
ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

หลักการ 

ให้มกีฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

เหตุผล 

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ชื่อร่าง 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

ค าปรารภ 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา 
๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....” 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น -  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ 
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

การเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” 
หมายความว่า ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง” หมายความ
ว่า ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 



๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนด
เป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องทีท่ี่
ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน 

“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ท่ีก าหนดให้
ท าการออกเสียงลงคะแนน 
และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้นโดยรอบที่
เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ด้วย 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ต าบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่า

การกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงส านักงาน

เขตด้วย 



๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

“เทศบาล” หมายความรวมถึงเมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดที่
ก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด
เป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสาร
ให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐาน
ทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   
 



๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือ
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือ
วิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่ง 
เรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ  
หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนด้วย 

 



๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการมี
อ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็นได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้
มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ 
และให้เลขาธิการด าเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้
เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๑๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘  การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาล
ฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไป
โดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม  ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาล
ชั้นต้นที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทน
เพ่ือจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ศาลชั้นต้น
ดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอ่ืนที่
จ าเป็นแทนศาลฎีกากไ็ด้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้
พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษา
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๑๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙  ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอด
ทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริต และเท่ียงธรรม  

การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
คุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล  
รวมตลอดท้ังมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลด้วย 

เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร ชุมชน หรือบุคคล
ตามวรรคหนึ่งแจ้งต่อคณะกรรมการ จะน าไปเป็นเหตุใน
การด าเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ 
เว้นแต่เป็นเบาะแสหรือข้อมูลที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๑๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

   

มาตรา ๑๑  เมื่อมพีระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน  

(๒) ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองรวม
จ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 

- ควรเพิ่มบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ กกต. สามารถ
จัดการเลือกตั้ง ส.ส. กับการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกัน 
โดยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั่วไปหากท้องถิ่นใดมีความ
จ าเป็นในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นก็ให้จัดขึ้นพร้อมกัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง 

- การด าเนินการเลือกตั้ง ส.ส. และ 
การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเป็นการ
เลือกตั้งคนละระดับ และมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน ฉะนั้น  
การก าหนดให้การเลือกตั้งทั้ง ๒ 
ประเภท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่แตกต่างกันจึงมีความ
เหมาะสมแล้ว  



๑๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒  ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกตั้ง 
(๒) ก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินยี่สิบห้าวันนับแตว่ันที่พระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้อง
ก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละ
จังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  

(๔) ก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชี
รายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  

ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าความใน (๑) และ (๒) 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๑๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมือง
นั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อ
ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เมื่อพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรค
หนึ่งแล้ว บุคคลนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นจะถอนรายชื่อ
หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้น
ตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้อง
กระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรค
หนึ่งก็ได้ 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ 
เวทีจังหวัดอุดรธานี 
(มีการยื่นเป็นหนังสือ
เสนอท่านประพันธ์  

นัยโกวิท กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ) 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 

- ควรมีการก าหนดเนื้อหาสาระของมาตรานี้ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ และ มาตรา 
๑๕๙ 
 
 
 
 
 
๑. ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับ
รายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าว 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ถือว่าผู้นั้น 
ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ โดยต้องมีการประกาศ
รายชื่อให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย 
 

- มีการเพิ่มหลักการตามข้อเสนอแนะ
แล้ว โดยน าหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๘ มาบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ 
แล้ว 
 
 
 
 
- เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๙ ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ส าหรับบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติว่า
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไว้ชัดเจนแล้ว  
จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่
จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ตนจะ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อ



๑๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
๒. ควรแก้ไขค าว่า “ชื่อ” เป็นค าว่า “รายชื่อ” ในทุก
แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี 
 
- มีการแก้ไขจากค าว่า “ชื่อ” เป็นค า
ว่า “รายชื่อ” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 

มาตรา ๑๔  การเสนอรายชื่อบุคคลตามมาตรา 
๑๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการ
เสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม (๑) ให้
พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรแก้ไขค าว่า “ชื่อ” เป็นค าว่า “รายชื่อ” ในทุก
แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ 
 

- มาตรานี้เป็นไปตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙ ซ่ึงเป็นการ
เสนอชื่อบุคคลของพรรคการเมืองเพ่ือ
ประกอบเป็นรายชื่อที่พรรคการเมือง
ต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ทั้งนี้ จึงแก้ไขค าว่า 
“ชื่อ” เป็นค าว่า “รายชื่อ” เฉพาะใน
วรรคหนึ่ง ส่วนต้น เท่านั้น โดยการใช้
ค าว่า “ชื่อ” ในส่วนอื่น ๆ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๙ แล้ว  



๑๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๕  กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป
พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๑)  อันมิใช่เป็นกรณีตาม
มาตรา ๑๐๓ และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่าสองในสามว่าการด าเนินการเลือกตั้งต่อไปตามก าหนด
วนัเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย 
คณะกรรมการจะประกาศก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุ
ดังกล่าวสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในระหว่าง
เวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการจะสั่งยกเลิกการ
เลือกตั้ง และประกาศก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และอายุของผู้สมัคร ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา ๑๒ (๑) 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 

๑. ควรมีบทบัญญัติหรือมาตรการในการควบคุมการใช้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการก าหนด
วันเลือกตั้งใหม่ส าหรับกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ 
โดยควรก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพ่ือป้องกัน
การเลือกตั้งเป็นโมฆะ 
 
๒. ค าว่า “เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นเหตุให้
ไมส่ามารถจัดการเลือกตั้ง” ควรมีการก าหนด
หลักเกณฑห์รือบทนิยามที่ชัดเจนไว้ด้วย โดยเหตุที่ท า
ให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้ต้องเป็นเหตุที่
เกิดพร้อมกันทั่วประเทศ 

- เป็นไปตามความในร่างนี้ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมความว่า “พร้อมกันทั่ว
ราชอาณาจักร” ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 



๑๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖  ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หากคณะกรรมการสั่งให้มกีาร
เลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจออกประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง และให้ย่นหรือ
ขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพ่ือให้เหมาะสม
และจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่าผู้สมัครเดิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามยังคงเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่ เว้นแต่จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 

- ควรมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ที่ให้อ านาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกประกาศงดเว้น
การด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ชัดเจน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินการเลือกตั้งทีเ่ป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และ
เที่ยงธรรม และไม่กระทบต่อภาพรวมของการเลือกตั้ง 

- เป็นไปตามความในร่างนี้ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแล้ว 
 



๑๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การฟ้องคดีหรือ
การยื่นค าร้องเก่ียวกับการด าเนินการของคณะกรรมการ
ในการจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งอันมิใช่
เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นต่อศาล
ปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้อง
คดีหรือยื่นค าร้อง แต่มิให้น ามาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ   

ในการพิจารณาคดีและการท าค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้ประธานศาลปกครอง
สูงสุดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดมีอ านาจออกข้อบังคับโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและ
เที่ยงธรรม  ทั้งนี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง
สูงสุดไม่กระทบถึงการด าเนินการเลือกตั้งหรือการกระท า
อ่ืนใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุดมีค า
พิพากษาหรือค าสั่ง 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 

๑. ควรมีการบัญญัติให้ชัดเจนว่าคดีประเภทใดอยู่ใน
อ านาจของศาลปกครองสูงสุด หรืออยู่ในอ านาจของ
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในการตีความว่ากรณีใดที่ถือว่าเป็นการใช้อ านาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 
 
๒. ควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิที่ได้ยื่นฟ้อง
หรือยื่นค าร้องตามมาตรานี้ต่อศาลใดศาลหนึ่งแล้ว
จะต้องไม่สามารถยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องต่อศาลอื่น 
ได้อีก 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๑๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

หมวด ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

   

มาตรา ๑๘  ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หนึ่งคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง และด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าสามคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหน่วย
เลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
รวมทั้งมีหน้าที่ก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๒๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วย
เหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดท่ีเป็นหน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการจะออก
ระเบียบใหผู้้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมี
อ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือ
บุคคลตามวรรคสามท าหน้าที่แทนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น 
การด าเนินการ การแจ้ง หรือการยื่นที่กระท าต่อผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการ แจ้ง หรือได้ยื่นต่อ



๒๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแล้ว 

 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งห้าคน มี
หน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและ
นับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีท่ีหน่วย
เลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้ง
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่ง
คน ซ่ึงแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือท าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง จาก สนช. 

(๓ พ.ย. ๕๙) 
 
 
 
 
นายพนธ์ มรุธพงษ์สาธร 

จาก Website ของ
คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
(๗ ก.ย. ๖๐) 

 
 
 
 

- เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้งควรก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมให้มีสัดส่วน
ระหว่างเจ้าพนักงานที่มาจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้ง จ านวน ๓ คน และเจ้าพนักงานที่มีสิทธิ
เลือกตั้งนอกหน่วยเลือกตั้ง จ านวน ๒ คน เพื่อ
ประโยชน์ในการถ่วงดุล 
 
- ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
มาจากเขตพ้ืนที่ต่างกันเพ่ือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดการเอกสารในการเลือกตั้ง  ทั้งนี้ เพื่อ
จะได้ไม่เกิดปัญหาที่ข้าราชการท้องถิ่นเข้ามามีอิทธิพล
ในการช่วยเหลือนักการเมืองเก่า และเพ่ือก่อให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้สมัครรายใหม่ด้วย 
 
 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

โดยในการฝึกอบรมจะด าเนินการฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่งเพ่ือส ารองไว้มากกว่าจ านวนที่ต้องใช้จริงแต่
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใด
กระท าผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
กระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที และให้
คณะกรรมการหรือกรรมการมีอ านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ านาจแจ้งเตือน
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระท าตาม
วรรคสาม ให้กรรมการมีอ านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ า

นายนรา หน่อนารถ 
จาก Website ของ
คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
(๒๖ เม.ย. ๖๐) 

 
ผู้ เข้าร่วมสัมมนาจาก 
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควร
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพ่ือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่นี้  
ทั้งนี ้เพ่ือจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
 
 
- ประเด็นค าถาม : จ านวนและคุณสมบัติของ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ควรมีจ านวนเท่าไร 
และมีคุณสมบัติอย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ส่วนใหญ่เห็นว่าจ านวนของกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งควรมีตั้งแต่ ๔ - ๑๑ คน นอกจากนี้ยังมี
ความเห็นว่าจ านวนดังกล่าวควรพิจารณาตามจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่นั้น ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งชุดส ารอง เพ่ือผลัดเปลี่ยนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ควรเป็นชุดเดิม ส่วนในเรื่องคุณสมบัตินั้น
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นที่หลากหลาย อาทิ ควร
เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ควรเป็นบุคคล
ในพ้ืนที่หรือท างานในพื้นที่เพ่ือความสะดวกในการ

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๒๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

หน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามท่ี
เห็นสมควร  ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าหรือการงด
เว้นการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีอ านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระท าของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มี
อ านาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจ หรือสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระท าและ
รวบรวมพยานหลักฐานไว้เพ่ือด าเนินการต่อไปได้ตามที่
จ าเป็น  หรือในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้
ระงับหรือยับยั้งการด าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
บางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท า
หรือการงดเว้นการกระท านั้นก็ได้ แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   

 

ปฏิบัติงาน และควรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาก่อน 
เป็นต้น 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๐  ก่อนวันเลือกตั้ง หากกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจ านวนไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งให้ครบจ านวน 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

  

มาตรา ๒๑  ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการ
ออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง  
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได ้และให้กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณทีี่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มา

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรเพิ่มบทบัญญัติที่ก าหนดเงื่อนเวลาให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนการ
ลงคะแนนที่ชัดเจน โดยอาจบัญญัติไว้ในร่างมาตรานี้ 
หรือก าหนดในระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ได้ 

- เป็นไปตามความในร่างนี้ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมแล้ว 
 



๒๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้
ครบจ านวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมา
ปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็น
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
เลือกตั้งนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ 

ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละ
ทิ้งหน้าที ่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้กรรมการมีอ านาจ
สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๒๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการอ่ืนใด
อันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ หรือค าสั่งของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกต้ัง หากได้กระท าโดยสุจริต 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทาง
อาญา หรือทางปกครอง 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรมีบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริตให้ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ในลักษณะ
เดียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. ....  

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมความวรรคสอง 
ในลักษณะเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตแล้ว  
 



๒๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

(๒) เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  
ส าหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจน
สิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

มาตรา ๒๕  ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 

  
 



๒๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

หมวด ๓ 
การจัดการเลือกตั้ง 

 

   

 

ส่วนที่ ๑ 
จ านวนสมาชิก เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง  

และท่ีเลือกตั้ง 
 

   

มาตรา ๒๖  การก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมแีละการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อน
ปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสามร้อยห้าสิบคน จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็น
จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎร
ต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขต

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๒๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้ง 
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อ

สมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
แต่ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน 
จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม (๓) มากที่สุด 
ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน 
และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าว
แก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับ
รองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขต
เลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  
โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน
และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 



๓๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการด าเนินการแบ่งเขต
เลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุก
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซ่ึงจะต้อง
ก าหนดตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ และต้อง
แบ่งพ้ืนทีข่องเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้อง
จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน 
โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้รวมอ าเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดย
ค านงึถึงพ้ืนที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกในการ
คมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน ถ้าการรวมอ าเภอในลักษณะนี้จะท าให้มีจ านวน
ราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกต าบลของอ าเภอออก
เพ่ือให้ได้จ านวนราษฎรพอเพียงส าหรับการเป็นเขต
เลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของต าบล
ไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การก าหนดพ้ืนที่ตามเกณฑ์ใน (๑) 
จะท าให้จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนไม่
ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้
ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ 
เวทีจังหวัดอุดรธานี 
(มีการยื่นเป็นหนังสือ
เสนอท่านประพันธ์  

นัยโกวิท กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ) 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
 
 
นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 
 

- มาตรานี้ (๓) (มาตรา ๒๐ (๓) เดิม) เป็นการเปิด
โอกาสให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ความในบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๕๒ ก าหนดไม่ให้น ามาตรานี้ใน (๓) มาใช้กับ
การแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรก 
จึงควรตัดมาตรา ๑๕๒ เดิม ออกท้ังมาตรา เนื่องจาก
ขัดแย้งกับ (๓) ของมาตรานี้ 
 
 
- การแบ่งเขตเลือกตั้งต้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พิจารณาก าหนดด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
ความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ทั้งนี้ 
เนื่องจากการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมย่อมส่งผล
ต่อคะแนนในการเลือกตั้งได้ 
 
 
 

- มีการตัดมาตรา ๑๕๒ เดิม ในบท
เฉพาะกาลออกตามข้อเสนอแนะนี้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการเพิ่มหลักการใน (๓) เพ่ือเปิด
โอกาสให้ “ประชาชน” มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ตามข้อเสนอแนะนี้แล้ว 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การติดต่อกันเป็นประจ าในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันและสามารถเดินทางติดต่อกันได้
โดยสะดวก โดยจะต้องท าให้จ านวนราษฎรมีจ านวน
ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒)  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- ประเด็นค าถาม : การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก 
สภาแทนราษฎรแบบแบ่งเขต ประชาชนและพรรค
การเมือง ควรมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร ประเด็นนี้ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยในการก าหนดให้
ประชาชนและพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการแบ่งเขต
เลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าการแบ่งเขตควรด าเนินการให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
และการแบ่งเขตเลือกตั้งควรมีการสอบถามผ่านก านัน 
– ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบถึงขอบเขตของพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างดี และต้องค านึงถึงความเท่าเทียมกัน
ระหว่างพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกัน พื้นท่ีต้องติดกัน 
และพลเมืองต้องมีความใกล้เคียงกันด้วย 
 

- มีการก าหนดหลักการใน (๓) เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ทั้ง “พรรคการเมือง”
และ “ประชาชน” มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ตามข้อเสนอแนะนี้แล้ว 
 
 

มาตรา ๒๘  เมื่อได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
แล้ว ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้ใช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  

ในกรณีที่มีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผล
ให้พ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป ให้การด าเนินการ
ใดทีไ่ด้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๓๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่เป็นอันใช้ได้ 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง

ใหม่ ให้คณะกรรมการถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศ
ก าหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา ๒๗ และให้น าความในมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   

มาตรา ๓๐  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
วัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และที่
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อย จะรวม
หมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วย
เลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขตเทศบาล เขต
กรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้
ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ า เป็น
เขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกใน

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 ( 
) 



๓๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละ

หนึ่งพันคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวก
หรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง อาจก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า
จ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น
โดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าว 
ก็ได้ 

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าออกได้สะดวก เพ่ือการออกเสียงลงคะแนน มีความ
เหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลาง
ของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่น
ใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตาม
ลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศในการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่า 
จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
เพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศ
ก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้อง
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น  



๓๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ให้ปิดประกาศการก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่
เลือกตั้งไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่
เลือกตั้ง ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน จะประกาศก่อนวัน
เลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้น าความในวรรคสอง 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 
  

มาตรา ๓๑  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
ห้าปี 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๓๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๓๒  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวัน

เลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่า

คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่ง

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๓๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

 
  

มาตรา ๓๓  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอัน
สมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน
ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้า
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง 
ให้ด าเนินการแจ้งตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ การ
แจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว 
โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จะมีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่าให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้รับแจ้ง
เหตุ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับในขณะนี้มี
ต าแหน่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพียง
คนเดียวจึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุดังกล่าวนี้ได้ 

- ในทางปฏิบัตินายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นบุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้ง
ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่แล้ว 



๓๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณา
แล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอัน
สมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตว่ันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหต ุวิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บุคคลที่จะรับแจ้งเหต ุสถานที่รับแจ้งเหตุ การพิจารณาการ
แจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดยในการก าหนดดังกล่าว
ให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย  ใน
การนี ้ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท า
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

 



๓๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๔  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแตว่ัน
เลือกตั้ง ให้บุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ 
วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๓ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่
เหตุอันสมควร 

ในกรณีท่ีประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่น
ค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- กรณีท่ีการประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง 
ควรมีกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อยู่
ในกลุ่มของรายชื่อที่ผิดพลาดนั้นด้วย เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิโต้แย้งกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ 
 

- ความในร่างนี้เหมาะสมแล้ว โดย
วรรคสองได้บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขได้ 
 

มาตรา ๓๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควร
ถูกจ ากัดสิทธิเรื่องใดบ้าง ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะก าหนดให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ควรถูกจ ากัดสิทธิบางประการ โดยเป็นการจ ากัดเฉพาะ
สิทธิทางการเมืองเหมือนเดิม เช่น สิทธิการสมัครเป็น
ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น แต่ก็ยังมีความเห็นว่าควรมี
การจ ากัดสิทธิอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิทธิทางการเมือง 

- การจ ากัดเฉพาะสิทธิทางการเมือง
ตามร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีก าหนดเวลาครั้ง
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งหลังนี้ต่อ
จากก าหนดเวลาครั้งก่อน เว้นแต่ก าหนดเวลาครั้งก่อนได้
สิ้นสุดลงแล้วก่อนมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

 

 
 
 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 

เช่น สิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ สิทธิได้รับบริการต่าง ๆ ของรัฐ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าควรมีการเพ่ิมสิทธิ
ให้แก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย 
 
- บทลงโทษเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ควรก าหนด
ระยะเวลาส าหรับกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามร่างมาตรานี้ แต่ควรให้โอกาสประชาชน 
ที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไปให้ได้รับสิทธิที่ถูก
จ ากัดกลับคืนมาโดยทันที เนื่องจากการก าหนด
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะ
บุคคลมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และเม่ือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอัน
สมควรอาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 
 
 
 
- ไม่มีการแก้ไขเพราะความในร่าง
มาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 



๔๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๔ 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

 
 
 

 
 

มาตรา ๓๖  เมื่อมีการประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ี
เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้งรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มิให้
ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย  
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้า

บ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่
มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วย
เลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งเพ่ิมชื่อตามที่ยื่นค า
ร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเห็นว่าผู้ยื่น
ค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ก็ให้สั่งยกค าร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 
 

- บุคคลผู้ไม่ปรากฏรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามร่างมาตรานี้ ไม่ควรถูกจัดให้เป็นผู้ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งตามร่างมาตรา ๓๕ 
 

- ไม่มีการแก้ไขเพราะความในร่าง
มาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๔๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นค าร้องมี
สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ หรือต่อ
ศาลแพ่งส าหรับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาลในการด าเนินกระบวนการพิจารณา เพ่ือให้ศาล
วินิจฉัยว่าจะให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามท่ีได้รับค าร้องหรือไม่ 

เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด 
และให้ศาลแจ้งค าสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตามค าสั่งโดยเร็วที่สุด 
และในกรณีท่ีมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป
ก่อนได้รับค าสั่งศาล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามค าสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนได้รับค าสั่งศาลให้เป็น
อันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 



๔๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๘  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศตามมาตรา ๓๖ มีชื่อผู้
ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของ
ตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่น 
ค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มี
สิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกต้ัง
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค า
ร้อง ก็ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค าร้อง แล้วแต่กรณี 
และให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และให้น า
ความในมาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรมีบทยกเว้นเพื่อให้สิทธิเจ้าบ้านที่มีเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงไม่สามารถไปแจ้งในมาตรานี้กรณีท่ีเจ้าบ้านผู้นั้น
เห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืน
อยู่ในทะเบียนบ้านของตน ให้สามารถไปแจ้งสิทธิได้ 
โดยควรก าหนดให้แจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๔๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็
ตาม ให้ส านักงานจัดท าทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ 
และในกรณีท่ีได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แล้ว ให้ส านักงานแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดย
การขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
ค าสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานศาลยุติธรรมแจ้ง
ค าพิพากษาดังกล่าวต่อส านักงาน เพื่อด าเนินการแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน 

 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง จาก สนช. 

(๓ พ.ย. ๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความค าว่า “ในกรณีทีมีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งและศาล 
มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น 
แม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม” นั้น ผลคือบุคคล
นั้นต้องถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงมีข้อสังเกตว่าหาก
ภายหลังต่อมาเม่ือค าพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคลนั้น ซึ่งความในกฎหมายยังไม่มี
การก าหนดควรมีบทบัญญัติเรื่องการเยียวยาส าหรับ
บุคคลที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง 
กรณีท่ีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ตรงกับค าพิพากษาของ
ศาลชั้นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๖ (๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๑๖ พ.ย. ๖๐) 

 

๑. ควรมีมาตรการเยียวยาในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นด้วย   
 
๒. การฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามร่าง
มาตรานี้มีกรณีใดบ้าง 
 
 
 
๓. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควร
ใช้ค าว่า “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใด” จะมี
ความเหมาะสมกว่า 
 
 

- เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๙๖ (๒) 
 
- การกระท าความผิดที่เป็นเหตุให้ถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนี้แล้ว 
 
- แก้ไขเป็นค าว่า “บุคคลใด” ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 

มาตรา ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอม
ให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพ่ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน

๑. การพิสูจน์เรื่องการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านตามร่างมาตรานี้ว่าผู้กระท ามีเจตนาท าเพ่ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบอาจจะพิสูจน์ 
ได้ยากเนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าผู้กระท ามีเป้าหมาย
ในการเลือกบุคคลใดและเป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมด
หรือไม่ 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแตห่้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อ
สกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายในสองปีนับแต่วันที่
ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดย
บุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้
รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงาน
ของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่
อ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของ
ตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

 

ราษฎร พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๑๖ พ.ย. ๖๐) 
 

๒. บทบัญญัติตามร่างมาตรานี้ควรที่จะสามารถเอาผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าความผิดในฐานะเป็น
ผู้ด าเนินการได้ด้วย เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือนายทะเบียนไม่ด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านให้แล้ว ประชาชนทั่วไปย่อมไม่สามารถ
ด าเนินการได้เองอย่างแน่นอน 
 
๓. กรณีบทสันนิษฐานตามความในร่างมาตรานี้ 
วรรคสอง (๑) ในการย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนข้ึนไป 
ซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกันกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียน
บ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านนั้น 
ซ่ึงเดิมบทสนันิษฐานดังกล่าวได้บัญญัติกรณีของการ
ย้ายบุคคลไว้ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป มีเหตุผลแห่งความ
จ าเป็นในการแก้ไขลดจ านวนบุคคลดังกล่าวเพียงใด 
 
 
 
 

- เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
ในร่างมาตรา ๗๙ แล้ว 
 
 
 
 
 
- ร่างมาตรานี้เป็นเพียงบทสันนิษฐาน
การกระท าความผิดเท่านั้น การย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านตามร่าง
มาตรานี้จะมีความผิดก็ต่อเมื่อมีเจตนา
พิเศษเพ่ือให้บุคคลที่ย้ายเข้ามามีสิทธิ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่
วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

๔. บทบัญญัติตามร่างมาตรานี้ควรมีความชัดเจนว่า
ไม่ได้มีผลบังคับใช้ไปถึงกรณีของการย้ายทะเบียนบ้าน
เข้าไปในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ 
 

- เพ่ิมหลักการใหม่เป็นวรรคสาม 
ตามข้อสังเกตแล้ว 

 

หมวด ๔ 
ผู้สมัครและการสมคัรรับเลือกตั้ง 

 

 

 
  

 

ส่วนที่ ๑ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

สปท. 
(๖ ก.พ. ๖๐) 

 

 

- ควรมีบทบัญญัติที่ก าหนดหลักการห้ามมิให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง หรือผู้ที่เป็น ส.ส. บริจาคเพ่ือช่วยงาน
ประเพณีต่าง ๆ ภายในเขตเลือกตั้งของตน ทั้งก่อน 
และระหว่างการเลือกตั้ง รวมถึงขณะที่ด ารงต าแหน่ง
เป็น ส.ส. แต่ไม่ห้ามบุคคลดังกล่าวไปร่วมงานประเพณี 
ทั้งนี้ ต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบถึง
มาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
 

 

- ความในร่างส่วนนี้เหมาะสมแล้ว 



๔๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๑  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการ
เลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
การศึกษา 

นายสัณฑวุฒิ มหิทรา
ทิศ ประธานชมรม
ประชาอาสาเสนอ
ความเห็นผ่าน ศูนย์

สื่อสาร สปท. 
(๒๙ ส.ค. ๕๙) 

 
สปท. 

(๖ ก.พ. ๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทุกคนต้องผ่านการ
ตรวจสอบประวัติและคัดกรองบุคลที่ไม่มีคุณสมบัติ
ออก 
 
 
 
 
- ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับแสดง
ความจ านงต่อ กกต. เพ่ือแนะน าตนเองต่อสาธารณชน
และเปิดเผยข้อมูลประวัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และ กรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 

นายทวี  ไกรคุปต์ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์และ

กระทรวงคมนาคม และ
ส.ส. ราชบุรี ๗ สมัย 

(๓๑ ต.ค. ๖๐) 

- ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรผ่านการรับรองจากสมาชิก
พรรค หรือมาจากการเสนอของสมาชิกพรรคส่วนใหญ่
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อให้สมาชิกของพรรคการเมือง
มีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมืองตั้งแต่ต้นทาง 
และเพ่ือให้ได้ ส.ส. ที่ประชาชนในเขตได้เลือกแล้วว่า
เหมาะสมที่จะเป็น ส.ส. ของประชาชนในเขตนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง  
 
 
- ควรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. ให้มี “วุฒิ
ปริญญาตรี” เนื่องจากวุฒิการศึกษาเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคัญทางด้านคุณสมบัติของบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการกลั่นกรองบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนของ
ประชาชน และเพ่ือเป็นการปฏิรูปด้านกฎหมาย ด้าน
สังคมและการเมืองให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

- มีการบัญญัติหลักการในลักษณะ
เดียวกับข้อเสนอแนะนี้แล้วใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๗  
 
 
 
 
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๗ 
ซึ่งไม่มีข้อก าหนดให้ต้องจบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีแต่อย่างใด 
 
 



๕๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๒  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่า

คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง  

(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดย
หมายของศาล 

(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง
สิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๑๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรเพ่ิมลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา 
๒๓๕ วรรคสาม เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม ร่างมาตรานี้ด้วย ใน “กรณีเคย
พ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค า
พิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๙๘ (๑๘) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

- เพ่ิมหลักการเป็น (๒๑) ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะแล้ว 
 



๕๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอัน
ถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ
จ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า 
กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



๕๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท า
การอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  

(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 

(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 

(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ 

(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  

(๒๐) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย



๕๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๒๑) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

 

 
  

มาตรา ๔๓  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่ง
สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๕๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ  

 
มาตรา ๔๔  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัครภายใน
สามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการก าหนดวันเลือกตั้ง  กรณี
มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเปลี่ยนวิธีการ
หรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจะก าหนดให้การรับสมัครของ
แต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกันกระท าในสถานที่
เดียวกันก็ได้  

 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง จาก สนช. 

(๓ พ.ย. ๕๙) 
 
 

- การยื่นการสมัครในช่องทางอินเตอร์เน็ตควรมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยด้านความมั่นคงของข้อมูลที่ดี
และรัดกุม 
 

- กรณีท่ีมีการยื่นสมัครทาง 
อินเตอร์เน็ตการสมัครดังกล่าวจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๔๕  ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีก าหนดตาม
มาตรา ๔๔ ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีค ารับรองด้วย

สปท. 
(๖ ก.พ. ๖๐) 

 
 
 
 

- ควรก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุก
ต าแหน่งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
ย้อนหลัง ๓ ปี และการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
จะต้องมีการตรวจสอบว่าการเสียภาษีเงินมีความ
สอดคล้องกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ ทั้งนี้ 
ควรมีการก าหนดเป็นบทบัญญัติที่ชัดเจน เพ่ือให้

- มีการก าหนดหลักการเรื่องการแสดง
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้เป็นเวลา
ติดต่อกัน ๓ ป ีส าหรับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ใน (๒) ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 



๕๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว ตามแบบที่
คณะกรรมการก าหนด  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  
ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่ง
การไม่ได้เสียภาษี 

(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่น
บาท 

(๔) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดเท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินการเลือกตั้ง  

ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลหลักฐานตาม (๒) และ
เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

 

 
 
 
 
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนาการเมือง

และ 
การเลือกตั้ง 

(๑๒ ต.ค. ๕๙) 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จากการจัดสัมมนา 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

(๒๘ ก.ย. ๕๙) 
 
 
 
 

เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้มีการก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
- การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ควรก าหนดค่า
สมัครมากเกินความจ าเป็น เพราะหากก าหนดค่าสมัคร
มากเกินไปเพราะจะเสมือนเป็นการกีดกันพรรคเล็ก ๆ 
ไม่ให้ส่งผู้สมัครไปโดยปริยาย 
 
 
 
- การก าหนดค่าสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จากเดิม ๕,๐๐๐ 
บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจ านวนที่สูงเกินไป ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เสนอให้ก าหนดค่าสมัครเป็น 
๑,๐๐๐ บาท หรือเสนอให้รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
- การก าหนดค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
- การก าหนดค่าธรรมเนียมการสมัคร
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนใน
การสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นไปตาม
เท่าท่ีจ าเป็นแล้ว 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมาธิการ
การเมือง จาก สนช. 

(๓ พ.ย. ๕๙) 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- การเพ่ิมเงินค่าสมัคร จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท มีความ
เหมาะสม ส่วนการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ในส่วนที่ตกเป็นของรัฐให้แก่
ผู้สมัครที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕ ของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น มีข้อสังเกตว่า การก าหนด
เงื่อนไขให้คืนเงินแก่ผู้สมัครในกรณีดังกล่าวอาจสร้าง
ความยุ่งยากในทางปฏิบัติได้ 
 
- ประเด็นค าถาม : ควรก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงิน
ไดห้รือไม่ ถ้าเห็นควร ควรก าหนดให้ยื่นย้อนหลังก่ีปี 
ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งควรต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 
เพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีเงินได้ทุกคน และเพ่ือ
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและตรวจสอบความ
โปร่งใสของผู้สมัคร โดยควรก าหนดระยะเวลายื่นภาษี
ย้อนหลังนั้นมีข้อเสนอเริ่มตั้งแต่ ๓ ปี ไปจนถึง ๒๐ ป ี
 

- ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งชี้แจงว่าสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
- มีการก าหนดหลักการเรื่องการแสดง
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้เป็นเวลา
ติดต่อกัน ๓ ปี ส าหรับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ใน (๒) ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 



๕๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๖  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๔๕ (๓)ไว้จนกว่าจะมีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่ละกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อย
ละห้าของจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  
ให้ส านักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครดังกล่าวให้เป็น
รายไดข้องพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้สมัคร
นั้นกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับ
บุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม  

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่าย
คืนให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑) ให้น าส่งเข้ากองทุน 

การคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม (๑) ส าหรับผู้สมัคร
ที่ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คืนให้พรรค
การเมืองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการ
เลือกตั้งดังกล่าว 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๕๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๗  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบการสมัคร
ของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๔๕ 
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืน
เอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  

ในกรณทีี่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตาม
มาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับ
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร และ
ให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือ
สถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว ชื่อ
สกุล และรูปถ่ายของผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด และ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนน  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๕๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๘  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา 
๔๕ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ในเขตเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมี
อ านาจประกาศก าหนดวันรับสมัครเพ่ิมเติมโดยอาจ
ก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อ่ืนได้ 

ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การ
จัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม  

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๑๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ความแตกต่างระหว่าง “เหตุจ าเป็น” และ “เหตุ
จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” มีน้ าหนักของเหตุ
แตกต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

- “เหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” 
มีน้ าหนักของเหตุที่มากกว่า “เหตุ
จ าเป็น” 

มาตรา ๔๙  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัคร
ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขท่ีของ
หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้ตามมาตรา ๔๗  

ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่
อาจตกลงล าดับในการยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก
ระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน  

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

 
 
 
 
 
 
 

- ประเด็นค าถาม : การก าหนดหมายเลขผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตควรเป็น
หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศหรือไม่ ประเด็นนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นเป็น ดังนี้ 
๑. ควรก าหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรค
เป็นหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีเหตุผล
ประกอบ ดังนี้ 
- พรรคการเมืองหาเสียงได้ง่าย ประชาสัมพันธ์ง่าย 

๑. การก าหนดให้ผู้สมัครได้รับ
หมายเลขตามล าดับการสมัครโดยมิได้
ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศก็
เพ่ือให้ประชาชนต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้สมัครทั้งแง่ตัวบุคคล
และพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ด้วย 
เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้บัตร
เลือกตั้ง ๑ ใบ แต่จะมีผลกับจ านวน 
ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี



๖๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ประการใด ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจดจ าง่าย เลือกได้ง่าย ลดความ
สับสน 
- ป้องกันการเกิดบัตรเสีย 
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประหยัดงบประมาณมาก
ขึ้นในการจัดพิมพ์ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
ด าเนินการ 
- เป็นการให้ความส าคัญกับพรรคการเมือง โดยเป็น
เรื่องของความเข้มแข็งของพรรคการเมืองที่ท าให้ได้
พรรคใหญ่เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้พรรคการเมืองท าหน้าที่
ได้เต็มที่ 
- ควรจัดว่าพรรคไหนส่งทุกเขตก็ให้อยู่กลุ่มเบอร์ 
แรก ๆ พรรคที่ส่งไม่ครบก็จัดล าดับหลัง ๆ เพื่อไม่ให้
หมายเลขผู้สมัครว่าง 
- เพ่ือความคล่องตัวเพราะไม่ต้องแย่งชิงหมายเลขที่
ต้องการจนเกิดความวุ่นวายในวันรับสมัครเลือกตั้ง 
- ท าให้ทราบว่ามีผู้สมัครทั้งประเทศจ านวนกี่พรรค 
๒. ควรก าหนดหมายเลขแบบให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมี
หมายเลขต่างกันในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยมีเหตุผล
ประกอบ ดังนี้ 

รายชื่อ 
๒. การใช้หมายเลขตามล าดับการ
สมัครนั้นในทางปฏิบัติที่ผ่านมาได้เคย
มีการด าเนินการมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ ฉะนั้น จึงไม่เป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติ และการด าเนินการในลักษณะ
นี้มิได้เป็นการสร้างภาระงบประมาณที่ 
สูงกว่าระบบเบอร์เดียวทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

- การก าหนดให้มีหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศอาจท า
ให้เกิดการทุจริตซื้อเสียงในวงกว้างและข้ามเขต
เลือกตั้งได้ง่าย 
- ผู้สมัครแต่ละพรรคจะได้เปรียบเสียบเปรียบกันอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะพรรคใหญ่จะได้เปรียบพรรคเล็ก 
๓. ควรให้บัตรเลือกตั้งไมต่้องมีหมายเลข แต่ใช้รูปถ่าย 
ชื่อ และเครื่องหมายพรรคของผู้สมัครแทน  
 
- คณะกรรมการเห็นด้วยที่ก าหนดให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขท่ีของหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งออกให้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ
การเมืองในประเทศไทย  ดังนั้น พรรคการเมืองต้อง
เน้นในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๔๗ ทีก่ าหนดให้
พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเรียกว่า “ระบบไพรมารี่
โหวต” 
 

มาตรา ๕๐  กรณีท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อ
บุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา ๔๗  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัคร
หรือวันทีป่ระกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา โดย
ในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาล
ฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือ
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ 
กระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาล   

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๖๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๑  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครตามมาตรา ๔๗ แล้ว ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
จะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณี
ผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ
ผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ 
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้ง
ค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งเพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๖๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้ถอนการ
รับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอน
การรับสมัคร และในกรณีท่ีศาลฎีกายังมิได้มีค าวินิจฉัย
เป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ 
และให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามค าสั่งของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๓  ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจาก
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้
วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๖๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๔  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หาก
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับ 
การเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย  
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุ
ดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้น า
คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณตาม
มาตรา ๑๒๙ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับ
การเลือกตั้ง มิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการ
ค านวณตามมาตรา ๑๒๙ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้สมัครผู้
นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการ
ชั่วคราว และด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๙ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๑๖ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรน าร่างมาตรานี้มาบัญญัติเป็น ๒ มาตรา โดยแยก
เป็นกรณีที่พบเหตุหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนประกาศผล
การเลือกตั้งน ามาบัญญัติเป็นมาตราหนึ่ง และในกรณี
ที่พบเหตุหลังวันเลือกตั้งแต่ภายหลังวันประกาศผล
การเลือกตั้งน ามาบัญญัติเป็นอีกมาตราหนึ่ง ซึ่งทั้งสอง
กรณี ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสมควรได้รับ
เลือกตั้งต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว และมิให้น าคะแนนของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายนั้นมา
ค านวณให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้นด้วย  โดยให้พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ด้วย 
พร้อมทั้งให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติในกรณีที่พบเหตุตาม
ความในร่างมาตรา ๕๐ ภายหลังการประกาศผลการ
เลือกตั้งนั้น ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น
เป็นโมฆะเสียก่อน จึงจะสามารถให้มีการประกาศให้มี
การเลือกตั้งใหม่ได้ 
 

- ก าหนดหลักการแยกเป็นมาตรา ๕๔ 
และมาตรา ๕๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อสังเกตแล้ว ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ มี
ความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 



๖๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๕  กรณีท่ีพบเหตุตามมาตรา ๕๔ 
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวินิจฉัย  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้ว
ว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่
แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
และเม่ือมีการเลือกตั้งใหม่ ให้น าความในมาตรา ๑๓๒ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว 
หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้
ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค า
วินิจฉัย 

 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๖๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๖  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร หาก
ประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพ่ือ
สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 
ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวัน  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน  

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่
ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ 
และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ก าหนด 

ในกรณีที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน
วรรคสอง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีค าสั่ง
ให้ผู้แทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง และให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง  

การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมือง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น   



๖๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
 

 

 
 

 
 

 
 

มาตรา ๕๗  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้
พรรคละหนึ่งบัญชี มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น และบุคคล
ดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอ
รายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้สมัคร
ตามล าดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้อง
ไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัคร

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเด็นค าถาม : เห็นด้วยสมาชิกพรรคการเมืองควร
มีส่วนร่วมในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และ
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง หรือไม่
อย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วย
ในหลักการที่ให้มีการพิจารณาการกระจายตัวของ
ผู้สมัครตามภูมิภาค และค านึงถึงสัดส่วนชายหญิง โดย
มีการเสนอวิธีการที่หลากหลาย อาทิ สมาชิกพรรคควร
เป็นผู้กลั่นกรองผู้สมัครและมีส่วนร่วมพิจารณาในแต่
ละภาค การระบุสัดส่วนของชายหญิงต้องมีความ
ชัดเจน การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทใน
ขั้นตอนของการลงสมัคร 
 
 
 
 

- เพ่ิมหลักการเป็นวรรคสองซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะนี้ และ
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๐ วรรคสาม 
และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้

สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
โดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และ
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

- การส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ตามมาตรานี้ในวรรคสองท่ีบัญญัติว่า “บัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้สมาชิกของพรรค
การเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา และต้องค านึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่า
เทียมกันระหว่างชายและหญิง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย” 
ดังนั้น ควรบัญญัติให้พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติร่างมาตราดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัดด้วย 
 

- โดยลักษณะของบทบัญญัติในร่าง
มาตรา ๕๗ วรรคสอง นั้นมีผลท าให้
พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่
แล้ว 

มาตรา ๕๘  การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรค
การเมืองจัดท าขึ้นตามมาตรา ๕๗ ต่อคณะกรรมการก่อน
ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการ
ก าหนด  กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้ 

ในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

- ควรปรับปรุงเพ่ิมถ้อยค าตามร่างนี้ในวรรคสอง (๒) 
เป็น “(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่ผู้สมัครมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
รายได้โดยให้ผู้สมัครต้องรับรองการมีรายได้ของ
ตนเอง” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการสมัคร
รับเลือกตั้งระหว่างบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากบับุคคลที่ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีประมวลรัษฎากร

- ความในวรรคสอง (๒) มีการก าหนด
หลักการที่สอดคล้องกับข้อสังเกตแล้ว 

 
 



๗๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 
(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้

ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 

(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการ
ไม่ได้เสียภาษี 

(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่ง 
หมื่นบาท  

(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดเท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินการเลือกตั้ง  

ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลหลักฐานตาม (๓) และ
เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นเอกสารและหลักฐาน
การสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายใดไมถู่กต้องครบถ้วน 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัคร
รายนั้นได้ และให้ส านักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมือง

 
 

ก าหนด จึงควรบัญญัติข้อยกเว้นเพื่อให้บุคคลที่ไม่เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องรับรองตนเอง
เกี่ยวกับรายได้ของตน เพราะถ้ามีการรับรองตนเองอัน
เป็นความเท็จ บุคคลนั้นต้องรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 



๗๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ทราบ  ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๕๙  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามมาตรา ๕๘ (๔) ไว้จนกว่าจะมี
การประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่ละกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมผีู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อได้รับเลือกตั้ง ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้
เป็นรายได้ของพรรคการเมืองนั้นห้าพันบาทต่อผู้ได้รับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน โดยคิดตามผลการ
ค านวณตามมาตรา ๑๒๙ เว้นแต่พรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครนั้นกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็น
ใจกับบุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม 

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่าย
คืนให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑) ให้น าส่งเข้ากองทุน 

การคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คืนเมื่อ
พ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 
  



๗๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๐  เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดแล้ว ให้ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร และให้น าความในมาตรา ๔๗ 
วรรคสามและมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 
  

มาตรา ๖๑  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่รับสมัคร
บุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตาม
มาตรา ๖๐  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันปิดรับสมัคร และให้น าความใน
มาตรา ๕๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๖๒  ให้น าความในมาตรา ๕๒ มาใช้
บังคับแก่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มี
ชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา 
๖๐ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๗๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๓  ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้
ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้น า
ความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

 

ส่วนที่ ๔ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

 

 
   

มาตรา ๖๔  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนด
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่
ละคน และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โดยหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง และให้มีการทบทวน
การก าหนดจ านวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี  

 
 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 

- ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือติดตั้งเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ใน
การแนะน าตัวผู้สมัครควรเป็นค่าใช้จ่ายของ กกต.  
นอกจากนี้ได้เสนอความเห็นอีกว่าผู้สมัครควรจ่ายค่า
สมัครในอัตราที่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการสมัคร เพ่ือเป็นการลด
ปัญหาการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงที่เกินกว่าจ านวน
ที่ก าหนด 

- การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในบางกรณีได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้สนับสนุนแล้ว  
ส่วนค่าธรรมเนียมการสมัครได้ก าหนด
อัตราให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ 
 
 



๗๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ประเด็นค าถาม : ควรก าหนดจ านวนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือไม่ อย่างไร ประเด็นนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยในการก าหนด
จ านวนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยควรให้ กกต. 
มีการก าหนดจ านวนดังค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน  
เพ่ือป้องกันความเลื่อมล้ าของผู้สมัครแต่ละคน 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการก าหนดค่าใช้จ่ายเป็น
รายครั้งที่มีการเลือกตั้ง โดยให้ กกต. พิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมกับสภาพความความเป็นจริงทาง
เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย 
 
- กรณขีองค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งนั้น เนื่องจากตามกฎหมายเดิมที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการไว้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนด
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองโดยค านวณจากค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครของแต่ละคนคูณด้วยจ านวนผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง อันท าให้พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่

- เพ่ิมหลักการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายไว้ใน
กฎหมายอาจขาดความยืดหยุ่น และ
อาจไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไร 
ก็ตาม เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้สมัครและ
พรรคการเมืองได้ก าหนดให้การ
ประกาศก าหนดในเรื่องนี้



๗๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๒๑ พ.ย. ๖๐) 
 

ได้เปรียบพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการก าหนดเพดานขั้นสูง
ที่พรรคการเมือง แต่ละพรรคจะสามารถใช้จ่ายในการ
หาเสียงเลือกตั้งได้โดยบัญญัติไว้ในร่างมาตรานี้ด้วย 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องหารือ
กับพรรคการเมืองก่อน และต้องมีการ
ทบทวนการก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายทุก ๔ ปี 

มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตาม
มาตรา ๖๔  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่าย
แทน หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์
ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
ยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีท่ีน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้
ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติใน
ท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัด
ให้แก่ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่า
เทียมกัน  

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 
 

- ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามร่างมาตรานี้ ควร
รวมไปถึงบรรดาค่าใช้จ่ายที่มีผู้สนับสนุนหรือผู้ที่อ้าง
ตนว่าเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และควร
จะน ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามร่าง
มาตรานี้ด้วย 
 

- ความในร่างมาตรานี้สอดคล้องกับ
ข้อสังเกตแล้ว 

 
 
 



๗๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๖  ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้
ค านวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งใน
ระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่ป็นการเลือกตั้งทั่วไปอัน
เนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้ค านวณ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่
คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอัน
เนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภา
หรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มี

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๗๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 

มาตรา ๖๗  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตาม
มาตรา ๖๖ แล้ว พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ไดแ้ก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๕ โดยให้น าไป
รวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้ง
ต่อไป 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของ
ตน ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
มาตรา ๖๖ โดยให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

- เห็นควรน าหลักการของร่างมาตรานี้ไปบัญญัติรวมไว้
ในร่างมาตรา ๗๕ และให้ตัดร่างมาตรานี้ออกท้ัง
มาตรา 
 

 

- หลักการในร่างมาตรานี้เป็นคนละ
ส่วนกับการห้ามบุคคลด าเนินการบาง
เรื่องเก่ียวกับการลงคะแนน จึงไม่อาจ
รวมกันได้ 



๗๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่
การให้ตามปกติประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้ 
ตามจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ความปรากฏต่อ

คณะกรรมการว่ามีผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๖๗  ให้
คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้นั้นในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป แล้วแจ้งให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้นั้นทราบ  

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 
 

- เห็นควรน าหลักการของร่างมาตรานี้ไปบัญญัติรวมไว้
ในร่างมาตรา ๗๕ และให้ตัดร่างมาตรา ๔๘/๔ ออกท้ัง
มาตรา 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 



๗๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๙  ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับจากวัน
เลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการ ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไป
แล้วและท่ียังค้างช าระ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และ
ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ต้องลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถว้นของบัญชีรายรับ
และรายจ่าย 

ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและ
รายจ่ายของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมืองแต่ละ
พรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตามวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมี
การคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ก าหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยเพื่อด าเนินการ
ต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย 
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรม

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการจะก าหนด
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้อง
ปฏิบัติก็ได้ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายใน
ก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอัน
เนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระท าได้
ตั้งแตห่นึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อน
วันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอัน
เนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ต าแหน่งว่าง

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 

- กรอบระยะเวลาตามที่ร่างมาตรานี้ในวรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) ก าหนดไว้ ยังไม่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการหา
เสียงล่วงหน้าก่อนกรอบระยะเวลาตามที่ร่างได้ 
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่างมาตรานี้ใช้บังคับกับวิธีการหา
เสียงเลือกตั้งที่ได้ด าเนินการภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
(๓) ในกรณีมกีารสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้

กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวัน
ก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน
ใหม ่ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้เว้นแต่คณะกรรมการจะมี
มติเป็นอย่างอ่ืนโดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม 

 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 
 
 
กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 

สู่ความย่ังยืน 
จาก Website ของ
คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
(๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐) 

- ไม่ควรให้มีการหาเสียงในรูปแบบเดิมที่เคย
ด าเนินการมา โดยการติดโปสเตอร์เพื่อแนะน าตัว
ผู้สมัครควรด าเนินการโดย กกต. และควรยึดหลัก
ความเสมอภาค ๕ ประการ ในการหาเสียง คือ ใช้เงิน
เท่ากัน ใช้เวลาเท่ากัน จัดเวทีเท่าเทียมกัน ขนาด 
จ านวน และสีของโปสเตอร์เท่าเทียมกัน เพ่ือจะได้ไม่
เกิดข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบ ระหว่างผู้สมัครและ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร และเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (clean 
politics) 
 
- ควรจัดให้มีเวทีกลางเพ่ือให้ทุกพรรคการเมือง
สามารถแข่งขันในการน าเสนอนโยบายได้อย่างเท่า
เทียมกัน และควรจัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์
ให้แก่พรรคการเมืองอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันทุก
พรรค เพ่ือให้การเลือกตั้งมีต้นทุนที่ต่ า และเพ่ือเป็น
การป้องกันการถอนทุนคืน 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๖๕ มาตรา ๗๑ และมาตรา 
๗๓ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๘๔ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๗๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา 
๘๔ แล้ว 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๑  ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ
ผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุน
ตามมาตรา ๘๒ 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๗๒  การหาเสียงเลือกตัง้จะกระท าโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียง
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดภายในสามวันก่อนวันเลือกตั้ง  

ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหารือกับพรรคการเมือง 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วย 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใด
กระท าการตามวรรคหนึ่งโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้แก้ไข 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จากการสัมมนา  

ณ อาคารรัฐสภา ๒ 
(๒๘ ก.ย. ๕๙) 

 
กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 

สู่ความย่ังยืน 
จาก Website ของ
คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
(๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐) 

 
 
 

- ควรมีการสนับสนุนให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณ 
 
 
- ควรอนุญาตให้พรรคการเมืองใช้งบประมาณเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และควรมีการน า
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยอ านวยความสะดวกในการหา
เสียงให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมหลักการใหม่เป็นมาตรานี้ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
- เพ่ิมหลักการใหม่เป็นมาตรานี้ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้น าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้ไปรวมค านวณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง
ด้วย 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน

- ประเด็นค าถาม : ควรอนุญาตให้มีการหาเสียง
เลือกตั้งทางสังคมออนไลน์ หรือไม่ อย่างไร ประเด็นนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยในการอนุญาตให้มี
การหาเสียงเลือกตั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ เนื่องจาก
เป็นวิธีที่เปิดกว้าง ทันสมัย รวดเร็ว สื่อสารง่าย และ 
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรออกกฎเกณฑ์ในการหาเสียงดังกล่าวด้วยวิธีที่
เข้มงวด รัดกุม และมีก าหนดระยะเวลาการหาเสียงที่
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าและหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ กกต. เป็นเจ้าภาพในการน าสื่อของพรรค
การเมืองมาด าเนินการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและมีความเป็นกลาง 
 
- มีเหตุผลและความจ าเป็นเพียงใดที่บัญญัติห้ามมิให้
ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประโยชน์หรือเป็นโทษแก่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
ภายในสามวันก่อนวันเลือกตั้ง 
 
 

- เพ่ิมหลักการใหม่เป็นมาตรานี้ตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาพอสมควรใน
การชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงได้ 
 



๘๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ราษฎร พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๒๑ พ.ย. ๖๐) 
 

 
 
 
 
 

มาตรา ๗๓  การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอ่ืน
ใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา 
๘๒ และมาตรา ๘๔  คณะกรรมการจะก าหนดให้ต้องท า
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดก็ได้ โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค  
และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๗๔  การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนอันมีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด จะกระท ามิได้ 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

- ไม่มีความจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติตามร่างมาตรานี้ 
เพราะจากข้อมูลที่ได้จากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการบัญญัติข้อห้าม     
ในลักษณะเช่นนี้ไว้ 

- เห็นควรก าหนดหลักการนี้ไว้
เนื่องจากการส ารวจความคิดเห็น
ดังกล่าวมีผลต่อการชี้น าและการ
ตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง 



๘๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

 
 

มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอัน
อาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ
สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 
 
 
 
 

๑. เห็นควรปรับปรุงถ้อยค าในร่างมาตรานี้เพ่ือให้
ครอบคลุมไปถึงผู้กระท าท่ีมิใช่ผู้สมัครด้วย 
๒. เห็นควรปรับปรุงถ้อยค าในร่างมาตรานี้เพ่ือให้
ครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาใช้ต าแหน่งหรืองบประมาณของทาง
ราชการเพ่ือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือจูงใจให้
ประชาชนเลือกตั้งหรือสนับสนุนตนเองในการเลือกตั้ง
ในคราวต่อไปด้วย 
๓. ข้อยกเว้นตามร่างมาตรานี้ในวรรคสอง ที่บัญญัติว่า 

 “ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับกับผู้สมัครที่ใช้
ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตนหาเสียงให้แก่
ตนเอง” อาจท าให้เกิดความเสียเปรียบกับผู้สมัครราย
อ่ืนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงได้ 

 
 

- ความในร่างมาตรานี้ใช้บังคับกับทั้ง
ผู้สมัครหรือผู้ใดจึงครอบคลุมถึง
ผู้กระท าที่มิใช่ผู้สมัคร หรือบุคคลที่
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาด้วยแล้ว 
 
 
 
- ข้อยกเว้นในวรรคสองก าหนดขึ้น
เนื่องจากเห็นว่าหากผู้สมัครคนใดมี
ความรู้ความสามารถทางศิลปะก็ควร
สามารถใช้ความรู้ความสามารถ
ดังกล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งได้ 
 
 



๘๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่
ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้
ความสามารถทางศิลปะของตนหาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่
ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ 

ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้คณะกรรมการมีอ านาจส่งเรื่องให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการ
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจได้ 

การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิให้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วย
ความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง 

 
 
 

๔. ความผิดตามร่างมาตรานี้ได้มีการบัญญัติถึง 
บทก าหนดโทษไว้โดยเฉพาะแล้วส าหรับกรณีที่มีผู้ใด
ฝ่าฝืนบทบัญญัติ ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีก เนื่องจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจด าเนินคดีกับผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดในฐานะผู้ใช้หรือผู้จ้างวานหรือ
ตัวการร่วม 
 

- เป็นหลักการเดิมที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๘๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด
เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือลงสมัคร
หรือส่งผู้สมัคร หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัคร 
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคการเมือง
อ่ืนในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 

 
 

มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะ
น าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้งหรือน า
กลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่
เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
ยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจ
หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่
หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๘๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๘  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้า
มีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการใด 
ๆ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ทั้งนี้ เว้นแต่
การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบ
อาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 

 

  
 

มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
วรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้น หรือการแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือกรรมการ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

  
 



๘๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ที่พบเห็นมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการ
กระท าใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด  

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์
อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ า
กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีว่าการ
อ าเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้า
เขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้ 
 

มาตรา ๘๐  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 

 



๙๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๑  เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรค
การเมือง 

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ 
แต่ต้องไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด และต้อง
แจ้งให้ส านักงานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง 
หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้ ตามรายการ
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

 

นายบุญเลี้ยง อดทน 
เสนอความเห็นผ่าน 
ศูนย์สื่อสาร สปท. 

(๒๗ ต.ค. ๕๙) 
 
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนาการเมือง

และการเลือกตั้ง 
(๑๒ ต.ค. ๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ควรมีผู้ช่วยหาเสียง (หัวคะแนน) ของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เนื่องจากหัวคะแนนเป็นตัวการท าให้การ
เลือกตั้งมีปัญหา โดยควรให้มีได้แต่เฉพาะผู้ช่วยผู้สมัคร
รับเลือกตั้งซึ่งต้องก าหนดให้มีหน้าที่อย่างจ ากัดเท่านั้น 
 
- กกต. ไม่ควรเข้าควบคุมนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมือง เพราะนโยบายจะดีหรือไม่อย่างไร ควร
ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยโดยประชาชน
เป็นผู้ตัดสิน เพราะพรรคการเมืองเป็นของประชาชน 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๔ (๕) ได้ก าหนดให้ กกต. มีอ านาจเพียงดูแลการ
ด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
เท่านั้น ฉะนั้น กกต. หรือหน่วยงานใด ๆ จึงไม่น่าที่จะ
เข้ามาก้าวล่วงตัดสินนโยบายการหาเสียงของพรรค
การเมืองว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะหากไม่เหมาะสม
หรือเกิดความเสียหายพรรคการเมืองย่อมต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว 
 
 

- เป็นหลักการที่ก าหนดขึ้นใหม่เพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ 
 
- การก าหนดลักษณะต้องห้ามหาเสียง
เลือกตั้งตามร่างมาตรานี้มีขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเด็นค าถาม : ควรมีการขึ้นทะเบียนหัวคะแนน 
หรือไม ่อย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่
เห็นด้วยในการขึ้นทะเบียนหัวคะแนน เพ่ือที่จะได้
ทราบว่าเป็นบุคคลใด ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะสามารถใช้
เป็นข้อมูลตรวจสอบการทุจริตหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการก าหนด
จ านวนหัวคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน และควรมีการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยให้น าค่าตอบแทน
ดังกล่าวไปค านวณรวมกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้ง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
แต่เดิม กกต. ก็มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งต้องแจ้งชื่อผู้ช่วยหาเสียงของตนอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมหลักการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

๑. ควรมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเพ่ือให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ทราบด้วย 
๒. การก าหนดลักษณะต้องห้ามหาเสียงตามร่างมาตรา 
๗๖ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งควรก าหนดลักษณะ
การหาเสียงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
มาตรา ๕๗ ด้วย โดยให้ถือว่าเป็นการหาเสียงที่
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๕๗ อาทิ
เช่น กรณีการหาเสียงโดยใช้นโยบายประชานิยม  
เป็นต้น 
 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ในร่าง
มาตรา ๘๑ แล้ว 

มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุน
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรค
การเมือง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  ในการนี้ คณะกรรมการจะขอให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 

 
 

สปท. 
(๖ ก.พ. ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 

- เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งให้ กกต. จัดส่ง
ประวัติและข้อมูลของผู้รับสมัครเป็นเอกสารตาม
ครัวเรือนต่าง ๆ ในเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนทราบ
ถึงข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
 
 
 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ในร่าง
มาตรา ๘๒ แล้ว 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

สปท. 
(๖ ก.พ. ๒๕๖๐) 

 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- กกต. ต้องสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมาย 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
 
- ควรให้มีการจัดโต้วาทีระหว่างผู้สมัคร หรือไม่ 
อย่างไรประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
การจัดให้มีการโต้วามีระหว่างระหว่างผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากจะช่วยท าให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลของผู้สมัครและพรรคการเมือง นอกจากนี้
ผู้สมัครจะได้ใช้วิธีการนี้เป็นเวทีแสดงความรู้ 
ความสามารถ ในการสื่อสารกับประชาชนอีกด้วย 
อย่างไรกต็ามประเด็นนี้มีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
สัมมนาที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าการหาเสียงด้วย
วิธีการนี้ไม่ควรเป็นการบังคับ แต่ควรให้อิสระแก่พรรค
การเมือง นอกจากนี้ยังเห็นว่าที่ผ่านมาการด าเนินการ
ด้วยวิธีการนี้โดย กกต. ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควรเพราะผู้ที่มาเข้าฟังใช้วิธีเกณฑ์มา จึงท าให้
เกิดความสิ้นเปลืองและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
พ้ืนที่ได้  

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
- มีการตัดหลักการดังกล่าวออก 
เนื่องจากการก าหนดไว้อาจเกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรค
การเมืองใหญ่กับพรรคการเมืองเล็กได้ 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๓  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้า
พนักงานต ารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง ที่จะต้องตรวจสอบดูแลการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พบเห็น
การกระท าใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ 
ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไปโดยทันที  

พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน หรือเจ้า
พนักงานต ารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่รายงานให้
คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าความผิดทางวินัย และให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้
มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบ
ด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้ถือว่าละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

- บทบัญญัติตามร่างมาตรานี้ในวรรคสอง ควรมีการ
บัญญัติให้ชัดเจนถึงหน้าที่ของบุคคลที่เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งมีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการอ านวยการหรือการ
ประสานงานในการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้น 
 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๘๓ แล้ว 
 



๙๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๔  ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะ
ในสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด และต้องมีขนาดและ
จ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการก าหนด  โดยการก าหนด
ดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย  

 

คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา 

ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วย
คณะกรรมการเลือกตั้ง 

พ.ศ. .... สนช. 
(๒ มิ.ย. ๖๐) 

 

- ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเพื่อให้ 
กกต. สามารถควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้ง อาทิ 
การควบคุมขนาด จุดตั้งป้าย หรือจ านวนป้ายที่ปิด
โฆษณาหาเสียง เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๘๔ แล้ว 

 

หมวด ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 

 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 
 
 

 

- ควรมีบทบัญญัติที่อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
ลงคะแนน โดยให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ใช้แรงงาน หรือ
นักศึกษา หรือผู้ที่อยู่นอกเขตภูมิล าเนาให้สามารถใช้
สิทธิในวันเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
 
 
 
 
 

 

- ความในหมวดนี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

นายตู่ศักดิ์ 
จาก Website ของ
คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
(๑๔ พ.ค. ๖๐) 

 

- ควรก าหนดให้สามารถลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งซึ่ง
เป็นพื้นที่ใดก็ได้ โดยอาศัยระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการลดภาระค่า
เดินทางของผู้ที่ไปท างานต่างภูมิล าเนา และท าให้การ
ซื้อเสียงเป็นไปได้ยากข้ึน รวมถึงเป็นการป้องกันการ
ข่มขู่ คุกคาม ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในการลงคะแนนได้
อีกด้วย 
 

- ความในหมวดนี้เหมาะสมแล้ว 
 

 

ส่วนที่ ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 

   

มาตรา ๘๕  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าได้
โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนก็ได้ หากการออกเสียงลงคะแนนโดย
วิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อย
กว่าและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตร
เลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และวิธีการนั้น 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- ประเด็นค าถาม : ควรก าหนดให้มีการลงคะแนนโดย
วิธีการอ่ืนนอกจากการใช้บัตรลงคะแนนหรือไม่ 
อย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยที่จะมีวิธีการลงคะแนนด้วยวิธีการอ่ืนได้ เช่น  
การใช้เครื่องลงคะแนน การลงคะแนนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะจ านวนบัตรเสียจะ

- ก าหนดหลักการเป็นวรรคสองเพ่ือให้
สามารถลงคะแนนโดยวิธีการอ่ืน
นอกจากการใช้บัตรลงคะแนนตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 



๙๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  
การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรค

สอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการก าหนดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนที่มิใช่การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
มิให้น าความในมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ 
มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

น้อยลงและจะช่วยลดปัญหาเรื่องจ านวนกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้มีความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่
เห็นด้วย เนื่องจากการใช้วิธีการลงคะแนนด้วยวิธีการ
อ่ืนต้องค านึงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
วิธีการดังกล่าว รวมถึงและค านึงถึงเรื่องปัญหาความ
ขัดข้องทางเทคนิคท่ีอาจส่งผลต่อการใช้งานเครื่องมือ
ดังกล่าว ประกอบกับปัญหาความไม่เหมาะสมกับบาง
พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความ
ไม่เหมาะสมกับบุคคลบางประเภท เช่น ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ 

 
- การลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืนตามร่างมาตรานี้ใน 
วรรคสอง ที่ก าหนดให้ “คณะกรรมการอาจก าหนดให้
มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืนก็ได้ หากการ
ลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการ
เลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่าและสะดวกกว่าการลงคะแนน
ด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าและวิธีการ
นั้นเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ” โดยเห็นว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หากการลงคะแนนด้วยวิธีการอื่น
สะดวกกว่าและประหยัดกว่าก็ย่อมเป็น
การดีกว่าการลงคะแนนด้วยบัตร
เลือกตั้ง เพราะจะท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งลดลง 
 
 



๙๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๑ พ.ย. ๖๐) 

 

หากการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอ่ืนที่มีค่าใช้จ่ายที่
น้อยกว่า อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิธีการ
เลือกตั้งแบบอ่ืน ๆ ที่มีความทันสมัยมากกว่า 

 
 
 
 

มาตรา ๘๖  หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้
มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด ในการก าหนด
เกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตร
เลือกตั้งเดิมได้ด้วย 
 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

 

 
 

 

มาตรา ๘๗  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียง
ลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 

- ประเด็นค าถาม : ระยะเวลาในการลงคะแนน
เลือกตั้งควรจะเริ่ม และสิ้นสุดเวลาใด หากก าหนด
ระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่ระยะเวลา  
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่
มีความเหมาะสม เนื่องจากภายหลังที่เสร็จสิ้นการ
เลือกตั้งโดยมีการปิดหีบแล้วยังมีกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการต่อจากนั้นอีกหลายขั้นตอน ซึ่งการก าหนด
ดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่เย็นจนเกินไป โดยเฉพาะ

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
เนื่องจากเคยมีการก าหนดช่วงเวลานี้
ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้ง
ที่ผ่านมาแล้ว 
 
 



๙๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

บางพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เช่น พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้นอย่างไรก็ตามประเด็นนี้มีความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เห็นด้วยว่าการก าหนด
ระยะเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นการขยายระยะเวลาให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเพ่ิมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ประกอบกับ 
และช่วงเวลาดังกล่าวเคยมีการน ามาใช้แล้วในช่วงการ
ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏว่าพบปัญหาแต่อย่างใด 
 

มาตรา ๘๘  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิด
ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และเม่ือถึง
เวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็น
หีบเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่

ไมม่ีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๐๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการก าหนด แล้วให้ท าการบันทึกการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสอง
คนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น
ด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 

 
มาตรา ๘๙  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียง

ลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดง
ตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไป
ออกเสียงลงคะแนน  

บัตรประจ าตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้
สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 

 



๑๐๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียง
ลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มี
สิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๙๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนที่อยู่นอกหน่วย
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
สามารถออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้อง
ปฏิบัติหน้าที ่โดยให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
บันทึกการลงคะแนนของผู้นั้นไว้ และแจ้งให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้ ตาม
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

  

มาตรา ๙๒  การออกเสียงลงคะแนน ให้ท า
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีท่ีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท า

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๐๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย “ไมเ่ลือก
ผู้สมัครผู้ใด” 
 

มาตรา ๙๓  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียง
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายจัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการออก
เสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้
มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร อาจก าหนดให้
มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียน
เพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้
ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 

นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 
 
 

 

๑. ควรมีการอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา หรือบุคคล 
ใด ๆ ในบ้านพักของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งความ
ประสงค์ ต้องการรับความสะดวก โดยการจัดให้มี
หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (mobile electoral unit) 
เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง 
(universal suffrage) ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
๒. สถานที่ลงคะแนนต้องมีลักษณะของอารยะ
สถาปัตย์ ซึ่งเอ้ือให้คนพิการ และผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย 
มีแสงสว่างเพียงพอ และมีทางเข้าออกแยกจากกัน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างทั่วถึง 
และเป็นการให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึง
เป็นการสร้างมาตรฐานการจัดหน่วยเลือกตั้งให้เป็นที่
ยอมรับ 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๙๓ แล้ว 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่
เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด การลงทะเบียนดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องค านึงถึงความสะดวก 
ของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

 
มาตรา ๙๔  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมาย

กากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิ
ให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนน
ไมเ่ลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบ
บัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๐๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้
ไมม่ีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วย
เลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง
ลงคะแนน โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
หลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้ส าหรับตนหรือท่ีปลอมแปลงขึ้นต่อ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๙๖  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตร
อ่ืนที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งซึ่งมีอ านาจเพ่ือออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดน าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมาย
เพ่ือเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 

 
 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๐๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙๘  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ใน
หีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามี
ผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความ
จริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น
จากความจริง 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตร
เลือกตั้งทีอ่อกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้
ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเ่ลือก
ผู้สมัครผู้ใด  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๐๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐๑  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว
ภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 
 

 
 
 

มาตรา ๑๐๒  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก 
รบั หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนหรืองดเว้นไม่
ลงคะแนน 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 

 
 

 
 

มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเกิด
จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่าง
อ่ืน ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 
ที่เลือกตั้งใหม่ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนน

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๐๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่
ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาและก าหนดวันลงคะแนน
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
โดยเร็ว 

 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการออก
เสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน และงดจ่าย
บัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่
เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  แตใ่น
กรณีท่ียังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยัง
ไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตน
และมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวน
บัตรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตร
เลือกตั้ง และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้
ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

  



๑๐๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐๕  ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบ
บัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพ่ือการออกเสียงลงคะแนน หรือ
ภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการ
เลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ท าลาย ท าให้
เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือ
น าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังที่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๑๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จากการจัดสัมมนา  
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

(๒๘ ก.ย. ๕๙) 

 

- ควรมีการก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่จะมาลงคะแนนล่วงหน้าก่อนวันเลือกท้ังใน
เขตและนอกเขตเลือกตั้งให้มีความชัดเจน 
 

 

- หลักการเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตามร่าง
มาตรา ๑๐๗ และร่างมาตรา ๑๐๘ 
แล้ว 

มาตรา ๑๐๖  การจัดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกจากที่บัญญัติ ไว้
โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐๗  ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้ง
สุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอ
ลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด และให้

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

- ควรบัญญัติเพ่ิมให้น าบทบัญญัติตามร่างมาตรา ๑๐๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับบุคคลตามร่างมาตรานี้ ด้วย 
 

- หลักการตามร่างมาตรานี้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ 



๑๑๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๑๐๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่
นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ประสงคจ์ะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
หรือนอกเขตเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอลงทะเบียน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

การยื่นขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการ
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมี
สิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง จะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะก าหนดให้ลงทะเบียน

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๑๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งที่
ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไปถึงจ านวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น 
และก าหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และแจ้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ และ
หมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งลงทะเบียนผู้ใดแล้ว ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม ส าหรับการ
เลือกตั้งครั้งนั้น 

 
 
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง สถานที่และ



๑๑๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

จ านวนที่เลือกตั้งกลาง วันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน 
การส่งบัตรเลือกตั้ง และการด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
ทั้งนี้ วันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่ง
และจะก าหนดให้ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้  

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐาน
แสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ 
ที่อ่ืนใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนไม่สามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา ๑๐๘ 

และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งใหม่  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้ง
เหตุอันสมควรและไม่ถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

- ควรปรับปรุงถ้อยค าของค าว่า “การเลือกตั้งใหม”่ 
ให้หมายความแต่เฉพาะการเลือกตั้งใหม่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่
เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๑๑๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 
มาตรา ๑๑๐  ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่ 

เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถ่ินที่อยู่ 
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
เฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตนมีถ่ินที่อยู่ก็ได้ 

เมือ่ได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๑ 
และมาตรา ๑๑๒ 

ให้น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ และมาตรา 
๑๐๙ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่ 
เกี่ยวกับวันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
คณะกรรมการจะก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 

- บทบัญญัติตามร่างมาตรานี้ในวรรคสาม ควรมีการ
บัญญัติให้น าร่างมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง - วรรคห้า  
มาใช้บังคับกับร่างมาตรานี้ในวรรคสาม ด้วย 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 



๑๑๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๑  ในกรณีท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใด 
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้
มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจจัดให้มี
สถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทาง
ไปรษณียห์รือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดให้มสีถานที่
ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๒  เมื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๑๐ แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๑๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๓  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน 
ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปถึงจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๔  ในการออกเสียงลงคะแนนตาม
ส่วนนี้ เมื่อได้ด าเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการด าเนินการล่วงหน้าเพื่อน า
บัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน
ก็ได้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการ
ต่างประเทศจะก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร
ก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อย
กว่าการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 

  



๑๑๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีทีม่ีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือการออก
เสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึง
สถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับ
คะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิด
มาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระท าท่ี
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากท่ีใดสูญ
หาย  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดย
ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้า
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใด
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับ
คะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้นเป็น 
บัตรเสีย 

 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรปรับปรุงบทบัญญัติตามร่างมาตรานี้โดยให้ถือว่า
กรณีท่ีบัตรเลือกตั้งที่มาถึงล่าช้า มีผลเป็นบัตรเสีย
เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น 
 

- มีการก าหนดหลักการเรื่องนี้ไว้แล้ว 



๑๑๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑๖  กรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ตาม
มาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ 
มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๑ เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้น
ใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้บุคคลใดมีอ านาจประกาศก าหนดวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้  

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่งสองครั้งติดต่อกัน ให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย สั่งงด
การออกเสียงลงคะแนนส าหรับการออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือ
การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้ง
นั้น  ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ลงทะเบียนมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและ
ไมถู่กจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๑๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

 

 
 
 

 
 

มาตรา ๑๑๗  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ 
แล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้ว
ด าเนินการนับคะแนน 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๒ การ
นับคะแนนให้กระท า ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยติดต่อกัน
จนเสร็จสิ้น และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับ
คะแนน 

การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องก าหนดให้มีการนับ
คะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท า
เครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จากการจัดสัมมนา 
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

(๒๘ ก.ย. ๕๙) 
 
นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

- การนับคะแนนควรมีการนับที่หน่วยเลือกตั้ง 
 
 
 
 
- การนับคะแนนนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้วให้
น าบัตรเลือกตั้งไปนับคะแนนที่ศูนย์นับคะแนน ณ  
เขตเลือกตั้ง โดยให้ด าเนินการเทบัตรเลือกตั้งคละ
รวมกันแล้วจึงนับ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มาสังเกตการณ์การนับคะแนนในเขตเลือกตั้ง ซึ่ง
เป็นศูนย์นับคะแนนเพียงจุดเดียว  

- หลักการมาตรานี้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
ร่างมาตรา ๑๑๗ และร่างมาตรา ๑๑๘ 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแล้ว 



๑๒๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 

มาตรา ๑๑๙  ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามี
บัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับ
บัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกต

หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้งนอกจาก
เครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระท าโดย
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

 
(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร

เกินจ านวนหนึ่งคน 
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่

ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัคร

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 
(๑๔ ก.ย. ๕๙ 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 
 

- ควรให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีการบันทึกเทปในขณะที่ท า
การนับคะแนน 
 
 
- หากเป็นบัตรเสียตามร่างมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง (๗) 
ที่บัญญัติว่า “(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้เป็นบัตรเสีย” จะมีแนวทางใน
การด าเนินการอย่างไร 
 

- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
- มีการก าหนดให้จัดท าบันทึกเหตุแห่ง
การเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทน
การสลักหลังส าหรับกรณีตาม (๗) แล้ว 



๑๒๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่

ผู้สมัคร แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  
“ไมเ่ลือกผู้สมัครผู้ใด”  

(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้เป็นบัตรเสีย 

(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด
ว่าเป็นบัตรเสีย 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังใน
บัตรตามมาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตร
เสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่
น้อยกว่าสองคน เว้นแต่เป็นกรณีตาม (๗) ให้จัดท าบันทึก
เหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

 

 
 
 

 

มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไปจาก
ความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระท าด้วย
ประการใดโดยมิได้มีอ านาจกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๒๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

กระท าการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่
ใช้ได ้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง  
หรือท ารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง 

 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง

เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวน
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย และ
รายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  

เพ่ือประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อ
ประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว คณะกรรมการอาจ
ด าเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการได้  

การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผล
การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่
เป็นทางการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๒  ถ้าการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใด
ไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จ
สิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสภาพที่
อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้ง
นั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งเพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนต่อไป
โดยเร็ว และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งก าหนดไว้ก็ได้ 

เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ได้มี
การออกเสียงลงคะแนนแล้วช ารุดหรือสูญหาย ให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 

ไมม่ีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และ
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม่ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏ

ว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตร
เลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยัง
ไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ และ
น าส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๒๔  เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุก
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จาก
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้
จากการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผล
การนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนที่
ไมเ่ลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ
โดยเร็ว 

 

   

มาตรา ๑๒๕  เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงาน
ผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 
คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้
มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด
หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ก็ได้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

หมวด ๖ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

  
 

 
 

มาตรา ๑๒๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนน
สูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งต้องกระท าต่อหน้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๒๗  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใด
ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้น าคะแนน
ของผู้สมัครแต่ละคนที่ได้รับจากการเลือกตั้งครั้งก่อนไปใช้
ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ  ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มี
การรับสมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จากการจัดสัมมนา  
ณ อาคารรัฐสภา ๒ 

(๒๘ ก.ย. ๕๙) 
 

- ผลการนับคะแนนเสียงของผู้ได้รับการเลือกตั้งควรได้
คะแนนเกินร้อยละ ๕๐ ของผู้มาใช้สิทธิ หากได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
 

- หลักการในเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้ตาม
มาตรา ๑๒๗ ซึ่งก าหนดให้กรณีท่ีเขต
เลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครที่ได้คะแนนเยง
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัคร
ในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 



๑๒๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น  
ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้

น าความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้

คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขต
เลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้น
และประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกาศ
ผลการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม  

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ ก าหนดเวลาการ
ประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับตั้งแต่
วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ 

 
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีที่มีการประกาศผลการ

เลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว การค านวณหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้
ค านวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ โดยในกรณีท่ีมีเศษให้ใช้
ทศนิยมสี่ต าแหน่ง 

(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมือง
ทุกพรรคท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็น
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนน
รวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่ได้รับให้
ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีได้เบื้องต้น 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๒๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค
การเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรค
การเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น 

(๔) ภายใต้บังคับ (๕) ให้จัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองจะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน โดยจัดสรรให้
พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ านวนเต็มก่อน 
หากยังไม่ครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมือง
ที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน
ตามล าดับจนครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 

(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือ
สูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับจากการ



๑๓๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้
น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ ากว่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึง
มีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรค
การเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวน
ที่จะพึงมีได้ตาม (๒) 

(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายัง
จัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจาก
การค านวณมากท่ีสุดได้รับการจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน
ตามล าดับจนครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน กรณีท่ีเศษท่ี
เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท าให้ไม่สามารถ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบ
จ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้น าค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละ
พรรคการเมืองต่อจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี



๑๓๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

หนึ่งคนมาพิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ย
คะแนนของพรรคการเมืองต่อจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ให้พรรค
การเมืองนั้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน และหากยังมี
จ านวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๗) ในกรณีที่เมื่อค านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่า
พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
ให้ด าเนินการค านวณปรับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค านวณตามอัตราส่วน 
ที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้า
สิบคน โดยให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่ง
ร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวกของหนึ่งร้อยห้าสิบกับจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เกินจ านวน
หนึ่งร้อยห้าสิบ และให้น า (๔) มาใช้ในการค านวณด้วย
โดยอนุโลม 



๑๓๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๘) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว 
ให้ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการ
ลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ 
มาค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 

ทั้งนี้ การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๓๐  ในกรณีที่มีการประกาศผลการ

เลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจ านวนถึงร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ด าเนินการค านวณหา
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะ
จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดย
วิธีการดังต่อไปนี้  

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๓๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

(๑) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วยสามร้อย
ห้าสิบอันเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งทั้งหมด 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็น
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ที่ได้
คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผล
ทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ านวนเต็ม 

(๓) น าผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้
พรรคการเมือง 

เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้น ามาค านวณ
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๙ เพ่ือจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรค
การเมือง เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๙ (๗) จ านวน
หนึ่งร้อยห้าสิบ ให้เปลี่ยนเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 



๑๓๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน ให้
ด าเนินการค านวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหม่ 
และจัดสรรจ านวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้ถูกต้องตรงตามผลการค านวณนั้นทุกครั้งที่มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน เว้นแต่จะพ้นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 

ในกรณีที่การค านวณใหม่ตามมาตรานี้ท าให้
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับ
พ้นจากต าแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสี่ ให้ถือ
ว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามล าดับหมายเลขเดิมในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

 
มาตรา ๑๓๑  ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการ

เลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ มิ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 

  
 



๑๓๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ให้น าผลคะแนนของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงได้รับ  

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่
ผู้สมัครถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๑๓๓ ด้วยโดยอนุโลม  

 

 
 

มาตรา ๑๓๒  ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้ง
อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ 
โดยมิให้น าคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มี
การเลือกตั้งใหม่มารวมค านวณด้วย และให้น าวิธีการ
ค านวณตามมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 

- ความในร่างมาตรานี้ในวรรคสาม บัญญัติเกิน
หลักการตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ 
 

- เป็นการบัญญัติหลักการที่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๔ วรรคสอง 
แล้ว 



๑๓๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันถือ
ว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง และผู้นั้นไม่ได้รับการ
เลือกตั้ง หากมีการน าคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้นได้รับไปรวม
ค านวณเพ่ือจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อให้พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว ให้ด าเนินการ
ค านวณเพื่อหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่
ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมค านวณด้วย และให้น าความ
ในมาตรา ๑๓๐ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ต าแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับ
แต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มีผลกระทบกับการค านวณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี
ตามมาตรา ๑๒๙ 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่มี
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุ
ตามวรรคหนึ่งก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป



๑๓๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ด้วยโดยอนุโลม 
 

 

หมวด ๗  
การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต

หรือเที่ยงธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 
(๑๔ ก.ย. ๕๙) 

 
 

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 
(๑๔ ก.ย. ๕๙) 

 
 

 
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 

นายกสมาคมแห่ง
สถาบันพัฒนาการเมือง

และ 
การเลือกตั้ง 

 

- ควรมีรางวัลน าจับในกรณีที่มีการซื้อสิทธิขายเสียง 
รวมถึงการกระท าทุจริตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งด้วย เช่น การโกงคะแนน การผลิตบัตรปลอม 
 
 
- ควรจัดให้มีงบประมาณส าหรับเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
- การทุจริตการเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือผู้มีต าแหน่ง
ในพรรคการเมือง ควรลงโทษผู้กระท าความผิดทั้งผู้ให้
และผู้รับให้รุนแรง ทั้งจ าคุกและตัดสิทธิทางการเมือง 
แต่ไม่ควรยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุดังกล่าวนี้ และ
ไม่ควรลงโทษบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้ร่วมกระท าความผิดด้วย

 

- มีการก าหนดหลักการเรื่อง “สินบน
น าจับ” ในมาตรา ๑๕๘ แล้ว 
 
 
 
- มีการเพิ่มหลักการเพ่ือก าหนดให้ 
สภาองค์กรชุมชน ชุมชนอ่ืน และ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
การตรวจสอบและเฝ้าระวังในการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ แล้ว 
 
- กรณีท่ีทุจริตในการเลือกตั้งจะลงโทษ
ผู้กระท าความผิดโดยก าหนดโทษทาง
อาญาและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก าหนด ๕ ปี ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี 
แล้วแต่กรณี และเพิกถอนสิทธิสมัคร



๑๓๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๒ ต.ค. ๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สปท. 

(๒๓ ม.ค. ๖๐) 
 
 

 
 

ไม่ว่าทางปกครองหรือทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรให้ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวนมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวน โดย
มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) 
 
 

รับเลือกตั้งตลอดชีวิต ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา ๔๒ (๑๓) ส าหรับกรณีที่พรรค
การเมืองเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ และท าให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
และหัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองรู้เห็น
เป็นใจด้วย กรณีนี้ถือว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง จึงเป็น
เหตุที่จะยุบพรรคการเมืองตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 
 
- มีการบัญญัติหลักการในลักษณะ
เดียวกับข้อเสนอแนะนี้แล้วใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ วรรคสี ่
 



๑๓๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปท. 
(๒๓ ม.ค. ๖๐) 

 
 
 
 
 
 

สปท. 
(๒๓ ม.ค. ๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ควรให้ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวนซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจเข้า
ไปตรวจค้นสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
โดยไม่ต้องมีหมายค้น หรือหมายจับในระหว่างที่มีการ
เลือกตั้ง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 
- ควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดี
เลือกตั้ง เพ่ือให้พยานมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากการมา
เป็นพยานให้แก่ กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นอ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ 
เข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชาติ 
หรือสถานที่นับคะแนนได้ 
 
- มีการบัญญัติหลักการในลักษณะ
เดียวกับข้อเสนอแนะนี้แล้วใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ประเด็นค าถาม : ควรมีมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ การซื้อ
เสียง การขนคนมาลงคะแนน ฯลฯ อย่างไร ประเด็นนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง อาทิ 
  - บัตรเลือกตั้งควรมีการเปิดเผยสถานที่และจ านวน
บัตรที่พิมพ์อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการออกแบบ
บัตรเลือกตั้งที่ซับซ้อน 
  - ควรมีผู้แทนจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปร่วม
สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งทั้งการลงคะแนนและ
การนับคะแนน 
  - ควรมีการติดกล้องวงจรปิดในทุกหน่วยเลือกตั้ง 
  - ควรมีมาตรการคุ้มครองส าหรับผู้ที่รับเงินซื้อเสียง
แล้วน ามาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือกันไว้เป็นพยาน 
  - ควรเพิ่มมาตรการป้องกันมิให้เกิดช่องทางทุจริต
ผ่านองค์กรการกุศล หรือบริษัทเอกชนที่รับจ้างบริการ
หาเสียงแก่ผู้สมัคร 
 
 

- ความในร่างหมวดนี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
การจัดสัมมนา ๔ ภาค 

(๔ - ๕ ก.พ. ๖๐) 
(๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) 
(๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๐) 
(๔ - ๕ มี.ค. ๖๐) 

 
 
 

 
นายสกุล สื่อทรงธรรม 
กรรมการมูลนิธิองค์กร
กลางเพ่ือประชาธิปไตย 
และกรรมการเครือข่าย
เอเชียเพื่อการเลือกตั้ง

เสรี (คณะอนุกรรมการฯ 
เชิญมาร่วมประชุม) 

(๑๔ มี.ค. ๖๐) 
 

- ประเด็นค าถาม : ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท า
การทุจริต พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ 
อย่างไร ประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ : เห็น
ด้วยในการก าหนดให้พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบใน
กรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการทุจริต เนื่องจากพรรค
การเมืองเป็นผู้คัดเลือกบุคคลมาเป็นผู้สมัคร โดยมี
ข้อเสนอแนะ เช่น พรรคการเมือง หรือกรรมการ 
บริหารพรรคต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากต้องมี
การเลือกตั้งใหม่ เป็นต้น 
 
- ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเก่ียวกับมาตรการ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน (องค์กร
ภาคประชาสังคม) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผู้
เลือกตั้งให้มีคุณภาพ ซึ่งจะท าหน้าที่เผยแพร่ รณรงค์ 
และตรวจสอบการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจมีมาตรการ
ส่งเสริม เช่น การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรภาค
ประชาสังคมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยอิสระ เป็นต้น 
 
 

- ความในร่างหมวดนี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการเพิ่มหลักการเพ่ือก าหนดให้ 
สภาองค์กรชุมชน ชุมชนอ่ืน และ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
การตรวจสอบและเฝ้าระวังในการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙ แล้ว 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓๓  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า
คณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การ
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว 
หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ
การกระท านั้น  ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีค าสั่ง และในกรณีท่ีผู้นั้นได้คะแนนอยู่ใน
ล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น
ที่สุด  

ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อย
ปละละเลยหรือทราบถึงการกระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือ

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๔๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

แก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระท า
อันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท า
ของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะ
ได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น คณะกรรมการมีอ านาจ
สั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
ด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้น
ภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีท่ีผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรค
การเมืองนั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนการกระท านั้นหรือพรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้
เห็นในการกระท านั้น เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
นั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว 

 



๑๔๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใด
แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการให้มีการ
ด าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้นั้นด้วย  ในการนี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งแต่ก่อนวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่
ได้คะแนนเลือกตั้งในล าดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งใน 
เขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจ านวนที่จะพึงมีในเขต 
เลือกตั้งนั้น 

 
 
 
 



๑๔๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งผู้ใดพบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่
รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๓๔  เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว

ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้
ความชัดว่าเป็นการกระท าของผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้
คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณา  ใน
กรณีท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้น  และให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้ง
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย และให้
คณะกรรมการด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว 
และให้น าความในมาตรา ๑๓๙ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๔๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการสืบสวนหรือไต่
สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม คณะกรรมการ
อาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐดังกล่าวตามจ านวนที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น เพ่ือช่วย
คณะกรรมการในการด าเนินการตรวจสอบส านวนการ
สืบสวนหรือไต่สวน รวมทัง้รับฟังค าชี้แจงหรือ
พยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได้ 

การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ
ว่าผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้
นั้นระงับการกระท าหรือมีค าสั่งให้แก้ไขการกระท าตาม

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๔๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าพนักงาน

ต ารวจพบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่งและการกระท า
นั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ ให้เจ้าพนักงานต ารวจจับกุมและด าเนินคดีโดยเร็ว และ
แจ้งต่อคณะกรรมการเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้น
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัด
เงนิหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดหรือ
ศาลแพ่งที่การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาลภายในสามวัน
นับแต่วันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อศาลได้รับค าร้อง
แล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายในห้า

เครือข่ายประชาชน
ปกป้องประเทศ 
(๑๔ ก.ย. ๕๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีศาลเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาคดีเลือกตั้งเป็นการ
เฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การก าหนดให้ยื่นค าร้องต่อศาล
จังหวัดหรือศาลแพ่งมีความสะดวก
และมีความเหมาะสมแล้ว เพราะหากมี
ความผิดเกิดขึ้นในท้องที่ใดก็ให้ยื่นค า
ร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ซึ่งการ
ก าหนดดังกล่าวย่อมมีความสะดวก
มากกว่า 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

วันนับแต่วันทีไ่ด้รับค าร้อง ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ตามค าร้องน่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพ่ือการเลือกตั้งโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีค าสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้ซึ่งมี
ฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในอันที่จะใช้อ านาจยึดหรืออายัดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 

- การจะถือว่าเป็นกรณีของค าว่า “สัญญาว่าจะให้” 
ตามร่างมาตรานี้ ควรจะตีความว่า “สัญญาว่าจะให้” 
หมายถึง สัญญาที่ผู้สมัครตกลงจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อืน่ใดให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยมีเจตนา
พิเศษเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใดหรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครผู้ใดหรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้ในลักษณะของการหาเสียง
เชิงนโยบายของพรรคการเมือง 
 

- ความในร่างนี้มาตราเหมาะสมแล้ว 

มาตรา ๑๓๘  ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อ
คณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว หรือพบเห็นการ
กระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็น
การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมหรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้
ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วย

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๔๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

เลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้  ส าหรับการ
ด าเนินการของกรรมการ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา 

๑๓๓ หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระท าของ
บุคคลอ่ืน  ใหค้ณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  

การพิจารณาของศาลฎีกาให้น าส านวนการ
สืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักในการ
พิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้า
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้นั้นหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้
กระท าความผิด 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๕๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรค
หนึ่งกระท าความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และในกรณีท่ีผู้นั้นเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มี
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้
ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาล
ฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่
เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่
คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้ากองทุน 
 
 
 

สปท. 
(๒๓ ม.ค. ๖๐) 

 
 
 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

- ในคดีเลือกตั้งให้ศาลวินิจฉัยให้ผู้กระท าความผิด
ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 
แทนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อไม่ให้
พยานต้องไปให้การในคดีแพ่งอีก  
 
- เงินที่ได้รับจากบุคคลที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัคร
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดจนเป็นเหตุให้ต้องมี
การเลือกตั้งใหม่นั้นไม่ควรน าส่งเข้ากองทุนตามร่าง
มาตรานี้ในวรรคสอง แต่ควรน าเงินดังกล่าวส่งคืนคลัง
เป็นรายได้ของแผ่นดิน เนื่องจากเงินที่ใช้ในการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปเป็นงบประมาณของแผ่นดิน  

- หลักการของมาตรานี้มีกรณีที่
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแล้ว 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๒ พ.ย. ๖๐) 

 
คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๓ พ.ย. ๖๐) 

 

 
 
 
- หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาตามค าขอ
จะท าให้คดีล่าช้าและสั่งให้คณะกรรมการแยกไปฟ้อง
เป็นอีกคดีหนึ่งก็ได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ควรฟ้องคดีใน
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา    พ.ศ. .... โดย
ยึดถือข้อเท็จจริงในส านวนคดีเดิมนั้นเป็นหลัก 
 

 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
(เป็นการเสนอข้อสังเกตตามร่างเดิม
มาตรา ๑๖๖ ซึ่งมีการตัดมาตรา
ดังกล่าวออก โดยหลักการส าคัญมีการ
ก าหนดไว้อยู่แล้วในมาตรานี้) 

มาตรา ๑๔๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคัดค้านต่อ
คณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมือง
ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน

- ควรปรับปรุงถ้อยค า ค าว่า “พรรคการเมือง” เป็นค า
ว่า “พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง” ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งต้อง

- แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นค าว่า “พรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมคัรรับเลือกตั้ง”  
ตามข้อเสนอแนะแล้ว 



๑๕๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจ
ยื่นคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
เว้นแต ่

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๖๕ หรือ
มาตรา ๖๙ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเก่ียวกบัการนับคะแนนให้คัดค้าน
ในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือในกรณี
คัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับ
คะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน 
และพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณี ต่อไป  
ทั้งนี้ การยื่นค าคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้
เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 

ราษฎร พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๒๒ พ.ย. ๖๐) 
 

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งเท่านั้น 
 
 



๑๕๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 

 
 
 

 
 

มาตรา ๑๔๒  ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา ๑๕๙ และ
มาตรา ๑๖๖ ให้ถือว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๔๓  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใด
ขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 

 
 
 
 



๑๕๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้ง
ให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้
ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 
ยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็น
การกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท าสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็น
ใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๓ พ.ย. ๖๐) 

 

๑. ควรเพิ่มเติมองค์ประกอบของการกระท าความผิด
ให้ครอบคลุมไปถึงการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย และควรเพิ่มเติมโทษทาง
ปกครองให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการทีจ่ะลงโทษ
ผู้กระท าความผิดด้วยการสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ แล้วแต่
พฤติกรรมของการกระท าความผิดนั้น ๆ โดยแก้ไข
ความในร่างมาตรานี้ในวรรคสอง ดังนี้ 

“ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะ
แกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี” 

 
๒. ควรปรับถ้อยค าในร่างมาตรานี้ในวรรคสาม เพ่ือให้
สอดคล้องกับถ้อยค าตามวรรคสอง กรณีของการ
เพ่ิมเติมโทษทางปกครองให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจใน

- เพ่ิมค าว่า “หรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง” ในวรรคสอง ส่วนต้น 
ตามข้อสังเกตแล้ว ส่วนเรื่องการเพิ่ม
โทษทางปกครองเพ่ือให้ศาลมี 
ดุลยพินิจนั้นเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 
 
 



๑๕๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การเมืองให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันเป็นการ
บ่อนท าลายความม่ันคงของราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 

การที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยการสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

“ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้
ถ้อยค าต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด
ยี่สิบปี” 

 
๓. ตามบทบัญญัติของร่างมาตรานี้ในวรรคสี่ ความว่า 
“กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง” 
นั้น ไม่ปรากฏฐานความผิดดังกล่าวบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพียงแต่อาจเทียบเคียงได้ตาม
บทบัญญัติของมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๐ เท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความในร่างมาตรานี้เหมาะสมแล้ว 



๑๕๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ 
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่
ใช้ไดต้้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดสิบปี  

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบ
ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 
 

  
 

มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไมช่อบ 
ไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเลือกตั้งที่ส านักงานเป็นผู้
จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดสิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๕๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกกึ่งหนึ่ง และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
มาตรา ๑๔๗  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียง

ลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้า
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้
มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือ
จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึง
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๕๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่วัน
ลงคะแนนตามมาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘ ด้วย 

มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการ
พนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๓ พ.ย. ๖๐) 

 

- ควรเพิ่มบทบัญญัติของความผิดในกรณีของความผิด
ที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเป็นผู้เล่นหรือจัดให้มีการ
เล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง 
เพราะอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ควรเพิ่มความเป็นวรรคสองของร่าง
มาตรา ๑๕๐ ดังนี้ 

“ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่             
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือของกรรมการบริหาร
พรรค” 
 

- เพ่ิมหลักการขึ้นใหมเ่ป็นวรรคสอง
ตามข้อสังเกตแล้ว 



๑๕๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 
ยี่สิบปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดห้าปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดรู้อยู่แล้ววา่ตนไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอมให้พรรค
การเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 



๑๖๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๕๓  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๕๔  ผู้สมัครผู้ใดท าหนังสือยืนยันการ
ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๕๘ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๕๕  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่า
ของจ านวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการก าหนด 
แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตามวรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้าน
บาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการก าหนด แล้วแต่จ านวนใดจะ
มากกว่ากนั 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตามวรรค
สอง ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง 
หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการ
กระท าความผิด ต้องรับโทษและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๕๖  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง

ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๙ 
เป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก าหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ 

และมาตรา ๘๐ หรือหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ หรือเปิดเผย
หรือเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวัน
ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน

- ควรปรับปรุงอัตราโทษกับผู้กระท าความผิดในการ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่าง
เวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งตามมาตรานี้ โดยก าหนดอัตราโทษ
ให้มีการจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่น

- ร่างมาตรา ๘๗ แห่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... ได้ปรับปรุงอัตราโทษ 
ให้สอดคล้องกับร่างมาตรานี้แล้ว 



๑๖๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

 ราษฎร พ.ศ. ....  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(๒๓ พ.ย. ๖๐) 
 

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องเท่ากับ
อัตราโทษในฐานความผิดเดียวกันตามร่างมาตรา ๘๗ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  
 

มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๑) หรือ (๒) 
มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๗๕ ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบน
น าจับไม่เกินก่ึงหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความ
น าจับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตาม
มาตรา ๗๖ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระท าความผิดต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองนั้น และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรค
การเมืองนั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๓) (๔) หรือ 

(๕) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๖๑  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  
 

มาตรา ๑๖๒  ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรอืผู้ใด
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๘๔ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๕ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา ๑๐๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคสอง 
มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๒ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอม
จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๓ พ.ย. ๖๐) 

 

- เหตุใดจึงเพิ่มเติมความ “และให้น าความในมาตรา 
๑๔๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” ในวรรคสองของ
ร่างมาตรานี้ด้วย 
 

- ความดังกล่าวในวรรคสองได้ตัดออก
ตามข้อสังเกตแล้ว 



๑๖๖ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตาม
วรรคหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานด้วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๘ หรือมาตรา 

๑๐๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๖๖  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีก าหนดยี่สิบปี 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๗ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖๗  ในการสืบสวนหรือไต่สวน หาก
ปรากฏว่าการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของ
บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้รายใด
จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของ
ผู้กระท าความผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และสามารถท่ี
จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิด
ของผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้
เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใด
แล้วให้สิทธิในการด าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป เว้นแต่
ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอัน
เป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไป
ตามท่ีได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้ ให้การ
กันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการอาจ
ด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(๒๓ พ.ย. ๖๐) 

 

- เพ่ือให้มีความหมายสอดคล้องกับบทบัญญัติตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ควรแก้ไขความในวรรคสาม
ให้ถูกต้อง ดังนี้ 

“มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตาม
วรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคสามสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” 
 

- ได้แก้ไขความดังกล่าวในวรรคสาม
ตามข้อสังเกตแล้ว 
 



๑๖๘ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรค
หนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยานตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมี
ก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็น
อย่างอ่ืน 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

 
 

 
 

มาตรา ๑๖๙  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้น
ในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่ง
สมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็น
ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๖๙ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗๐  ผู้ใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็น
ตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น 
แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท าใน
ราชอาณาจักร 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 
  

มาตรา ๑๗๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๗๐ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗๒  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน์ใน
การนับเวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีผู้ที่เข้าชื่อ
ร่วมกันเพ่ือขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้
ช าระเงินทุนประเดิมหรือค่าบ ารุงพรรคการเมืองไว้แล้ว 
หากภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ให้ถือว่าผู้ที่เข้าชื่อร่วมกันนั้นเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๗๓  ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
และวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ ให้นับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๗๑ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗๔  บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าผู้
นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๗๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิ
เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  



๑๗๒ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗๖  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัด
ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพ่ือก าหนดเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัคร ในการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับ 

 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
 

  

มาตรา ๑๗๗  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคล
ใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ือประโยชน์แห่ง
การนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 
 
 

   



๑๗๓ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท านั้นยังเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และศาล มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  โดย
ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๗๔ 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ย 

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ ผลการพิจารณาของ 
คณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗๘  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บงัคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมี
ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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