดหีบบัตรเลือกต้ังดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกต้ังและประจําคร่ังทับปมเชือก  
หรือกระทําการดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกต้ังได 

การประกาศผลการนับคะแนน  การรายงานผลการนับคะแนน  วิธีการเก็บบัตรเลือกต้ัง  และ
การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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มาตรา ๘๕ ถาการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกต้ังใดไมสามารถกระทําได  หรือไมสามารถนับ
คะแนนไดจนเสร็จส้ิน  อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่น  
หรือดวยความจําเปนตามสภาพที่อาจมีผลตอความปลอดภัย  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง
ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหนวยเลือกต้ังนั้นแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว  เพื่อให
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนตอไปโดยเร็ว  เวนแต
คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่น  ทั้งนี้  การเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง  หีบบัตรเลือกต้ังและ
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งหากพบวามี 
บัตรเลือกต้ังที่ไดมีการลงคะแนนเลือกต้ังแลวชํารุดหรือสูญหาย  ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพื่อพิจารณาสั่งใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังนั้นเวนแตหนวยเลือกต้ังนั้นมีผูมาใช
สิทธิเลือกต้ังในจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป  มิใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม  แตไมตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ
ดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังไมตรงกับ
จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใชลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังนับคะแนนใหม 
โดยพลัน  ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังพรอมเหตุผล   
และนําสงหีบบัตรและอุปกรณแกคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งใหรายงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาสั่งใหมีการนับคะแนนใหมหรือส่ังใหลงคะแนนเลือกต้ังใหม 
ในหนวยเลือกต้ังนั้น  เวนแตหนวยเลือกต้ังนั้นมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในจํานวนที่ไมทําใหผลการเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังนั้นเปลี่ยนแปลงไป  มิใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม  
แตไมตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๘๗ เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นแลว   
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ัง
แบบแบงเขตเลือกต้ัง  แลวรายงานผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

มาตรา ๘๘ ในเขตเลือกต้ังใด  ถาในวันเลือกต้ังมีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังเทากับหรือ
นอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น  ผูสมัครจะไดรับเลือกต้ังตอเมื่อ
ไดรับคะแนนเลือกต้ังไมนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นและมากกวา
จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง  ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไดรับคะแนนเลือกต้ัง 
นอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นหรือไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกต้ัง 
ที่ไมประสงคจะลงคะแนน  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหมีการเลือกต้ังใหม  โดยใหรับสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังใหมเฉพาะตําแหนงที่ไดรับคะแนนนอยกวา 
รอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกต้ังที่ไมประสงคลงคะแนนเลือกต้ัง  
และใหนําความในมาตรา  ๙  มาใชบังคับ 

ในการเลือกต้ังใหมตามวรรคหนึ่ง  ถามีจํานวนผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนตําแหนง 
ที่ตองเลือกต้ังใหม  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม  และถามีผูสมัครผูใดไดคะแนน
เลือกต้ังนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นอีกหรือไดไมมากกวาจํานวน
บัตรเลือกต้ังที่ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหมีการเลือกต้ังใหม  
โดยดําเนินการตามวรรคหนึ่งอกีคร้ังหนึ่ง 

ในการเลือกต้ังใหมตามวรรคสอง  ถามีจํานวนผูสมัครเทากับจํานวนที่ตองเลือกต้ังใหม   
ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนนเลือกต้ังมากที่ สุดเรียงตามลําดับลงมาเปนผูได รับเลือกต้ังตามจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตองเลือกต้ังใหมนั้น  โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการ
เลือกต้ังใหผูสมัครเปนผูไดรับเลือกต้ังภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๘  

ในกรณีที่มีการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมตามวรรคสอง  หากปรากฏวามีผูสมัครนอยกวาจํานวน
ที่ตองเลือกต้ังใหมหรือไมมีผูสมัคร   ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มเติม  เพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวนและใหนําความใน
วรรคสองและวรรคสาม  และความในสวนที่  ๕  ผูสมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง  ๒.  การสมัครรับ
เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
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มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับมาตรา  ๘๘  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหผูสมัคร 
ซ่ึงไดคะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกต้ัง  แตในเขตเลือกต้ังที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกต้ังไดมากกวาหนึ่งคน  ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเรียงตามลําดับลงมา
ในเขตเลือกต้ังนั้นเปนผูไดรับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น 

ในกรณีที่มีผูสมัครไดคะแนนเลือกต้ังเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูที่ไดรับ
เลือกต้ังไดตามวรรคหนึ่ง  ใหผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกต้ังเทากันจับสลากเพื่อใหไดผูไดรับเลือกต้ังครบ
จํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกต้ังนั้น  ซ่ึงตองกระทําตอหนาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
นั้นตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๙๐ การรวมผลคะแนนเลือกต้ังของการเลือกต้ังแบบสัดสวนในแตละเขตเลือกต้ัง  
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง  
รวมคะแนนเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของทุกหนวยเลือกต้ังที่อยูในเขตเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังแบบแบงเขต  เพื่อรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของจังหวัดในการ
เลือกต้ังแบบแบง เขต   ในการนี้   เพื่อใหการรวมคะแนนเลือกต้ังเปนไปดวยความเ รียบรอย  
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังอาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลชวยเหลือในการ
รวมคะแนนเลือกต้ังไดตามความจําเปน 

(๒) เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดไดรับผลคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนจากทุก
เขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตาม  (๑)  แลว  ใหดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกต้ังจากทุกเขตเลือกต้ัง
ดังกลาว  เพื่อสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในเขตเลือกต้ัง
แบบสัดสวนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายใหเปนผูรวมผลคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนของเขต
เลือกต้ังแบบสัดสวนนั้น  เพื่อรวมผลคะแนนเลือกต้ังและประกาศผลการรวมคะแนนเลือกต้ังแบบ
สัดสวนในเขตเลือกต้ังนั้น  แลวสงผลการรวมคะแนนดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยพลัน 

มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับผลรวมคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนของ 
แตละเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนแลว   ใหดําเนินการคํานวณสัดสวนเพื่อหาผูได รับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละเขตเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหรวมผลคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตนั้นไดรับคะแนน
ในเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนนั้น 
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(๒) ใหนําคะแนนรวมจาก   (๑)  หารดวยสิบ  ผลลัพธที่ไดใหถือเปนคะแนนเฉลี่ยตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งคน 

(๓) ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งแตละพรรคการเมืองจะไดรับ   
ใหนําคะแนนรวมของแตละพรรคการเมืองที่ไดรับ  หารดวยคะแนนเฉลี่ยตาม  (๒)  ผลลัพธที่ไดเปน
จํานวนเต็ม  คือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองนั้นไดรับ  โดยเรียงลําดับ
จากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปนลําดับไป 

(๔)  ในกรณีที่จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองไดรับรวมกันทุก
พรรคการเมืองในเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนมีจํานวนไมครบสิบคน  ใหพรรคการเมืองที่มีผลลัพธตาม  
(๓)  เปนเศษ  และพรรคที่ไดคะแนนไมถึงจํานวนตาม  (๒)  พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือจํานวน
มากที่สุด  ได รับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหนึ่งคนตามลําดับ   จนกวาจะมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่พรรคการเมืองทั้งหมดไดรับรวมกันครบจํานวนสิบคน  

(๕) ในการดําเนินการตาม  (๔)  ถามีคะแนนเทากัน  ใหพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากัน 
จับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเทากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด  เพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนครบจํานวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังนั้น  

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมืองที่จะไดรับตามผลการ
คํานวณขางตน  จะตองไมเกินจํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนเทาที่มีอยูในแตละบัญชีรายชื่อ
ผูสมัคร 

มาตรา ๙๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงสวนที่  ๑๐  การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับผลการนับคะแนนแบบแบงเขต
เลือกต้ังตามมาตรา  ๘๗  และดําเนินการคํานวณสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ของแตละพรรคการเมืองในแตละเขตเลือกต้ังตามมาตรา  ๙๑  แลว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศผลการเลือกต้ังวาผูสมัครผูใดเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังและแบบสัดสวน 

มาตรา ๙๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังแลว  ใหรีบสงผลการเลือกต้ัง
และบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนของทุกพรรคการเมืองในแตละเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน
ไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบ  และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังนําไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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สวนที่  ๙ 
การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๙๔ การจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง  นอกจากที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะในสวนนี้แลว  ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๙๕ ในกรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังไดรับคําส่ังจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขต
เลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ังจะเดินทางไปนอกเขตเลือกต้ังที่ตนตองไปใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ัง  หรือในวันเลือกต้ังไมสามารถไปใชสิทธิเลือกต้ัง ณ  ที่เลือกต้ัง  ใหขอใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังกอนวันเลือกต้ังตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํ าเขตเลือกต้ังหรือผูที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังมอบหมายไดตรวจสอบการมีสิทธิเลือกต้ังของผูแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งแลว  ถาเห็นวา
ถูกตอง  ใหกําหนดที่ เลือกต้ังกลางที่ผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  และแจงให
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังที่ผูนั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบ  และหมายเหตุ
สถานที่ที่ผูนั้นจะไปใชสิทธิเลือกต้ังในเอกสารที่เกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  สถานที่และจํานวน 
ที่เลือกต้ังกลาง  และวันที่กําหนดใหมาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศกาํหนด 

มาตรา ๙๖ ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังติดตอกันเปนเวลา
นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง  ใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง
แบบแบงเขตเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันคร้ังสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน  
และใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่เขตเลือกต้ังที่ผูนั้นใชสิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังต้ังอยูในกลุมจังหวัดนั้นดวย 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอํานวย
ความสะดวก  เพื่อประกันการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ซ่ึงอยูนอกเขต
เลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลา
นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๙๗ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปอันมิใชเปนการ
เลือกต้ังใหม  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  หรือเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังตามมาตรา  ๙๖  ถาประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดที่ตนอยู  ตองมาลงทะเบียน
เพื่อใชสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังเมื่อไดลงทะเบียนกอนวัน
เลือกต้ังสามสิบวัน  โดยใหใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดที่ตนลงทะเบียนไวและใหหมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังเดิมที่ตนมีสิทธิ เลือกต้ัง  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลง  ในการนี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังบันทึกการลงทะเบียนขอใชสิทธิดังกลาวไวใน
ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังเพื่อใชในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  และใหหมายเหตุ
สถานที่ที่ไปใชสิทธิไวในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย 

ผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งอาจขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงจังหวัดที่จะใชสิทธิเลือกต้ังได   
โดยใหมีผลเมื่อพนสามสิบวันนับจากวันที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและใหนําความในวรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ในการนี้  จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกต้ังคราวใดเกินหนึ่งคร้ังไมได 

ผูใชสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหนึ่งตองใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังเพื่อเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  หรือที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานครบเกาสิบวัน
คร้ังสุดทายตามมาตรา  ๙๖  แลวแตกรณี 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังใหมในการเลือกต้ังทั่วไป  หรือ
การเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง  หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังทั่วไปแลว  แตมิไดไปใชสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
ใหมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้น  ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนการแจงเหตุอันสมควรและ
ไมเสียสิทธิตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๙๘ ในการดําเนินการเลือกต้ังตามมาตรา  ๙๗  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมี
ที่เลือกต้ังกลางจังหวัดละหนึ่งแหง  เวนแตมีความจําเปน  จะจัดใหมีที่เลือกต้ังกลางมากกวาหนึ่งแหงก็ได 

วิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง  การนับคะแนน  การสงบัตรเลือกต้ัง  และการดําเนินการอื่นที่จําเปน  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๙๙ ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปอันมิใชเปนการ
เลือกต้ังใหม  ผูมี สิทธิ เลือกต้ังซ่ึงมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักรจะขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง   
ณ  ประเทศที่ตนมีถ่ินที่อยูก็ได 

เมื่อไดแจงการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังได
ตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๐๐  และมาตรา  ๑๐๑ 

หลักเกณฑและวิธีการแจงความประสงคการขอใชสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังใหมในการเลือกต้ังทั่วไป  หรือ
การเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง  หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังทั่วไปแลว  แตมิไดไปใชสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
ใหมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้น  ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนการแจงเหตุอันสมควรและ
ไมเสียสิทธิตามมาตรา  ๒๖  

มาตรา ๑๐๐ ในประเทศใดมีผูมีสิทธิเลือกต้ังแจงความประสงคขอใชสิทธลิงคะแนนเลือกต้ัง  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ัง
ในประเทศนั้น  โดยอาจใหมีสถานที่ลงคะแนนเลือกต้ัง  หรือใหมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
ทางไปรษณีย  หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใชเปนการจัดต้ังสถานที่ลงคะแนนเลือกต้ังก็ได  ทั้งนี้  ใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของประเทศนั้น  และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

มาตรา ๑๐๑ เมื่อขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามมาตรา  ๙๙  แลว  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังนั้น
หมดสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยูในบัญชีผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังนั้น  
เวนแตจะไดแจงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๐๒ การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังตามสวนที่  ๙  นี้  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
อาจดําเนินการลวงหนาเพื่อนําบัตรเลือกต้ังมานับรวมในวันเลือกต้ังได  เวนแตมีเหตุจําเปนเฉพาะทองที่  
คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได 

ในกรณีที่บัตรเลือกต้ังสงมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกต้ังใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแลว  
ใหถือวาบัตรเลือกต้ังนั้นเปนบัตรเสีย 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่บัตรเลือกต้ังจากที่ใดสูญหาย  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังที่ใด 
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยส่ังมิใหนับคะแนนจากที่นั้นกอน  
แลวจึงส่ังใหบัตรเลือกต้ังจากที่นั้นเปนบัตรเสีย 

 

สวนที่  ๑๐ 
การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๑๐๓ กอนประกาศผลการเลือกต้ัง  ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวน
แลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวา
ผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว  หรือรูวามี
การกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการ
กระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป  โดยใหมีผลนับแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ัง 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรค
การเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น  หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการ
กระทํานั้นแลวมิไดยับย้ังหรือแกไขเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหถือวาพรรค
การเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  เพื่อเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น   
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ัง
ใหยุบพรรคการเมือง 

ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง  
ไมวาเปนการกระทําของผูใด  ถาเห็นวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดจะไดรับประโยชนจาก 
การกระทํานั้น  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหผูสมัครผูนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
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ดําเนินการใด  เพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผูสมัครผูนั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร  
ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น  พรรคการเมืองนั้นมีสวนรูเห็นในการ
กระทํานั้น  เวนแตผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว 

มติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เมื่อมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครผูใดหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดแลวใหพิจารณาดําเนินการ
ใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร  หัวหนาพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูนั้นดวย  
ในการนี้  ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกต้ังแตกอนวัน
ประกาศผลการเลือกต้ัง  และผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปนผูสมัครในการเลือกต้ังแบบแบงเขต
เลือกต้ังที่ไดคะแนนเลือกต้ังในลําดับซ่ึงจะเปนผูไดรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น  ใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม  เพื่อใหไดผูรับเลือกต้ังครบจํานวนที่จะพึงมใีนเขตเลือกต้ังนั้น 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็วและเปนไปโดยเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
อาจแตงต้ังขาราชการอัยการ  ขาราชการอื่น  หรือผูซ่ึงเคยเปนขาราชการดังกลาวหรือผูซ่ึงเคยเปน
ขาราชการตุลาการตามจํานวนที่เหมาะสม  เปนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน  
เพื่อชวยคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวน  รวมทั้ง 
รับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังได 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังขาราชการอัยการหรือขาราชการอื่นใหขาราชการ 
ที่ไดรับการแตงต้ังมาปฏิบัติหนาที่โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรกลางบริหารงานบุคคล
หรือผูบังคับบัญชาของขาราชการดังกลาว  แลวแตกรณี 

การแตงต้ัง  การปฏิบัติหนาที่  และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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มาตรา ๑๐๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบดวย  ผูที่ไดรับแตงต้ังเปน
ประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงไมเปนขาราชการ 
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรค
การเมือง  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้  ในกรณีที่ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไมอาจดํารง
ตําแหนงกรรมการได  ใหกรรมการกฤษฎีกาประจําคณะนั้นเลือกกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งในคณะ
เดียวกันที่ไมมีลักษณะตองหามดังกลาวเปนกรรมการแทน  ในกรณีที่ไมอาจหากรรมการแทนได   
ใหคณะกรรมการนี้ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

กอนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะวินิจฉัยเพื่อมีมติใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครผูใด 
ตามมาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงความเห็นพรอมดวยสํานวนการสืบสวน
สอบสวนไปยังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพิจารณาใหความเห็นวาความเห็นดังกลาวเปนไป 
โดยชอบดวยกฎหมาย  หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังกระทําการโดยเที่ยงธรรมหรือไม  หากคณะกรรมการ
ดังกลาวมีความเห็นตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ไดแตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอมทั้งเหตุผล 
และความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา 

การใหความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคสอง  ตองกระทําโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
ที่มีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวาสองในสาม  และตองกระทําภายในเวลาไมเกินหาวันนับแตวัน
ไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หากพนหาวันแลวยังไมมีความเห็นของคณะกรรมการ   
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตอไป 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวา  ผูใดกระทําการใด ๆ   

เพื่อประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  อันอาจทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต  และ
เที่ยงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกคําส่ังใหผูนั้นระงับการกระทําหรือมีคําส่ังให
แกไขการกระทําตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่กําหนดได 

ถามีผูแจงตอเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง  
และการกระทํานั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหเจาพนักงานตํารวจจับกุม
และดําเนินคดีโดยเร็ว  และแจงตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังพิจารณาดําเนินการตอไป 
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มาตรา ๑๐๗ ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา  ๔๙  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูใด  
ให  เสนอให  หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนในการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  หรือใหงดเวนลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด  หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําส่ัง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงที่การยึดหรืออายัดอยูใน
เขตศาลภายในสามวันนับแตวันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง  เมื่อศาลไดรับคํารองแลว  ใหดําเนินการ 
ไตสวนฝายเดียวใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันไดรับคํารองถาศาลเห็นวาเงินหรือทรัพยสินตามคํารอง
นาจะไดใชหรือจะใชเพื่อการเลือกต้ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๐๘ กอนวันเลือกต้ัง  ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใด
หรือในเขตเลือกต้ังใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกต้ังหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศงดการ
ลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังหรือในเขตเลือกต้ังนั้น  และใหกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม 

มาตรา ๑๐๙ เมื่อไดมีการนับคะแนนเลือกต้ังแลว  ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา 
การเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนนเลือกต้ังเปนไปโดย
ไมถูกตอง  คณะกรรมการการเลือกต้ังจะงดการประกาศผลการเลือกต้ังและจัดใหมีการเลือกต้ังใหม 
หรือนบัคะแนนใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นก็ได   

มาตรา ๑๑๐ กอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง  ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  พรรคการเมืองใด  
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  หรือสมาชิกของพรรคการเมืองผูใด  ไดกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือกอให
ผูอื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นกระทําการดังกลาวเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง   
ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทําดังกลาวนาจะเปนผลใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศใหบัตรเลือกต้ังที่ลงคะแนนใหแกพรรค
การเมืองนั้นในการเลือกต้ังแบบสัดสวน  เปนบัตรเสียและมิใหนับเปนคะแนน  ทั้งนี้  เฉพาะในเขตพื้นที่
ที่มีการกระทํานั้น 
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การกําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนดจากหนวยเลือกต้ัง
หรือเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังก็ได  โดยคํานึงถึงผลกระทบแหงการกระทํานั้น 

มาตรา ๑๑๑ เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังแลว  ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใด  
กระทําการใด  ๆ  โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลือกต้ัง  หรือไดรับเลือกต้ังมาโดยไมสุจริต 
โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา  ทั้งนี้  อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลฎีกา 
เพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณีเปนไปตามคํารอง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ใหศาลฎีกาส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลาหาป  แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีทราบ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นหยุดการ
ปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะมีคําส่ังยกคํารอง  และถาศาลฎีกามีคําส่ังใหเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลง 

มาตรา ๑๑๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังและปองกันมิใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังหรือกรรมการการเลือกต้ังที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในเคหสถาน  สถานที่  หรือยานพาหนะใด ๆ  เมื่อมหีลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการ
กระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อตรวจ  คน  ยึด  หรืออายัดเอกสาร  
ทรัพยสิน  หรือพยานหลักฐานใด  และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชา  เอกสาร  ทรัพยสิน  
หรือพยานหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย  ซุกซอน  ทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  จะเขา 
ทําการคนโดยไมตองมีหมายคนก็ได  และตองบันทึกพฤติการณแหงกรณีไว 

อํานาจตามวรรคหนึ่งใหใชไดนับแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังจนถึงวันประกาศ
ผลการเลือกต้ัง  และจะขอใหเจาหนาที่อื่นของรัฐชวยเหลือในการดําเนินการตามความจําเปนดวยก็ได 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบอํานาจใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือเจาหนาที่อื่น
เปนผูคนก็ได  แตผูรับมอบอํานาจตองไดรับหมายคนจากศาลดวย 
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(๒) ขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรมของ
บุคคลที่นาจะเกี่ยวของกับการเลือกต้ังที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหทราบหรือใหธนาคารแหง
ประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นแจงให
ทราบถึงการโอนเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังรองขอ 

มาตรา ๑๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือศาลฎีกามีคําส่ังใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดและเปนเหตุใหตองมีการเลือกต้ังใหม  ใหผูถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังใหมนั้นดวย 

 

สวนที่  ๑๑ 
การคัดคานการเลือกต้ัง 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ผูสมัคร  หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ัง 
ในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่ง  มีสิทธิย่ืนคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวาการเลือกต้ังในเขต
เลือกต้ังนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

ผูมีสิทธิย่ืนคัดคานการเลือกต้ังตามวรรคหนึ่ง  อาจย่ืนคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง  
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง  เวนแตการรองคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา  ๕๐  
หรือมาตรา  ๕๒  ใหย่ืนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําคัดคานการเลือกต้ัง  ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน 

วิธีการย่ืนคําคัดคานการเลือกต้ังและการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่มีการย่ืนคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง  ใหนํามาตรา  ๑๐๓  
มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๐  
มาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๑๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่มีการย่ืนคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกต้ังแตผลการสืบสวน
สอบสวนแลวเสร็จหลังวันประกาศผลการเลือกต้ัง  หรือย่ืนคัดคานหลังวันประกาศผลการเลือกต้ัง  และ
ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย  และคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังใด  หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด  ใหนําความในมาตรา  ๑๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใดหรือเขตเลือกต้ังใด
เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย  แตคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวายังไมมีเหตุที่ 
จะตองใหมีการเลือกต้ังใหมเพราะไมมีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมี
คําส่ังใหยุติเร่ืองก็ได 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
 

หมวด  ๒ 
การเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

สวนที่  ๑ 
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแลว  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในราชกิจจานุเบกษา  
ซ่ึงตองกําหนดใหมีการเร่ิมรับสมัครไมเกินหาวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิก
วุฒิสภาใชบังคับ  และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 

มาตรา ๑๑๘ ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๙ ผูซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๐ การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังและใหมีสมาชิก
วุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน  โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังไดหนึ่งเสียง  
และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา ๑๒๑ การสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา  ใหนําความในมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา  ชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละหาพันบาท   
และใหคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตกเปนรายไดของรัฐ 
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มาตรา ๑๒๒ ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๑  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สวนที่  ๑  
บททั่วไป  เฉพาะมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  สวนที่  ๒  เขตเลือกต้ัง  หนวยเลือกต้ังและที่เลือกต้ัง  สวนที่  ๓  
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง  สวนที่  ๔  ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง  สวนที่  ๖  
คาใชจายในการเลือกต้ังและวิธีการหาเสียงเลือกต้ัง  ยกเวนมาตรา  ๖๐  สวนที่  ๗  การลงคะแนนเลือกต้ัง  
สวนที่  ๘  การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง  สวนที่  ๙  การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขต
เลือกต้ัง  สวนที่  ๑๐  การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  สวนที่  ๑๑  
การคัดคานการเลือกต้ัง  เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง  มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
หรือในหมวดนี้ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาบทบัญญัติใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นํามาใชบังคับกับการ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  ถาบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกระทําใด ๆ  เกี่ยวกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น  ใหนํามาใชบังคับ 
กับการกระทําใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาดวย  โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

มาตรา ๑๒๓ ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงเลือกต้ังไดก็แต
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒสิภา 

ในกรณีที่ผูสมัครหรือผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังตามมาตรานี้ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหเปนที่สุด  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๒๔ เพื่อประโยชนในการหาเสียงของผูสมัคร  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนดวิธีการที่รัฐสนับสนุนการหาเสียงเลือกต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดสถานที่ปดประกาศและติดปายเก่ียวกับการเลือกต้ังในบริเวณสาธารณสถาน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครทุกคน 

(๒) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังและผูสมัครไปใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
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(๓) สถานที่สําหรับใหผูสมัครใชในการหาเสียง  ในการนี้  รัฐอาจจัดใหมีการแสดง  หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการหาเสียงก็ได  แตตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อ
สนับสนุนผูสมัครใดโดยเฉพาะ 

(๔) การสนับสนนุของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
ใหนําความในมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๕ การจัดสถานที่ปดประกาศและติดปายเก่ียวกับการเลือกต้ังนอกจากที่กําหนด

ไวในมาตรา  ๑๒๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  แลว  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  และใหนํา
ความในมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

สวนที่  ๒ 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

มาตรา ๑๒๖ เมื่อมีเหตุที่จะตองสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดวันสรรหาภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองมีการ
สรรหา 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดใหองคกรภาควิชาการ  
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาชีพ  และภาคอื่น  ตามมาตรา  ๑๒๗  มาลงทะเบียนพรอมทั้งเสนอชื่อผูที่
สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตอคณะกรรมการสรรหาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
นับจากวันสรรหา 

มาตรา ๑๒๗ องคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตองเปน
องคกรในภาควิชาการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาชีพ  และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการ
ตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  โดยตองเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย  หรือเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
การรับรองโดยกฎหมายใหจัดต้ังข้ึนในราชอาณาจักรมาแลวไมนอยกวาสามป  และตองมิใชเปนองคกร
ที่แสวงหาผลกําไรหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

องคกรตามวรรคหนึ่งตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด  โดยตองแสดงหลักฐานการเปนองคกรภาคใดภาคหนึ่งเพียงภาคเดียว 

มาตรา ๑๒๘ ใหองคกรตามมาตรา  ๑๒๗  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เปนหรือเคยเปนสมาชิก
ขององคกร  หรือปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
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ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  และสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาองคกรละหนึ่งคน   
และใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อชําระคาธรรมเนียมคนละหาพันบาท  โดยใหคาธรรมเนียมนั้นตกเปน
รายไดของรัฐ  ทั้งนี้  บุคคลซ่ึงไดรับการเสนอชื่อจากองคกรแลวจะขอถอนชื่อออกจากการไดรับ 
การเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภามิได 

การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ  โดยอยางนอยตองมีประวัติระบุถึงเพศ  
ความรู  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ  และสาขาอาชีพของผูไดรับการเสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอม
จากผูไดรับการเสนอชื่อ  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๒๙ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังรวบรวมรายชื่อบุคคลซ่ึงไดรับการเสนอชื่อ 
ตามมาตรา  ๑๒๘  เสนอตอคณะกรรมการสรรหาภายในหาวันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ
ตามมาตรา  ๑๒๖ 

มาตรา ๑๓๐ ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญ  และสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับรายชื่อผูเขารับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง  และผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาใหถือเปนที่สุด 

มติในการสรรหาตองลงคะแนนโดยเปดเผย  และตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสรรหาเทาที่มีอยู 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหาและแจงผลการสรรหาไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อทราบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทําหนาที่หนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 
มาตรา ๑๓๑ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาในภาคใดสิ้นสุดลงกอนถึงคราวออก

ตามวาระ  ใหดําเนินการสรรหา  โดยใหภาคนั้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา  และใหนําความใน
มาตรา  ๑๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๒ เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาและคาใชจาย
ในการดําเนินการของผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังกําหนด 

มาตรา ๑๓๓ ภายหลังมีการประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแลว  ถาผูไดรับการเสนอ
ชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกขององคกรที่เสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเปน
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สมาชิกวุฒิสภา  เห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไมถูกตอง  หรือไมชอบดวยกฎหมาย  
หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา  ๒๓๘  
ของรัฐธรรมนูญ  ใหผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกขององคกร 
ที่เสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  ย่ืนคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  ผูใดไดกระทําการใด ๆ  
โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับการสรรหา  หรือไดรับการสรรหาโดยผลของการที่บุคคลใดไดกระทําการ
ลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 

มาตรา ๑๓๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนตามมาตรา  ๑๓๓  วรรคสอง  
แลวเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลฎีกาภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อใหศาลฎีกาไตสวนและ
วินิจฉัย  ดังตอไปนี้โดยพลัน 

(๑) ถาเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในสวนใดหรือข้ันตอนใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม  ใหศาลฎีกามีคําส่ังใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาในสวนหรือข้ันตอนนั้นใหม  
และใหผูที่ไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาในสวนนั้นหรือข้ันตอนนั้นพนจากสมาชิกภาพนับแต
วันที่ศาลฎีกามีคําส่ัง 

(๒) ถาเห็นวาผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวากอใหผูอื่นกระทําสนับสนุน  หรือ 
รูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว  หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับ
การกระทํานั้น  และการกระทําดังกลาวมีผลใหการสรรหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหศาล
ฎีกาส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูนั้นเปนเวลาหาปโดยใหมีผลนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําส่ัง 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ศาลฎีกาไตสวนเพื่อวินิจฉัยตามมาตรา  ๑๓๔  ถาเห็นวาผูใดกระทําการ
โดยไมสุจริตทําใหการสรรหาไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เพื่อใหผูอื่นไดรับการสรรหาโดย 
ฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหศาลฎีกามีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ของผูนั้น  และสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการสรรหาจากการกระทําดังกลาวดวย  เวนแตสมาชิกวุฒิสภาผูนั้น
จะพิสูจนไดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํานั้น 
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หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๑๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง  หรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความ
สะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิเลือกต้ังของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางแลวแตกรณี  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๐  หรือ
มาตรา  ๘๓  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ในกรณีมีการฝาฝนมาตรา  ๕๓  และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูกระทําการฝาฝน   
ใหศาลส่ังจายเงินสินบนนําจับไมเกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนเงินคาปรับแกผูแจงความนําจับ 

มาตรา ๑๓๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกิน 
ส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๙ ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หรือเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกต้ัง  ไดสมัครรับเลือกต้ังหรือสมัครรับเลือกต้ังโดยฝาฝน
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป   
และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

มาตรา ๑๔๐ ผูใดกระทําการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับ
ไมเกินส่ีหมื่นบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเพื่อจะแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือ
เพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกต้ัง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดย่ีสิบป 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทําสนับสนุน  
หรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหถือวาพรรคการเมือง 
นั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๔๑ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๐  วรรคสามตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเปนจํานวนสามเทา
ของจํานวนเงินที่เกินจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  แลวแตวาจํานวนใด 
จะมากกวากัน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๔๒ สมุหบัญชีเลือกต้ังผูใดจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัคร
คนใดไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  และปรับไมเกินสองหมื่นบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดหาป  และหามเปนสมุหบญัชีเลือกต้ังเปนเวลาหาป 

มาตรา ๑๔๓ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมย่ืนรายการคาใชจายตอคณะกรรมการ
การเลือกต้ังภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือย่ืนหลักฐานไมครบถวนตามมาตรา  ๕๒  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดหาป 

ถารายการคาใชจายที่ย่ืนตามมาตรา  ๕๒  เปนเท็จ  ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมือง 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และใหศาลส่ัง
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๔  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับ 
ต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา  ๕๔  ใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  และใหถือเปนเหตุ 
ที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๕  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  
หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดหาป 



หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๔๖ ผูซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๖  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งป
ถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  หรือฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๘ ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ  ใหบัตรเลือกต้ังชํารุดหรือเสียหาย  หรือ 
ใหเปนบัตรเสีย  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  และปรับไมเกินสองหมื่นบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
มีกําหนดสิบป 

มาตรา ๑๔๙ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ังจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ัง  
ถากรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปดเผยใหแกผูใดทราบวาผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดมาลงคะแนนหรือยังไม
มาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๐ ผูใดเปดเผยหรือเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
การลงคะแนนเลือกต้ังในระหวางเวลาเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ังจนถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ัง   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดสิบป 

มาตรา ๑๕๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๖  หรือ
มาตรา  ๗๗  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ในกรณีที่ผูฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใด  
ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มอบหมาย  กอนหรือในวันเลือกต้ัง  หรือภายหลังวันเลือกต้ังไมเกินเจ็ดวัน  ผูนั้นไมตองรับโทษและ 
ไมตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๕๓ ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา  ๗๓  หรือมาตรา  ๗๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๐๖  หรือ
ฝาฝนมาตรา  ๑๑๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

ผูใดกระทําการใดใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับตามมาตรา  ๑๑๒  (๒)  
โดยมิใชเปนการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป   
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๕ ผูใดขาย  จําหนาย  จายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกต้ังใน
ระหวางเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันกอนวันเลือกต้ังหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับกับวันลงคะแนนตามมาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  และ 
มาตรา  ๙๗  ดวย 

มาตรา ๑๕๖ ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ  เกี่ยวกับผลของการเลือกต้ัง  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๕๗ ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา  ๑๒๓  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งป 
ถึงหาป  หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังมีกําหนดหาป 

มาตรา ๑๕๘ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูใดฐานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และผูนั้นเปนผูกระทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือ
เปนผูกระทําการใดอันเปนเท็จเพื่อจะแกลงใหผูสมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือเพื่อไมใหมีการ
ประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา  ๑๔๐  วรรคสอง  อันเปนเหตุใหตองมีการเลือกต้ังใหมในหนวย
เลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังใด  ใหศาลมีคําพิพากษาวาผูนั้นตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง
ใหมนั้นดวย  ทั้งนี้  โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ในกรณีที่มีผูรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังใหมหลายคน  ใหทุกคนรับผิดชดใช
คาใชจายรวมกันอยางลูกหนี้รวม 
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มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เกิดข้ึนในเขตเลือกต้ังใด  ใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองซ่ึงสงสมาชิกของตน 
ลงสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น  เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๖๐ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจกัร  
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร  และการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน  ผูสนับสนุน  หรือผูใชใหกระทํา
ความผิดนั้น  แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร  ใหถือวาตัวการผูสนับสนุน  หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้น  
ไดกระทําในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๖๑ ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  ยินยอมใหองคกรใดเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาดังกลาว  
หรือผูใดกระทําไมวาดวยประการใด ๆ  อันมีผลทําใหการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมสุจริต
และเที่ยงธรรม  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๖๒ ในการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังแรกภายหลังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
นี้ ใชบั ง คับ   ใหการใชจ ายในการ เลือกต้ังและวิธีก ารหาเสี ยงเลือก ต้ังสํ าหรับการเลื อกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกต้ังใดตามมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๑๒๒   
มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แลวแตกรณี  จนถึงวันเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๖๓ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๒๗  เร่ือง  การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๑๕  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหถือวาผูนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๖๔ ผูมสิีทธิเลือกต้ังผูใดเสียสิทธิเนื่องจากไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
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อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับใหการเสียสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นเปนอัน
ส้ินสุดลงนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๖๕ ในระหวางที่ยังไมมีการออกขอกําหนดของศาลฎีกาตามมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  
ข้ึนใชบังคับ  ใหขอกําหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ยังมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการ
ออกขอกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ  วิ ธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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