
 
 

 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
เสนอโดย คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ดังนี้ 

๑.๑ หลักการ 

 ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๑.๒ เหตุผล 

 โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดให้มี  
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๑.๓ ร่ างพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรม นูญ ว่ าด้ ว ยการเลื อกตั้ งสมาชิ ก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เน้ือหารวม จ านวน ๑๗๘ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

  ๑) บทนิยามศัพท ์(ร่างมาตรา ๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย  
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ านวยการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการ 
และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  

(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวัน

เลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องท่ีที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน 
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนนและ 

ให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ต าบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวดั” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงส านักงานเขตด้วย 
“เทศบาล” หมายความรวมถงึเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒) ก าหนดให้ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิ ได้ก าหนดไว้ 
เป็นประการอื่น การใดที่ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น 
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว (ร่างมาตรา ๕) 

 



๓ 

 

๓) ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการอื่นใดที่จ าเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้ว
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๖) 

๔) ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งใช้บังคับจนถึง 
วันประกาศผลการเลือกตั้ง หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการการเลือกตั้ ง  
แต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือ กตั้งด าเนินการ
บันทึ ก เสี ยงและภาพเก็บ ไว้ เป็นหลักฐาน  ทั้ งนี้  ตามหลัก เกณ ฑ์และวิธีการที่ คณ ะกรรมการ  
การเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๗) 

๕) ก าหนดให้ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้น 
ที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ศาลชั้นต้น
ดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ (ร่างมาตรา ๘) 

๖) ก าหนดให้ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป 
ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครอง 
มิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลด้วย (ร่างมาตรา ๙) 

๗) หมวด ๑ บทท่ัวไป 
  - ก าหนดให้ เมื่ อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งทั่ วไปขึ้น ใช้บั งคับ  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จ านวน ๓๕๐ คน  ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ  
พรรคการเมืองรวมจ านวน ๑๕๐ คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๑) 

  - ก าหนดให้ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้
บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ ก าหนดวัน
เลือกตั้ ง ก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง โดยเริ่มรับสมัครไม่ เกิน  ๒๕ วัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า  



๔ 

 

๕ วัน จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแตล่ะจังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง 
ก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ (ร่างมาตรา ๑๒) 

  - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับ
ชื่อของพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และเมื่อพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดแล้ว 
บุคคลนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นจะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้น
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๓) 

  - ก าหนดให้ การเสนอรายชื่ อบุ คคล เพ่ื อให้ สภาผู้ แทนราษฎรพิ จารณ า 
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ 
โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่เคยท าหนังสือยินยอม 
ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น โดยการเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าว
ข้างต้น ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น (ร่างมาตรา ๑๔) 

  - ก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
ตามมาตรา ๑๒ (๑)  อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ว่าการด าเนินการเลือกตั้งต่อไปตามก าหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ
เรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง ส่วนในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้น 
ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งยกเลิกการเลือกตั้ง และประกาศก าหนด 
วันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๕) 

  - ก าหนดให้ ในการเลือกตั้ งทั่ ว ไปหรือ การเลือกตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่าง  
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง และให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้ง 
นั้น เพ่ือให้เหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเที่ย งธรรมได้ 
(ร่างมาตรา ๑๖) 

 
 



๕ 

 

  - ก าหนดให้ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้บัญญัติไว้ 
เป็นอย่างอื่น การฟ้องคดีหรือการยื่นค าร้องเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ  
จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญให้ยื่นต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือยื่นค าร้อง แต่มิให้น ามาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ และ 
ในการพิจารณาคดีและการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกข้อบังคับโดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ของศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบถึงการด าเนินการเลือกตั้งหรือการกระท าอื่นใดที่ได้ด าเนินการไปก่อน 
ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง (ร่างมาตรา ๑๗) 

 ๘) หมวด ๒ เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
  - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คือ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้ ๑ คน มี
หน้าที่ เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ก ากับดูแล 
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน ซึ่งการแต่งตั้งและการพ้น 
จากต าแหน่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๘) 
  - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ๕ คน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตัง้และนับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้แต่ละแหง่  ในกรณีที่หน่วยเลือกตัง้ใด
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน  ๘๐๐ คนอาจแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งแต่งตั้ง 
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยในการ
ฝึกอบรมจะด าเนินการฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เพ่ือส ารองไว้มากกว่าจ านวนที่ต้องใช้จริง 
แต่ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙) 
  - ก าหนดให้ก่อนวันเลือกตั้ง หากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจ านวน 
ไม่ว่าด้วยเหตใุด ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผูม้ีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๙ เป็น
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ครบจ านวน (ร่างมาตรา ๒๐) 



๖ 

 

  - ก าหนดให้ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รบัการแตง่ตั้ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ 
และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนน และในกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ที่มาปฏิบัตหินา้ที่อยู่ในขณะนั้นรายงานตอ่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้ง ให้ครบจ านวนโดยเร็ว และในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ 
เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙  
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ร่างมาตรา ๒๑) 
  - ก าหนดให้ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่  ให้กรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งทราบ (ร่างมาตรา ๒๒) 
  - ก าหนดห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการเลือกตัง้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท าการอื่ นใดอันเป็นการขัดขวางมิ ให้การเป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๒๓) 
  - ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด และเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ส าหรับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๔) 
  - ก าหนดให้ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๒๕) 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 ๙) หมวด ๓ การจัดการเลือกตั้ง 

  ๙.๑) ส่วนที่ ๑ จ านวนสมาชิก เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 
   - ก าหนดวิธีการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะ
พึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๒๖) 
   - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับ 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะต้องก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ และต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้
มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน (ร่างมาตรา ๒๗) 
   - ก าหนดให้เมื่อได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ งแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  
และในกรณีที่ มีการก าหนดเขตเลือกตั้ งใหม่และมีผลให้ พ้ืนที่ ของเขตเลือกตั้ งเปลี่ยนแปลงไป  
ให้การด าเนินการใดที่ได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอันใช้ได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 
   - ก าหนดให้ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศก าหนดไว้ แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา ๒๗ และให้น าความในมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๙) 
   - ก าหนดให้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๒๕ วัน  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๓๐) 

    ๙.๒) ส่วนที่ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   - ก าหนดให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และมีหน้าที่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ   
(ร่างมาตรา ๓๑) 
   - ก าหนดให้บุคคลผู้ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  บุคคล 
ผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ บุคคลผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมาย
ของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือบุคคลผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๓๒) 
 
 
 



๘ 

 

 ๙.๓) ส่วนที่ ๓ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
    - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไมเ่ป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และในการแจ้งเหตุ
ดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพ่ือชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมาย  
ให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้น  
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๓) 
    - ก าหนดให้ เมื่อครบก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๓ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ส าหรับในกรณีที่ประกาศ
รายชื่อแล้วมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๓๔) 
    - ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  
ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  
โดยการจ ากัดสิทธิดังกล่าวให้มีก าหนดเวลา ๒ ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งหลังนี้ต่อจาก
ก าหนดเวลาครั้ งก่อน  เว้นแต่ก าหนดเวลาครั้งก่อนได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนมีการเลือกตั้ งครั้ งใหม่  
(ร่างมาตรา ๓๕) 

 ๙.๔) ส่วนที่ ๔ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  - ก าห น ด ให้ เมื่ อ มี ก ารป ระก าศก าห น ดวั น เลื อ กตั้ งค รั้ ง ใด แล้ ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับ 
ที่ เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๒๕ วัน  
กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๒๐ วัน  
ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๓๖) 
 
 



๙ 

 

  - ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่อ 
อยู่ ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตน  
หรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ร่างมาตรา ๓๗) 
  - ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้
ประกาศตามมาตรา ๓๖ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้อง  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน เพ่ือให้ถอนชื่อ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
สมควรยกค าร้อง ก็ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค าร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และ
ให้น าความในมาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๘) 
  - ก าหนดให้ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 
แม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ งถอนชื่อผู้ซึ่ งศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าสั่งศาล  และให้ส านักงาน 
ศาลยุติธรรมแจ้งค าพิพากษาดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน (ร่างมาตรา ๓๙) 
  - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านของตน เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ  และหากมีการย้ายบุคคลตั้งแต่  
๕ คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ย้ายเขา้มาในทะเบยีนบ้าน การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนัน้มไิด้
อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอม 
จากเจ้าบ้าน ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
(ร่างมาตรา ๔๐) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 ๑๐) หมวด ๔ ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

  ๑๐.๑ ส่วนที่ ๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   - ก าห น ดคุณ สม บั ติ ข อ งบุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ สมั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร่างมาตรา ๔๑) 
   - ก าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร่างมาตรา ๔๒) 

  ๑๐.๒ ส่วนที่ ๒ การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

    - ก าหนดให้ ผู้ สมั ครรับ เลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหา  
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกิน  
๑ เขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (ร่างมาตรา ๔๓) 

    - ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการ
หรือสถานที่รับสมัครภายใน ๓ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุ
จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยจะก าหนดให้การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกัน
กระท าในสถานที่เดียวกันก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๔) 
    - ก าหนดให้ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นสมัครรับเลือกตั้งตามที่ก าหนดตามมาตรา ๔๔ ภายในระยะเวลา 
การรับสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับหนังสือรับรองการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการ
ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว ตามแบบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด หลักฐานแสดงการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปีนับถึง 
ปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  
ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดเท่าที่จ าเป็น 
ต่อการด าเนินการเลือกตั้ง และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งจัดท าข้อมูลหลักฐานแสดง 
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวข้างต้น และ
เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๔๕) 
 
 



๑๑ 

 

    - ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเก็บรักษาเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๔๕ (๓) ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่
ละกรณี คือ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕ ของ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคืนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครดังกล่าวให้ เป็นรายได้ของพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันท า ให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายคืนให้แก่
พรรคการเมืองดังกล่าวให้น าส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๔๖) 
   - ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ที่จะต้องตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐาน  
ตามมาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมด  
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรนั้น  ส าหรับในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและ 
ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้ 
โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๔๗) 
    - ก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
รับสมัครรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา ๔๕ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น
อื่น ในเขตเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจประกาศก าหนดวันรับสมัครเพ่ิมเติม 
โดยอาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้ (ร่างมาตรา ๔๘) 
    - ก าห น ด ให้ ใน ก ารสมั ค รรั บ เลื อ ก ตั้ ง  ให้ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เรียงตามล าดับเลขท่ีของหลกัฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออก
ให้ตามมาตรา ๔๗ แต่ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงล าดับในการยื่น 
ใบสมัครได้ ให้ ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาพร้อมกัน   
(ร่างมาตรา ๔๙) 
    - ก าหนดให้กรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับ
สมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๔๗   
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนิน
กระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 



๑๒ 

 

ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาล (ร่างมาตรา ๕๐) 
     - ก าหนดให้ เมื่ อผู้ อ าน วยการการเลื อกตั้ งป ระจ า เขต เลื อกตั้ ง 
ได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๔๗ 
แล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาย
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ ง  ทั้ งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๕๑) 
     - ก าหนดให้ ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ งห รือผู้ สมั ค รรับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้
ประกาศตามมาตรา ๔๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 
๗ วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
เพื่อด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๕๒) 
     - ก าหนดให้ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค า ร้องต่อศาลฎีกา 
ให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อถึงวันเลือกตั้ง 
ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลอยู่ในวันนั้น (ร่างมาตรา ๕๓) 
     - ก าหนดให้ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งแ ละผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้ เสนอเรื่อง  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและ 
สั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละ
คนได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ และหากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ (ร่างมาตรา ๕๔) 
 



๑๓ 

 

     - ก าหนดให้กรณีที่พบเหตุผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๕๔ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย (ร่างมาตรา ๕๕) 
     - ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หากประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละ ๑ คน และผู้แทนพรรคการเมืองดังกล่าว ต้องอยู่ใน
ที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๕๖) 

  ๑๐.๓ ส่วนที่ ๓ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
    - ก าหนดให้พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ได้พรรคละ ๑ บัญชี มีจ านวนไม่เกิน ๑๕๐ รายชื่อ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๕๗) 
    - ก าหนดให้การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองยื่น
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้นตามมาตรา  ๕๗  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๘) 
    - ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเก็บรักษาเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๕๘ (๔) ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่
ละกรณี คือ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้รับ
เลือกตั้ ง ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ เป็นรายได้ของพรรคการเมืองนั้น  ๕ ,๐๐๐ บาท 
ต่อผู้ ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ๑ คน โดยคิดตามผลการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ เว้นแต่ 
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง  
หรือรู้ เห็น เป็นใจกับบุคคลอื่นอันท าให้การเลือกตั้ งมิ ได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรม  และ 
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายคืนให้แก่พรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น ให้น าส่งเข้ากองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๕๙) 
    - ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง  
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร และให้น าความในมาตรา ๔๗ วรรคสาม และ
มาตรา ๔๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖๐) 



๑๔ 

 

    - ก าหนดให้กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับสมัครบุคคลใดหรือไม่
ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๖๐ ให้บุคคลนั้น 
มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัคร และให้น าความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖๑) 
    - ก าหนดให้น าความในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประกาศตามมาตรา ๖๐ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖๒) 
    - ก าหนดให้ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก  
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้น าความในมาตรา ๕๓  
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖๓) 

   ๑๐.๔ ส่วนที่ ๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 
    - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งแต่ละคน  และ 
ของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง  และให้มีการทบทวน 
การก าหนดจ านวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุก ๔ ปี 
(ร่างมาตรา ๖๔) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
พรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามมาตรา ๖๔  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตัง้ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรค
การเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่า 
หรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน   
(ร่างมาตรา ๖๕) 
    - ก าห นด ให้ ใน การค าน วณ ค่ า ใช้ จ่ ายขอ งผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาส าหรับในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่  ๑๘๐ วันก่อนวันที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งประกาศให้มีการเลือกตั้ ง จนถึ งวัน เลือกตั้ ง  และในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้ งทั่ วไป 
อันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ยุบสภาหรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๖๖) 



๑๕ 

 

  - ก าหนดให้เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ แล้ว  
พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๕  
โดยให้ น าไปรวมค านวณ เป็นค่ าใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งของพรรค การเมืองนั้ น ในการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้ตอ่ไป และการกระท าดังกล่าว ถ้าเป็นการกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๖ โดยให้
น าไปรวมค านวณ เป็นค่ าใช้จ่ ายของผู้นั้ น ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรครั้ งต่อ ไป   
(ร่างมาตรา ๖๗) 
    - ก าหนดให้ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ว่ามีผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๖๗  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งบันทึกไว้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป แล้วแจ้งให้พรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นทราบ (ร่างมาตรา ๖๘) 
    - ก าหนดให้ภายในก าหนด  ๙๐ วันนับจากวัน เลือกตั้ ง ผู้ สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือก ตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไป
แล้วและที่ยังค้างช าระ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่าย (ร่างมาตรา ๖๙) 
    - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติก็ได้ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
ดังกล่าวให้มีผลภายในก าหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ร่างมาตรา ๗๐) 
    - ก าหนดห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการด าเนินการ 
ตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา ๘๒ (ร่างมาตรา ๗๑) 
    - ก าหนดให้การหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง
เพ่ือประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใด 
ภายใน ๓ วันก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหาเสียงโดยวิธีดังกล่าว 



๑๖ 

 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งหารือกับพรรคการเมือง และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชน 
ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย (ร่างมาตรา ๗๒) 
    - ก าหนดให้การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้ต้องท า 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความ
เสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง  
(ร่างมาตรา ๗๓) 
    - ก าหนดให้การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนอันมีลักษณะ 
เป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด จะกระท ามิได้ (ร่างมาตรา ๗๔) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ใด
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการจัดท า ให้ เสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด การให้ เสนอให้ 
หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด การท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  
การเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ 
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนยิมของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๗๕) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือลงสมัครหรือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ลงสมัคร
หรือไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม (ร่างมาตรา ๗๖) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ ใดจัด
ยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้งหรือน ากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้าง  
ซึ่งต้องเสียตามปกติ และห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการดังกล่าว เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด (ร่างมาตรา ๗๗) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใด  ทั้งนี้  เว้นแต่การกระท านั้น 
เป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น (ร่างมาตรา ๗๘) 



๑๗ 

 

    - ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วย
กฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ  
พรรคการเมือง ซึ่งการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้น มิให้หมายความรวมถึง 
การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะน าหรือช่วยเหลือ
ในการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ  
พรรคการเมือง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใด (ร่างมาตรา ๗๙) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่า 
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 
๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ๑ วนัจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๘๐) 
    - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนดลักษณะต้องห้าม 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง  ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ร่างมาตรา ๘๑) 
    - ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้หน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๘๒) 
    - ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้ง ที่จะต้องตรวจสอบดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พบเห็น
การกระท าใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ ต้องรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยทันที (ร่างมาตรา ๘๓) 
    - ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด และต้องมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  โดยการก าหนดดังกล่าวให้
หารือกับพรรคการเมืองด้วย (ร่างมาตรา ๘๔) 

 ๑๐) หมวด ๕ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

  ๑๐.๑) ส่วนที่ ๑ การออกเสียงลงคะแนน 
   - ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วย 
บัตรเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้  
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่าและสะดวก
กว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และวิธีการนั้น เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ (ร่างมาตรา ๘๕) 



๑๘ 

 

    - ก าหนดให้หีบบัตรเลือกตั้ งและบัตรเลือกตั้ งให้มีลักษณะตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ในการก าหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถ 
ใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย (ร่างมาตรา ๘๖) 
    - ก าหนดให้ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ร่างมาตรา ๘๗) 
    - ก าหนดให้ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวน  
บัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้ง 
เป็นหีบเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แล้วให้ท าการ
บันทึกการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้น 
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๘๘) 
    - ก าหนดให้ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด  
ของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตน  
ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น  
เพื่อไปออกเสียงลงคะแนน และบัตรประจ าตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตน
ได้ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   
(ร่างมาตรา ๘๙) 
    - ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนได้
เพียงแห่งเดียว (ร่างมาตรา ๙๐) 
    - ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
เลือกตั้งอื่นที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที ่โดยให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการลงคะแนนของ
ผู้นั้นไว้ และแจ้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๙๑) 
    - ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนน ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลง 
ในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในบัตรเลือกตั้ง  
และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด 
ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (ร่างมาตรา ๙๒) 
 
 



๑๙ 

 

    - ก าหนดให้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายจัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ 
หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้ง ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง 
ตามเจตนาของบุคคลนั้น (ร่างมาตรา ๙๓) 
    - ก าหนดให้เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง
แล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงใน
หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๙๔) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  
โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้ส าหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือออกเสียงลงคะแนน (ร่างมาตรา ๙๕) 
    - ก าหนดห้ามมใิห้ผู้มีสิทธเิลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับ
จากเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอ านาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน และห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด
น าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๙๖) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่ 
บัตรเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๙๗) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ 
บัตรเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๙๘) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
เพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจาก
ความจริง (ร่างมาตรา ๙๙) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้อื่น เพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด (รา่งมาตรา ๑๐๐) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  
เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  
ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ (ร่างมาตรา ๑๐๑) 
    - ก าหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน (ร่างมาตรา ๑๐๒) 



๒๐ 

 

    - ก าหนดให้ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด 
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น ถ้าเหตุ
ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงด
ลงคะแนนเลือกตัง้ในหนว่ยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ถ้าเหตุดังกล่าว
เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว และ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดร้ับรายงานดงักล่าวขา้งตน้แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ
ก าหนดวันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นเพ่ือประโยชน์แห่งความสุจริตและ
เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๑๐๓) 
    - ก าหนดให้ เมื่ อถึงก าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  
แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้ แต่ในกรณีที่ยังมี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว
ก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับ
บัตรเลือกตั้ง และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๐๔) 
    - ก าหนดให้ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพ่ือการ
ออกเสียงลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพ่ือรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว  
ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตร
เลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งได้จัดท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๐๕) 

  ๑๐.๒) ส่วนที่ ๒ การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
    - ก าหนดให้การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกจากที่
บัญญัติไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
(ร่างมาตรา ๑๐๖) 
    - ก าหนดให้ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หากบุคคลดังกล่าวประสงค์
จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า



๒๑ 

 

เขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และให้น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐๗) 
    - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้ง  
ท่ีตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด การยื่นขอลงทะเบียน ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมสีิทธิเลือกตัง้ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้ที่ตนมสีิทธิเลือกตัง้ 
ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จะยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจ าเขต เลือกตั้ งที่ตนมีสิทธิ เลือกตั้ งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิ เลือก ตั้งก็ ได้  
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๐๘) 
    - ก าหนดให้บุคคลผู้ลงทะเบียนตามมาตรา ๑๐๘ และได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอัน
สมควรและไม่ถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ (ร่างมาตรา ๑๐๙) 
    - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศ  
ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได ้และเมื่อได้ลงทะเบยีนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ โดยให้น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๙ มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุ โลม เว้นแต่ ในส่วนที่ เกี่ยวกับวันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจะก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๑๐) 
    - ก าหนดให้ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในประเทศใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการออก
เสียงลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจจัดให้มีสถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทาง
ไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัดให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด (ร่างมาตรา ๑๑๑) 
    - ก าหนดให้เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว  
ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งนั้นหมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ งที่ตนมีชื่ออยู่ ในบัญชี รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น (ร่างมาตรา ๑๑๒) 
    - ก าหนดให้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
แยกตามประเทศ (ร่างมาตรา ๑๑๓) 
 



๒๒ 

 

    - ก าหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้ เมื่อได้ด าเนินการ
ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีการด าเนินการล่วงหน้าเพ่ือน าบัตรเลือกตั้ง  
มานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนด 
เป็นอย่างอื่นก็ ได้  ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศจะก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้   
หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๑๔) 
    - ก าหนดให้ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวันเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว  หรือ 
หีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระท าที่ไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้น
โดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย (ร่างมาตรา ๑๑๕) 
    - ก าหนดให้กรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ตามมาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจประกาศก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และ
มาตรา ๑๑๑ เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจมอบหมายให้บุคคลใดมีอ านาจประกาศก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๑๖) 

 ๑๐.๓) ส่วนที่ ๓ การนับคะแนนและการรวมคะแนน 
   - ก าหนดให้เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วด าเนินการนับคะแนน 
(ร่างมาตรา ๑๑๗) 
    - ก าหนดให้ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๒ การนับคะแนนให้กระท า  
ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน  โดยการ 
นับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดซึ่งต้องก าหนด  
ให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย  
(ร่างมาตรา ๑๑๘) 
    - ก าหนดให้ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออก 
ไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด (ร่างมาตรา ๑๑๙) 
    - ก าหนดห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง
หรือคะแนนให้ผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดยมิได้มีอ านาจ
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการ 
ด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง หรือ 
ท ารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง (ร่างมาตรา ๑๒๐) 



๒๓ 

 

    - ก าหนดให้เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ ใช้  
และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย และรายงานผล 
การนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว และเพ่ือประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการ
เลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการให้มีการรายงานผลการ
นับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ (ร่างมาตรา ๑๒๑) 
    - ก าหนดให้ถ้าการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้หรือไม่
สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 
หรือด้วยความจ าเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงด
การนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดไว้ก็ได้ 
(ร่างมาตรา ๑๒๒) 
    - ก าหนดให้ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง 
นั้น พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ ง 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๒๓) 
    - ก าหนดให้เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ ได้จาก 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผล
การนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนนที่ไม่เลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๑๒๔) 
    - ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและ
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๒๕) 
 
 



๒๔ 

 

 ๑๑) หมวด ๖ การประกาศผลการเลือกตั้ง 
    - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก  
ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๒๖) 
    - ก าหนดให้เขตเลือกตัง้ที่ไม่มผีู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ งใหม่ และมิให้น าคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนที่ได้รับจากการเลือกตั้งครั้งก่อนไปใช้ในการค านวณหาจ าน วน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มี  
การรับสมคัรผู้สมคัรรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม ่โดยผู้สมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดิม
ทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น และในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น ให้
น าความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๒๗) 
  - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบ เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร 
เชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่
ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๒๘) 
  - ก าหนดวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ 
ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว (ร่างมาตรา ๑๒๙) 
  - ก าหนดวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีการประกาศผลการเลือกตั้งจ านวนถึง  
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว (ร่างมาตรา ๑๓๐) 
  - ก าหนดให้ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขต 
หรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ มิให้น าผลคะแนนของ 
การเลือกตั้ งแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ งใน เขตเลือกตั้ งที่ เป็ น เหตุดั งกล่าวมาค าน วณ เพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ (ร่างมาตรา ๑๓๑) 
 
 



๒๕ 

 

  - ก าหนดให้ภายใน ๑ ปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้า
ต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่
ได้รับจากการเลอืกตัง้ที่เปน็เหตใุห้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมค านวณด้วย และให้น าวิธีการค านวณตามมาตรา 
๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๓๒) 

 ๑๒) หมวด ๗ การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
  - ก าหนดให้ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด
กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่าผู้สมัครรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่น
กระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดั งกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้ น   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีค าสั่ง และในกรณีที่ผู้นั้นไดค้ะแนนอยู่ในล าดบัทีจ่ะได้รับการเลือกตั้ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ให้เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๑๓๓) 
  - ก าหนดให้เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท าของผู้
ได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้น และ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาล  
มีค าวินิจฉัย และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว และให้น าความ 
ในมาตรา ๑๓๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๓๔) 
  - ก าหนด ให้ ในกรณี ที่ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ ง เห็ นสมควร 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าวตามจ านวนที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตาม
ความจ าเป็น เพ่ือช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินการตรวจสอบส านวนการสืบสวนหรือ  
ไต่สวน รวมทั้งรับฟังค าชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได้  ในการแต่งตั้ง  
การปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๓๕) 
  - ก าหนดให้ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้ใดกระท า
การใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใด อันอาจท าให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออกค าสั่ง  
ให้ผู้นั้นระงับการกระท าหรือมีค าสั่งให้แก้ไขการกระท าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดได้  ในกรณีท่ี 



๒๖ 

 

มีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าพนักงานต ารวจพบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวและการกระท านั้นเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เจ้าพนักงานต ารวจจับกุมและด าเนินคดีโดยเร็ว และ
แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการต่อไป (ร่างมาตรา ๑๓๖) 
  - ก าหนดให้ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้  เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ ใด หรือให้ลงคะแนนไม่ เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของ 
ผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง (ร่างมาตรา ๑๓๗) 
  - ก าหนดให้ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สืบสวนหรือไตส่วนแล้ว หรือพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การ
เลือกตั้ งมิ ได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่ ง 
ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง ได้ ส าหรับการด าเนินการของกรรมการ ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๓๘) 
  - ก าหนดให้เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๑๓๓ หรือภายหลังประกาศ
ผลการเลือกตั้ งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือผู้ ใดกระท าการอัน เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ ง หรือรู้ เห็ นกับการกระท าของบุคคลอื่น   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ นั้น 
 โดยในการพิจารณาของศาลฎีกาให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ (ร่างมาตรา ๑๓๙) 
  - ก าหนดให้ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่   
ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ 
ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่าย 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล  และเงินที่ ได้รับมาให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนา 
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๔๐) 
  - ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัคร  
รับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๔๑) 
 
 



๒๗ 

 

  ๑๓) ได้บัญญัติก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ี (ร่างมาตรา ๑๔๒ – ร่างมาตรา ๑๗๐) 

  ๑๔) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๑๗๑ – ร่างมาตรา ๑๗๘) 

๑.๔ ข้อดี ของร่างพระราชบัญ ญั ติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการเลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....   

๑.๔ .๑  การก าหนดหน่วยเลือกตั้ งที่ จะพึงมี ในแต่ละเขตเลือกตั้ งต้องค านึ งถึ ง 
ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

๑.๔.๒  ในการแจ้งเหตุที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ 
แจ้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งหรือก าหนดให้แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ือเป็นการอ านวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน 

๑.๔.๓ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอ านวยความสะดวก
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ โดยอาจก าหนดให้มี การจัดที่เลือกตั้ง 
ส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไว้เป็นกรณีพิเศษก็ได้  

๑.๔.๔ คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน 
วันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

นอกจากนี้ จะท าให้มีกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม สามารถคัดเลือก
ผู้แทนประชาชนที่มีความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต อันจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนปวง
ชนชาวไทยได้โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการพิจารณากฎหมายและการตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหาร  
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 

ท าให้เกิดการท างานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งพบเห็น
การกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  มีหน้าที่ต้องแจ้ ง 
การกระท าความผิดดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป  

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้สภาองค์กรชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และชุมชนอื่น รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และเฝ้าระวังการเลือกตั้ งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 
นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองส่งผู้แทนไปประจ าอยู่  ณ ที่ เลือกตั้งเพ่ือสังเกตการณ์   
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนได้อีกด้วย กระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติราชการโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย 

 



๒๘ 

 

๑.๕  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ท าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. ....  
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ดังปรากฏอยู่ ในส่วนข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ หัวข้อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน้า - ๑ -  ถึง  - ๓๕ -) 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยการลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาลงมติ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตไิว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในล าดบัต่อไปเป็นวาระที่สอง ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 


