
บันทึกวิเคราะห์สรุป 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
   

 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้  
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 

๒.๑ การด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง 

(๑ ) เมื่ อมี พระราชกฤษฎี กาให้ มี การเลื อกตั้ งทั่ ว ไปขึ้ น ใช้ บั งคั บแล้ ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน และด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองรวมจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๑) และภายในห้าวันนับแต่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันเลือกตั้ง  

วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และสถานที่  
ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ (ร่างมาตรา ๑๒)  ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร่างมาตรา ๔๑ และร่างมาตรา ๔๒) 

(๒ ) ในการเลื อกตั้ งทั่ ว ไป  ให้พรรคการเมืองที่ ส่ งผู้ สมัครรับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยจะ
ถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้ พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อก็ได้ 
(ร่างมาตรา ๑๓) 

 



 ๒ 

๒.๒ เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

 ก าหนดให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ประกอบด้วยผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหนึ่งคน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แต่งตั้ง ไม่น้อยกว่าสามคน และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งห้าคน 
ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งเพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่ง
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๘ และร่างมาตรา ๑๙) 

๒.๓ การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ ต้องแบ่งพ้ืนที่ 
ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกัน (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗) และเมื่อได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมี 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ในกรณีที่มีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พ้ืนที่ของเขตเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงไป ให้การด าเนินการใดที่ได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการก าหนด
เขตเลือกตั้งใหม่เป็นอันใช้ได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 

๒.๔ การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งก าหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
(ร่างมาตรา ๓๐) 

 (๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนน้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ 
ส าหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้เขตชุมชน  
แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้  โดยค านึงถึงความสะดวก 
ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 (๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจก าหนด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยให้มี
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

 (๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพ่ือการ 
ออกเสียงลงคะแนน มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วย
เลือกตั้ง พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย  
ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใด 
ถ้าเห็นว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง อาจประกาศก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับหน่วยเลือกตั้งนั้น 



 ๓ 

๒.๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๓๑) และก าหนดให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรืออยู่ในระหว่าง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หรือต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือ
โดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (ร่างมาตรา ๓๒) 

๒.๖ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจ ากัดสิทธิบางประการ 
(๑) ก าหนดให้ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๓๓) และเมื่อครบก าหนด 
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุ 
ไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร (ร่างมาตรา ๓๔) 

(๒) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัด
สิทธิบางประการ โดยให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ  
ครั้งหลังนี้ต่อจากก าหนดเวลาครั้งก่อน เว้นแต่ก าหนดเวลาครั้งก่อนได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนมีการเลือกตั้ง
ครั้งใหม ่(ร่างมาตรา ๓๕) 

๒.๗ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการ
ตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยัง 
เจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน (ร่างมาตรา ๓๖) และในกรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน (ร่างมาตรา ๓๗)  หรือในกรณีที่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศมีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  
หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้ถอนชื่อนั้นออกได้  
(ร่างมาตรา ๓๘)  ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
ของตนเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (ร่างมาตรา ๔๐) 

๒.๘ การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็น 
ผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ (ร่างมาตรา ๔๓) โดยผู้สมัครจะต้องยื่นสมัครรับเลือกตั้ง 



 ๔ 

ตามวิธีการและสถานที่รับสมัครที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร 
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ร่างมาตรา ๔๔ และร่างมาตรา ๔๕) แล้วให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบการสมัครว่าเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร (ร่างมาตรา ๔๗) 
โดยให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่ของหลักฐานการรับสมัคร  
ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้ (ร่างมาตรา ๔๙) ในกรณีที่ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้ผู้นั้นมี
สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อ และให้ศาล
ฎีกาพิจารณาและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และแจ้งค าวินิจฉัยไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ ง เพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาล (ร่างมาตรา ๕๐)  แต่ในกรณีที่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ งเพ่ื อด าเนินการ 
ตามค าวินิ จฉัยต่อ ไป โดยเร็ว  แต่ ไม่กระทบกระเทื อนถึ งการปฏิบั ติ ก่อนทราบค าวินิ จฉั ย 
ของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด 
ให้ผู้นั้นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกา
ยังมิได้มีค าวินิจฉัยก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๕๒)   

๒.๙ การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(๑) ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา ให้ถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากประกาศรายชื่อผู้ สมัคร หากถึงวัน เลือกตั้ งแล้วปรากฏว่าศาลฎีกายังมิ ได้วินิจฉัย  
ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น (ร่างมาตรา ๕๓) 

 (๒) ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัคร 
ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแล้วว่ามีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิก 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้น าคะแนนที่ผู้สมัคร 
แต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แต่หากเป็นกรณีที่ผู้สมัครได้
คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการค านวณ 
หาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับ เลือกตั้ ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่ งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งไว้ เป็นการชั่ วคราว  
และด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น (ร่างมาตรา ๕๔) 

 (๓) หลังประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 



 ๕ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาล 
รัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตน
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้นั้น  ในกรณีที่ปรากฏเหตุอันควรสงสัย ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย (ร่างมาตรา ๕๕) 

๒.๑๐ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

(๑) พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้ พรรคละหนึ่งบัญชี มีจ านวนไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ โดยให้ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามวิธีการและสถานที่รับสมัครที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ร่างมาตรา ๕๗ และ 
ร่างมาตรา ๕๘) และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร (ร่างมาตรา ๖๐) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับสมัครบุคคลใด
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใด ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร และให้ศาลฎีกาพิจารณาและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสามวัน และแจ้งค าวินิจฉัยไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัย
ต่อไปโดยเร็ว แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาล (ร่างมาตรา ๖๑)  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ร่างมาตรา ๖๒) 

(๒ ) ห าก ค ณ ะก รรม ก ารก าร เลื อ ก ตั้ ง เห็ น ว่ า ผู้ ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา ให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ร่างมาตรา ๖๓) 

๒.๑๑ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้ง 

(๑) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนและพรรคการเมือง โดยให้หารือกับหัวหน้าพรรค
การเมือง และทบทวนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี  
(ร่างมาตรา ๖๔) โดยห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใช้จ่าย
เกินจ านวนที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๖๕) ในการค านวณ ให้ค านวณส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้งตามที่ 
ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งระหว่างเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
(ร่างมาตรา ๖๖) และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล 
หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๖๗) 
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(๒) ก าหนดให้ผู้ สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน 
และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่ งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ภายในก าหนดเก้าสิบวัน
หลังจากวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๖๙) 

(๓) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติก็ได้ โดยให้มีผลภายใน
ก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  (ร่างมาตรา ๗๐)  ทั้งนี้ การหาเสียงเลือกตั้ง 
จะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด แต่หากเป็นการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย 
(ร่างมาตรา ๗๒ และร่างมาตรา ๗๓) และเพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งได้ (ร่างมาตรา ๘๑)  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและ 
พรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๘๒)  และห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่า
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๘๐) 

๒.๑๒ การออกเสียงลงคะแนน 
(๑) ก าหนดให้การออกเสี ยงลงคะแนนกระท าได้ โดยวิธีการลงคะแนน 

ด้วยบัตรเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนก็ได้ 
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ า 
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และวิธีการนั้น 
เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๘๕) โดยในวันเลือกตั้ง ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ร่างมาตรา ๘๗)  

(๒) ก าหนดกรณีที่ ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  
โดยต้องขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (ร่างมาตรา ๑๐๖ ร่างมาตรา ๑๐๗ ร่างมาตรา ๑๐๘ และ 
ร่างมาตรา ๑๐๙)  ส าหรับในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตน
มีถิ่นที่อยู่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๑๐) และเมื่อได้ด าเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจจัดให้มีการด าเนินการล่วงหน้าเพื่อน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  ทั้งนี้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้ งโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การต่างประเทศอาจก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว 
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๑๔) 

(๓) กรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่ง
บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว  หรือหีบห่อที่ส่ง
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บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระท าที่ไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งมิให้นับ
คะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย และในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับ
คะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย (ร่างมาตรา ๑๑๕) 

๒.๑๓ การนับคะแนน  
(๑) ก าหนดให้การนับคะแนนกระท า ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยติดต่อกัน 

จนเสร็จสิ้น ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการนับคะแนน ซึ่งต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
ด้วย (ร่างมาตรา ๑๑๘)  ทั้งนี้ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกไว้ต่างหากและห้าม 
มิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่าในกรณีใด (ร่างมาตรา ๑๑๙)  

(๒) เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศ
ผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจาก
การออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการให้มีการรายงาน
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ (ร่างมาตรา ๑๒๑) และเมื่อรวบรวมผลการนับคะแนน 
ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
และคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนที่ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ ใด แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดและ
คณะกรรมการโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๑๒๔) 

(๓) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว  
ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้ง
และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๒๕) 

๒.๑๔ การประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๑) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัคร
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง กรณีที่มี 
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๒๖) ในกรณีที่เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับ
คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้น าคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งครั้งก่อนไปใช้ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น (ร่างมาตรา ๑๒๗)  

(๒) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขต



 ๘ 

เลือกตั้งทั้งหมด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผล 
การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๒๗)  
และเมื่อได้ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว ให้ค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต่อไป (ร่างมาตรา 
๑๒๙) ในกรณีที่ยังประกาศผลการเลือกตั้งไม่ครบทุกเขตแต่มีจ านวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขต
เลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ค านวณเพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป (ร่างมาตรา ๑๓๐)  ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือ
บางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ มิให้น าผลคะแนนของ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ เป็นเหตุดังกล่าวมาค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ (รา่งมาตรา ๑๓๑)   

 (๓) ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมค านวณ
ด้วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง และผู้นั้น
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง หากมีการน าคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้นไปรวมค านวณเพ่ือจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคที่ผู้นั้นสั งกัดไปแล้ว ให้ด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าว
ได้รับไปรวมค านวณด้วย  และในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ไม่ว่าด้วยเหตุ ใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่ งปีนับแต่วันเลือกตั้ งทั่ วไป หรือกรณีที่ มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอ่ืนใดนอกจากเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มีผลกระทบ
กับการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี (ร่างมาตรา ๑๓๒) 

๒.๑๕ การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๑) ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๓๓) 
    - ถ้าเป็นการกระท าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือก่อให้ผู้อ่ืนกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็น 
เป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ  
การกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการ
เช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีค าสั่ง และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้ ง 
และให้มีการเลือกตั้งใหม ่  

    - ถ้าเป็นกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้



 ๙ 

การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพ่ือให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย   
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

    - ถ้าเป็นการกระท าของผู้ใดที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์จาก
การกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
ด าเนินการใด เพ่ือแก้ไขความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตาม
ค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครเป็นผู้สนับสนุน หรือพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น 
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว 

(๒) กรณีประกาศผลการเลือกตั้ งแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่า 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท า 
ของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้น  
และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นพ้นจากต าแหน่ง
นับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว 
(ร่างมาตรา ๑๓๔) 

(๓) กรณีมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรมก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริต ในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับ 
การกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  ถ้าผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกา 
จะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิกภาพ
ของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง (ร่างมาตรา ๑๓๙)  

(๔) กรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  
ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้
ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น และให้น าเงินส่งเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๔๐) 

(๕) เมื่ อปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่า ผู้ ใดกระท าการใด ๆ  
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองใด อันอาจท าให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ระงับ  
การกระท าหรือแก้ไขการกระท าตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนดได้ (ร่างมาตรา ๑๓๖)  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้น
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 ๑๐ 

มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี ค าพิพากษา 
หรือค าสั่ง (ร่างมาตรา ๑๓๗) 

(๖) ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวน
แล้ว หรือพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่ง
ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือ 
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (ร่างมาตรา ๑๓๘) 

๒.๑๖ การคัดค้านการเลือกตั้ง 
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า  
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมือง 
ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้งจนถึง
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๔๑) 

๒.๑๗ บทก าหนดโทษ 
(๑) ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับกรณีที่ถือว่ากระท าการอันเป็นการทุจริต

ในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี (ร่างมาตรา ๑๔๒ ร่างมาตรา ๑๕๙ และร่างมาตรา ๑๖๖) 

(๒) ก าหนดโทษทางอาญา ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๔๓ ร่างมาตรา ๑๔๗ ร่างมาตรา ๑๔๘ ร่างมาตรา ๑๔๙  
ร่างมาตรา ๑๕๘ ร่างมาตรา ๑๖๑ ร่างมาตรา ๑๖๒ และร่างมาตรา ๑๖๕) 

(๓) ก าหนดโทษทางอาญา ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี สิบปี หรือยี่สิบปี แล้วแต่กรณี  
(ร่างมาตรา ๑๔๔ ร่างมาตรา ๑๔๕ ร่างมาตรา ๑๔๖ ร่างมาตรา ๑๕๐ ร่างมาตรา ๑๕๑ ร่างมาตรา 
๑๕๒ ร่างมาตรา ๑๕๓ ร่างมาตรา  ๑๕๔ ร่างมาตรา ๑๕๕ ร่างมาตรา ๑๕๖ ร่างมาตรา ๑๕๗  
ร่างมาตรา ๑๖๐ ร่างมาตรา ๑๖๓ และร่างมาตรา ๑๖๔) 

(๔) ก าหนดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๖๗) 

(๕) ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมี
ก าหนดระยะเวลาหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่ม
นับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือ
ค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน (ร่างมาตรา ๑๖๘) 

๒.๑๘ บทเฉพาะกาล 
(๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลโดยในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้



 ๑๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๗๑) 

(๒) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวาระ
เริ่มแรกเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้ที่เข้าชื่อกันเพ่ือขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองและได้ช าระทุนประเดิมหรือค่าบ ารุงพรรคการเมืองไว้แล้ว หากภายหลังนายทะเบียน
รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ให้ถือว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอ
จัดตั้งพรรคการเมือง (ร่างมาตรา ๑๗๒) 

(๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและ
การหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐  
ให้นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวัน
เลือกตั้ง (ร่างมาตรา ๑๗๓) 

(๔) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
(ร่างมาตรา ๑๗๔) 

(๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจาก
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๗๕) 

(๖) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุม
หารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและ  
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๗๖) 

(๗) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบั ญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่  และ 
การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท านั้นยังเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาล มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ (ร่างมาตรา ๑๗๗) 



 ๑๒ 

(๘) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๑๗๘) 

 
    

 


