
ตารางข้อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. .... 

 
ร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
------------ 

 .................................................................... 
....................................................  
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
------------ 

............................................................................................. ........

............................  
         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

 
- แยก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออก
จาก พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

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

          มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ....” 

- แยก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออก
จาก พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 

          มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
          (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗ /
๒๕๕๗  เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมี

          มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

- ให้ยกเลิกประกาศ คสช. เพิ่มเติม 

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



๒ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ผลใช้บังคับต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ตามความในข้อ ๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“ การ เลื อกตั้ ง ”  หมายความว่ า  การ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขต

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ก าหนดให้

ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง 
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการ

ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้น
โดยรอบที่เลือกตั้ง 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึง เขต 
“ต าบล” หมายความรวมถึง แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึง ส านักงานเขต 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
       “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
       “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ” หมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
       “วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้เป็นวัน
เลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
       “วันสรรหา” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้เริ่มการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบ
บัญชีรายชื่อ หรือเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ก าหนดให้ท าการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 
         “ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้น
โดยรอบที่เลือกตั้ง 

-แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ 
- ปรับให้ค านิยามสอดคล้องกับกฎหมาย
ประชามต ิ
- เพ่ิมค านิยามค าว่า การเลือกตั้ง 
 



๓ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

         “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
         “กลุ่มจังหวัด” (ยกเลิก) 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอ าเภอ 
         “ต าบล” หมายความรวมถึง แขวง 
         “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 
         “ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึง ส านักงานเขตและ
ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ 

“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา  
“ส านักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาว่า

การเมืองพัทยา 
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
- คงหลักการเดิม 

หมวด ๑ 
การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

------------------------ 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------------------ 
 

          มาตรา ๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การทั่วไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

หมวด ๑ 
การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร 

------------------------ 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------------------ 
 

มาตรา ๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การทั่วไป   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ 
- ในร่าง พ.ร.ป. ฉบับนี้แยกหมวดการ
เลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งออกจาก
การการได้มาซึ่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 



๔ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

เลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเท่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 
          (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ซึ่งเป็นการน าคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาค านวณหา
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
 

เลือกตั้งซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 

          (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ซึ่งเป็นการลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้นโดยเลือกจากบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียว
และใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๗ ภายในห้าวันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดวันเลือกตั้ง 
 (๒) ก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง โดยเริ่มสมัครไม่เกินยี่สิบวัน นับจากวันที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บังคับ และ
ต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

 (๓) จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อ าเภอหรือ เขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 (๔) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พรรคการเมือง
จะท าการจับสลากหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 (๕)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่พรรค

มาตรา ๗  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ งทั่ วไปแล้ว ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ซึ่งต้องก าหนดให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินยี่สิบวันนับจากวันที่
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้
บังคับและต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๒) ก าหนดวันที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่ง
ต้องก าหนดให้เป็นวันก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (๑) และก าหนดวันรับสมัครไม่
น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อ าเภอหรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งแบบ

- ภายหลังมี พ.รงฎ.ให้ กกต. มีประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ ง และการได้ซึ่ง ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ 
 
- ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๓ 
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การ เมื อ งจะ เสนอรายชื่ อผู้ ที่ จ ะ ได้ รั บการแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
นายกรัฐมนตรี 

 (๖) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พรรคการเมือง
จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ  

 ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้น าความใน (๑) (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

แบ่งเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

          มาตรา ๘ การยื่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค
การเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

 

- ไม่มี - - ตามร่าง รธน. มาตรา ๘๘ 

มาตรา ๙ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป หากมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจจัดการเลือกตั้งตาม
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศตามมาตรา ๗ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงทุกเขตเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระท าไปก่อนวันที่ประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
อายุของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ 

 
- ไม่มี - 

 
- ตามร่าง รธน. มาตรา ๑๐๔ 

มาตรา ๑๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอัน
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออก

- แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ 
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แทนต าแหน่งที่ว่าง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
เลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองด
เว้นการด าเนินการที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น 
เพ่ือให้เหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได้ และให้น าระยะเวลาการ
ประกาศผลตามมาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการด าเนินการที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและ
จ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต 
และเท่ียงธรรมได ้

มาตรา ๑๑ การด าเนินการจัดการเลือกตั้งในการออก
ระเบียบหรือประกาศ  ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และการกระท าอ่ืนใดซึ่ง
ได้ด าเนินการตามหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่ ง เ ขต เลื อกตั้ ง  หมวด  ๒  การ ได้ ม าซึ่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหมวด ๓ การ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ถือว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

 
- ไม่มี - 

- เ พ่ิมหลักการใหม่  เ พ่ือให้การจัดการ
เลือกตั้ ง ไม่สะดุดหยุดลงในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง 

ส่วนที่ ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

------------------------ 
 

มาตรา ๑๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่
ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็น

ส่วนที่ ๓ 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

------------------------ 
 

มาตรา ๑๕  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่
ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็น

 
 
 
 
- ปรับลด กปน. เหลือไม่น้อยกว่าสามคน 
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เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหนึ่ง

คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

   (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าสามคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่
เลือกตั้ง การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และ
การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง 
และการประกาศผลการนับคะแนน 

การแต่งตั้ง วิธีปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ า เขต เลื อกตั้ งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนด  

เ พ่ื อป ระ โยชน์ ในกา รด า เ นิ น กา ร เ ลื อ กตั้ ง  ใ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะ
บุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ ง  คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจมอบหมายให้

เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหนึ่งคน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
ด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และการถอน
ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการ
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ใ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะ
บุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้งได้ตามสมควร 

 

- เพ่ิมข้อความให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ท้องถิ่น และกฎหมายประชามติ  
 
- เ พ่ิ ม เติ ม เ กี่ ย วกั บการมอบหมาย ให้
คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลที่
แต่งตั้งโดย ผอ.กต.เขต สามารถด าเนินการ
แทนได้ 
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คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่ งแต่งตั้ งโดย
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท าหน้าที่แทนโดยให้ถือเสมือน
ว่ า ผู้ อ า น วยการการ เลื อก ตั้ ง ป ระจ า เ ขต เลื อกตั้ งห รื อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ด าเนินการเอง 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
          มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบ
แปดปีในวันเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้า
คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับ
คะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ในกรณีที่หน่วย
เลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าแปดร้อยคนอาจแต่งตั้ง
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้อีก ทั้งนี้  เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 (๒) เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 
         หลักเกณฑ์ วิ ธีการ ให้ เป็นไปตามตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคน มีหน้าที่
อ านวยความสะดวกช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในการ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๒) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้า
คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับ
คะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้งและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 

- แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ
เ กี่ ย ว กั บ คุณสมบั ติ ข อ ง เ จ้ า พนั ก ง า น
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
 
- ตัดต าแหน่ง ผอ.หน่วยออกและให้ ปธ.
ประจ าหน่วยมีหน้าที่จัดท าและตรวจสอบ
เอกสาร  
 
-  ปรับให้ กกต.เขต หรือผู้ที่ กกต.เขต
มอบหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
น้อย ๑ คนเป็น เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความ
ปลอดภัยและให้บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
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          มาตรา ๑๔ กรณีก่อนวันเลือกตั้งหากกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งมีจ านวนไม่ครบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๖ (๒) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมี
จ านวนไม่ถึงเก้าคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ได้จ านวนตามมาตรา ๑๖ (๒) 

- กรณีก่อนวันเลือกตั้งให้สามารถแต่งตั้ง
บุคคลมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบ
แปดปีในวันเลือกตั้ง เป็นกรรมการประจ า
หน่วยได ้

มาตรา ๑๕ ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนน
เลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่
ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้และให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
แต่งตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

หากกรณีมีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นสามารถแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งได้ และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติ
หน้าที่เลยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้
ที่คณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น    

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการ

มาตรา ๑๗ วรรคสาม 
ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมี

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งจนครบเก้าคน แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
มาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

- แก้ไขปัญหากรณี กปน.มาไม่ครบหรือไม่
มาปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้สามารถเปิดการ
ลงคะแนนได้ตามเวลาที่ก าหนด 
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ประจ า หน่ ว ย เ ลื อ กตั้ ง  ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามตามร ะ เบี ยบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
          มาตรา  ๑๖ นอกจากที่ บัญญัติ ไ ว้ โ ดย เฉพาะใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จั งหวั ด  ผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ า เขตเลื อกตั้ ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้อ านวยการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

มาตรา  ๑๙   นอกจากที่ บัญญั ติ ไ ว้ โ ดย เฉพาะใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ า เขตเลือกตั้ ง  ผู้ อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

- เพ่ิมให้ กกต. มีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติ
ของ กกต.จว. และ ผอ.จว. ได้ด้วย 
 

มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการอ่ืนใด เพ่ือขัดขวางมิ
ให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้

มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการอ่ืนใด เพ่ือขัดขวางมิ
ให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระท าโดย

- คงหลักการเดิม 



๑๑ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทาง
แพ่งหรืออาญา 

สุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือ
อาญา 

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 (๑) กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด กรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๒) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ ง 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง 

 ส าหรับบุคคลตาม (๒) ให้ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุด
แห่งการงานในหน้าที่ 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด กรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๒) ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ า เขตเลือกตั้ ง 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้อ านวยการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง 

ส าหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงาน
ในหน้าที่ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๙ ค่าตอบแทนของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๒๒  ค่าตอบแทนของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ ง ให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

- คงหลักการเดิม 

   



๑๒ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๓ 
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

------------------------ 
 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการแบ่ง
เขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุก
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า 
          การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะต้องก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องก าหนดพ้ืนที่ใน
แต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันและ มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังนี้ 

   (๑) ให้รวมอ าเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึง
พ้ืนที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอ าเภอใน
ลักษณะนี้จะท าให้มีจ านวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยก
ต าบลของอ าเภอออกเพ่ือให้ได้จ านวนราษฎรพอเพียงส าหรับ
การเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วน
ของต าบลไม่ได้ 

   (๒) ในกรณีที่การก าหนดพ้ืนที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะท า
ให้จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวน  ไม่ใกล้เคียงกัน
หรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามสภาพของชุมชนที่ราษฎร  มีการติดต่อกันเป็นประจ าใน
ลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถ
เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องท าให้จ านวนราษฎร
มีจ านวนใกล้เคียงกันมากที่สุด 

ส่วนที่ ๒ 
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ

แบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุก
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า 

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งจะต้องก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และจะต้องก าหนดพ้ืนที่ใน
แต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกันและมีจ านวนราษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้งใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ให้รวมอ าเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึง
พ้ืนที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกันความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอ าเภอใน
ลักษณะนี้จะท าให้มีจ านวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยก
ต าบลของอ าเภอออกเพ่ือให้ได้จ านวนราษฎรพอเพียงส าหรับ
การเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของ
ต าบลไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การก าหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะท าให้
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนไม่ใกล้เคียงกัน
หรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจ าใน
ลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถ
เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก โดยจะต้องท าให้จ านวนราษฎร

 
 
 
 
- คงหลักการเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
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เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

 (๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตาม (๑ )  และ (๒ )  ทั้ งนี้  ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธี การที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร แ บ่ ง เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล้ ว  ใ ห้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ก าหนดการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
ใ ห้ ก ร ะ ท า ไ ด้ เ ฉ พ า ะ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า น ว น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด 

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การเลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการ    การเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการ
ประกาศก าหนดไว้ตามมาตรานี้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคสาม 

 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่
ว่างในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้เขตเลือกตั้งใน
คราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปของต าแหน่งที่ว่างนั้นโดยมิให้น าการเปลี่ยนแปลงเขต
เลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสามมาใช้
บังคับ 

มีจ านวนใกล้เคียงกันมากที่สุด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตาม (๑ ) และ (๒ )   ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

เมื่อได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดการแบ่งเขต
เลือกตั้ง  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งให้กระท าได้เฉพาะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งในจังหวัด 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดเขต
เลือกตั้งในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศก าหนด
ไว้ตามมาตรานี้ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เขตเลือกตั้งตามวรรคสาม 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่
ว่างในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้ใช้เขตเลือกตั้งใน
คราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปของต าแหน่งที่ว่างนั้น โดยมิให้น าการเปลี่ยนแปลงเขต
เลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสามมาใช้
บังคับ 
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          มาตรา ๒๑ เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึง
ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร 
     การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
          (๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่
ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ 
ส าหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชน
หนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย 
คลอง หรือแม่น้ า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ และ 

          (๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปด
ร้อยคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่
ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจก าหนด
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

     ให้ด าเนินการประกาศหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
     การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้กระท าได้
โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณี

มาตรา ๑๒  เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ คณะก ร รมกา ร ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ป ร ะ จ า เ ขต เ ลื อ กตั้ ง ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ก าหนดหน่วย
เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึงความสะดวก
ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร 

การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่
ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ 
ส าหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชน
หนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย 
คลอง หรือแม่น้ า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ และ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อย
คนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัย
ในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจก าหนดจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมากกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะก าหนดหน่วย
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวน
ดังกล่าวก็ได้ 

ให้ด าเนินการประกาศหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ก่อนวันเลือกตั้ง โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร
ในกรณีจ าเป็น อาจให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วย

- เพ่ิมอ านาจให้ผู้ที่  กกต.เขตมอบหมาย
ก าหนดหน่วยได้ 
 
-ลดจ านวนปิดประกาศให้น้อยลง  และ
ก าหนดระยะเวลาการประกาศหน่วย
เลือกตั้งจากเดิม ๒๐ วันก่อนวันเลือกตั้งเป็น 
๒๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

เกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น
อย่างอ่ืน จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบ
วันก็ได้ และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

เลือกตั้งไว้ด้วยก็ได้ 
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้กระท าได้โดย

ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิด
เหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่าง
อ่ืน จะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ 
และให้น าความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒ ในการก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 
๒๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
ก าหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วย และให้น า
ความในมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่  มาใช้บังคับโดย
อนุโลมกับการประกาศก าหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่
เลือกตั้ง 
         ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้า
ออกได้สะดวก เพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้ง มีความเหมาะสม มี
ขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขต
บริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะของท้องที่และภูมิ
ประเทศในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในท้องที่ใดถา้เห็นว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
อาจประกาศก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 
แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๑๓  ในการก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ 
ให้ คณะก ร รมกา ร ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ป ร ะ จ า เ ขต เ ลื อ กตั้ ง ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ก าหนดที่
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วย และให้น าความใน
มาตรา ๑๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการ
ประกาศก าหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 

ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้า
ออกได้สะดวก เพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้ง มีความเหมาะสม มี
ขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขต
บริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะของท้องที่และภู มิ
ประเทศในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจ
ประกาศก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่
ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 

- เพ่ิมอ านาจให้ผู้ที่ กกต.เขต มอบหมาย 
ก าหนดที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
 

มาตรา ๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ส่วนที่ ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
๑.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
มาตรา ๒๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
- คงหลักการเดิม 

ส่วนที่ ๕ 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
 

มาตรา ๒๔ ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่
เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

   ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือ

ส่วนที่ ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
๑.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
มาตรา ๒๔  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่

อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจ
มอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการ

 
 
 
 
 
- เมื่อแจ้งเหตุแล้วไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้น
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
- ในการแจ้งเหตุให้ท าเป็นหนังสือหรือ
วิธีการอ่ืน 
 
- หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ กกต.ก าหนด 
 
 



๑๗ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทนหรือจัดส่งหนังสือชี้แจง
เหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

   ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอัน
สมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

   การแจ้งเหตุ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการ
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนด
รายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งไว้ เ พ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ด้วย 

 บุคคลรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ และวิธีการแจ้ง
เหตุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

เลือกตั้งแต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอัน
สมควร ให้รีบแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายใน
สามสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา  ในการนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งก าหนด
รายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งไว้ เ พ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ด้วย 

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ บุ ค ค ล ซึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายปิดประกาศรายชื่อบุคคลที่
จะรับแจ้งเหตุ สถานที่ที่จะรับแจ้งเหตุ และวิธีการแจ้งเหตุไว้ ณ 
ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชน
หนาแน่นที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๕ เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับจากวัน
เลือกตั้ง ให้บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา 

          มาตรา ๒๕  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับจากวัน
เลือกตั้ง ให้บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา 

- หลักการเดิม 



๑๘ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

๒๔ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุตามมาตรา ๒๔ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่ อตามวรรคหนึ่ งมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้อง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

๒๔ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุตามมาตรา ๒๔ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร 

          ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

          มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าผู้นั้น
เสียสิทธิดังต่อไปนี้ 
    ( ๑ )  สิ ท ธิ ยื่ น ค า ร้ อ ง คั ด ค้ า น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    (๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
    (๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ 
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าผู้นั้น
เสียสิทธิดังต่อไปนี้ 

( ๑ )  สิ ท ธิ ยื่ น ค า ร้ อ ง คั ด ค้ า น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

- เพ่ิมเติมการเสียสิทธิเกี่ยวกับการสมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ.และ ผ.ถ. หรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. 

          มาตรา ๒๗ การ เสี ยสิ ทธิ ตามมาตรา  ๒๖ ให้ มี
ก าหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ

มาตรา ๒๗   การเสี ยสิทธิตามมาตรา ๒๖ ให้ มี
ก าหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ

- คงหลักการเดิม 



๑๙ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    ในกรณีที่มีการโต้แย้งการเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตนมิใช่ผู้เสียสิทธิ ทั้งนี้ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาค าร้องเพ่ือ
มีค าสั่งให้แล้วเสร็จภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
    หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้อง และการพิจารณาค า
ร้องตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 
 

เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีมีการโต้แย้งการเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งถัดมาแล้ว  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาค าร้องเพ่ือมีค าสั่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้อง และการพิจารณาค า
ร้องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

ส่วนที่ ๖ 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
 

          มาตรา ๒๘ เมื่อได้มีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกใน
การตรวจสอบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้ง

ส่วนที่ ๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
๒. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

------------------------ 
     มาตรา ๒๙  เมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
- แก้ไขวรรคหนึ่งเนื่องจากต้องเป็นประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้ง 
 
- เพ่ิมข้อความให้ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการปิดประกาศบัญชีรายชื่อ 
 
- แก้ ไ ขปัญหาการจั ดท าบัญชี ร ายชื่ อ



๒๐ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

และท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
วันก่อนวันเลือกตั้ง กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียน
บ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ด้วย 

ผิดพลาด 
 
- เพ่ิมก าหนดเวลาการปิดบัญชีรายชื่อจาก
เดิมไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้งเป็น
ไม่น้อยกว่า ๒๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง 
 
- การปิดประกาศ ควรเพ่ิมเติมให้ติดบริเวณ
ที่ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 

          มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใด
เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้น
สมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
    เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และ
ถ้าเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้สั่งเติมชื่อตามที่ยื่นค าร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้
ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ให้สั่งยกค าร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใด
เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้น
สมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งเติมชื่อตามที่ยื่น
ค า ร้ อ งล ง ในบัญชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง โ ดย เ ร็ ว  ถ้ า
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ า เขตเลื อกตั้ งหรื อผู้ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ให้สั่งยกค าร้อง 
และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค า

- เพ่ิมระยะเวลาการยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อ
ถอนชื่อ จากเดิมก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สิบวัน เป็นก่อนวัน เลือกตั้ ง ไม่น้อยกว่ า      
สิบห้าวัน 



๒๑ 
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ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 
 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิยื่น
ค าร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่  หรือต่อศาลแพ่ง
ส าหรับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณา เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เติมชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามท่ียื่นค าร้องหรือไม่ 
 เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้
ศาลแจ้งค าสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย เพ่ือ
ปฏิบัติการตามค าสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง ไปก่อนได้รับค าสั่ งศาล ให้
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ า เขตเลื อกตั้ งหรื อผู้ ที่
คณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ด าเนินการแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

   การใดที่ได้ปฏิบัติไปตามค าสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิยื่นค า
ร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งส าหรับผู้
ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวน
พิจารณา เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เติมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตามท่ียื่นค าร้องหรือไม่ 

เมื่ อศาลได้ รั บค าร้ องตามว รรคสามแล้ ว  ให้ศาล
ด าเนินการพิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้
ศาลแจ้งค าสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย เพ่ือ
ปฏิบัติการตามค าสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลื อกตั้ ง ไปก่อนได้รับค าสั่ งศาล ให้
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ า เขตเลื อกตั้ งหรื อผู้ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ด าเนินการแก้ไขบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามค าสั่งเดิมของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนได้รับค าสั่ งศาลเป็นอย่างอ่ืนนั้นให้เป็นอัน
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศตามมาตรา ๒๘ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ

มาตรา ๓๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศตามมาตรา ๒๙ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการ

- เพ่ิมเติมกรณีเจ้าบ้านเป็นผู้เห็นว่าในบัญชี
รายชื่อมีชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้สมบูรณ์และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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เจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งมอบหมายได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้
ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
          เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออก
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค าร้อง ก็ให้มี
ค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค าร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค าสั่ง
ให้ผู้นั้นและเจ้าบ้านทราบ และให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรค
สาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

เลือกตั้งมอบหมายได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้
ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค าร้อง ก็ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือ
ยกค าร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นและเจ้าบ้าน
ทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้น
มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง เมื่อเจ้าบ้านน าหลักฐาน
ทะเบียนบ้านมาแสดงว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

- ตัดในเรื่องการถอนชื่อที่หน่วยเลือกตั้งออก 
เนื่องจากเป็นปัญหาของ กปน. และในทาง
ปฏิบัติกรณีนี้ยังไม่เคยเกิดข้ึน 

          มาตรา ๓๑ ในกรณีทีมีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งและศาลมีค าพิพากษาให้เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นแม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็
ตาม เมื่อได้มีประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้
คณะกรรมการการประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น เมื่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับแจ้งค าพิพากษาของศาลแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดให้มีบันทึกลงไว้ในทะเบียนที่จัดท าไว้  และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศการเพิก

- เพ่ือให้สอดคล้องกับ รธน.มาตรา ๙๖ (๒)  
 
- เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายประชามติ 
 
- เพ่ิมเติมวรรคสอง เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ในกรณีที่  สนง.กกต.จะจัดท าทะเบียน



๒๓ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

เลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง   
          กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานศาลยุติธรรมแจ้งค า
พิพากษาดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือ
แจ้งให้นายทะเบียนกลางจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 
 

ถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าพิพากษาของศาล ปิดไว้ ณ ส านักงาน
เทศบาล หรือที่ว่าการอ าเภอโดยเร็ว 

ในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศ
ถอนชื่อผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย และให้น าความใน
มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มี
การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

หากปรากฏว่ ามีกรณี ใดกรณีหนึ่ งดั งต่ อ ไปนี้ ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุล
เดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้น
มิได้อยู่อาศัยจริง 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มี
การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตั้งโดยมชิอบ 

หากปรากฏว่ ามีกรณี ใดกรณีหนึ่ ง ดั งต่ อ ไปนี้  ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุล
เดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้น
มิได้อยู่อาศัยจริง 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าบ้าน 

- คงหลักการเดิม 

   



๒๔ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๗ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

------------------------ 
๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
------------------------ 

 
          มาตรา ๓๓ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 

ส่วนที่ ๕ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 ------------------------ 
๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
------------------------ 

 
มาตรา  ๓๔   บุคคลซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ สมั ค รรั บ เ ลื อกตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
- ตัดการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
ออก 

มาตรา ๓๔ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรค
การเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวและ
สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว 

มาตรา ๓๕  บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรค
การเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวและ
สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่ามีการสมัครรับเลือกตั้ งอัน
เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศให้บุคคลนั้นเป็นผู้สมัครตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา 
๔๓ แล้วแต่กรณี และให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง และให้
น าความในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ

- ตัดวรรคสองออก แล้วน าไปใส่ไว้ในส่วน
ของการสมัครรับเลือกตั้ง 



๒๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีการตรวจพบการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง
ภายหลังการประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง ให้น าความในมาตรา 
๔๐ หรือมาตรา ๔๕ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๗ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

------------------------ 
๒. การสมัครรับเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
 

มาตรา ๓๕  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง ประกาศสถานที่รับสมัครภายในสามวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง  กรณีมี
เหตุจ าเป็นอันมิที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการประกาศก าหนด
สถานที่รับสมัครนอกจังหวัดกไ็ด ้

 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 ------------------------ 
๑. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

------------------------ 
 
 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประกาศ
สถานที่รับสมัคร 
- เพ่ือรองรับกรณีมีเหตุจ าเป็นให้ประกาศ
ก าหนดสถานที่รับสมัครนอกเขตจังหวัดได้ 
 

มาตรา ๓๖ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองที่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งก าหนดหรือยื่นใบสมัครทาง

มาตรา ๓๖  ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองที่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด ภายในระยะเวลาการรับ

- เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคสาม 
 
- เพ่ิมหลักฐานการเสียงภาษี 
 



๒๖ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

อิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีหลักฐาน
ประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(๑) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่ง
สมาชิกผู้นั้นเข้าสมัครรับเลือกตั้ง  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ 
(๓) หลักฐานการเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) หลักฐานการแต่งตั้งสมุห์บัญชีตามมาตรา ๔๙ 
(๕) ค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งหมื่นบาท 
(๖) เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งก าหนด  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าข้อมูล

หลักฐานตาม (๒) ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และให้
ส าเนาเอกสารได้โดยผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตาม (๕) จ านวนกึ่งหนึ่งให้ตก
เป็ น ขอ ง กอ ง ทุ น เ พ่ื อ ก า ร พั ฒน า พร ร คก า ร เ มื อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ
อีกก่ึงหนึ่งให้ตกเป็นของรัฐ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละห้าของจ านวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นให้คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
ในส่วนที่ตกเป็นของรัฐให้แก่ผู้สมัครนั้น เว้นแต่ผู้สมัครนั้น
กระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือผู้รู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอ่ืน
อันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ 
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

สมัคร 

การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครยื่นหนังสือ
รับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกผู้นั้นเข้าสมัครรับ
เลือกตั้ง พร้อมกับช าระเงินค่าธรรมเนียมคนละห้าพันบาทและมี
หลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครและ
วิธีการสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 

ม า ต ร า  ๔ ๖   ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรค
การเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ได้รับหมายเลข
ที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
นั้นเรียงตามล าดับก่อนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่มี
พรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกันและไม่อาจตกลงกัน
ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างพรรคการเมืองที่มาพร้อมกัน  ทั้งนี้ 
ให้พรรคการเมืองหนึ่ งได้รับหนึ่ งหมายเลข และถ้าพรรค
การเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย ให้ใช้
หมายเลขเดียวกับหมายเลขของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัดเป็นหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ทุกเขตเลือกตั้งที่ส่ง
สมัครด้วย 

ถ้าพรรคการเมืองใดมิได้ส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อ แต่

- การยื่นสมัคร ยืนได้ ๒ ช่องทาง คือยื่นต่อ 
ผอ.กต.เขต หรือยื่นทางอินเตอร์เน็ต 
 
- เพ่ิมค่าสมัครเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท โดย 
๕,๐๐๐ บาทตกเป็นของกองทุนพัฒนา
พรรคการเมือง อีก ๕,๐๐๐ บาท ตกเป็น
ของรัฐ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้น ให้คืนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ในส่วนที่ตกเป็นของรัฐ 
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หลักเกณฑ์และวิธีสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงการรับสมัคร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

 

ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครของพรรคการเมือง
นั้นยื่นใบสมัครในเขตเลือกตั้งใด ให้ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง และเมื่อมีการยื่นใบสมัครของผู้สมัครของพรรค
การเมืองอ่ืนที่ส่งสมัครเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก ให้ได้รับ
หมายเลขเรียงล าดับถัดไปตามล าดับการสมัครก่อนหลัง แต่ถ้ามี
ผู้สมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับ
สลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งซึ่งว่างลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
เรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครพร้อม
กันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่าง
ผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

มาตรา ๓๗ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้รับใบสมัครของผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไว้แล้ว 
ให้ตรวจสอบว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการ
สมัคร และหลักฐานการสมัครครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่
ครบถ้วนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวของผู้นั้น  

กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลักฐานครบถ้วน แล้วให้ออกใบรับ
สมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นเรียง
ตามล าดับการยื่นใบสมัครตามมาตรา ๓๖ และให้ท าส าเนาคู่

มาตรา ๓๗  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้รับใบสมัครของผู้สมัครของพรรคการเมืองใดแล้ว ให้
ลงบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน และออกใบรับให้แก่
ผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัคร
ตามมาตรา ๓๖ และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับ
สมัคร ถ้าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้ก็ให้ประกาศการ

 
- ก าหนดให้ประกาศรายชื่อผู้ สมัครรับ
เลือกตั้งเร็วขึ้นกว่าเดิม จากเดิม ๗ วันนับแต่
ปิดรับสมัคร แก้ไขเป็นภายใน ๓ วันนับแต่
ปิดรับสมัคร 
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ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในสาม
วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง และที่ เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่
เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องให้มีชื่อและชื่อ
สกุลผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สั งกัด และ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนน  

 

รับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ 
ส านักงานเทศบาล ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านและที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ผู้นั้นสมัคร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้มีชื่อและชื่อสกุล
ผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 

          มาตรา ๓๘ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการสมัครรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา ๓๖ เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ใน
เขตเลือกตั้งจ านวนน้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจประกาศก าหนด
วันรับสมัครเพ่ิมเติมโดยอาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัคร
เลือกตั้งในท้องที่อ่ืนหรือโดยวิธีการอ่ืนได้ เว้นแต่วันรับสมัครวัน
สุดท้ายเหลือระยะเวลาน้อยกว่ายี่สิบวันนับถึงวันเลือกตั้งที่ได้
ประกาศไว้ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
ประกาศก าหนดวันรับสมัครใหม่และวันลงคะแนนเลือกตั้ง
เฉพาะเขตเลือกตั้งนั้นด้วย 

  ทั้งนี้ให้น าความมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการจัดการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้โดยอนุโลม  

 
 

- ไม่มี- 

- เพ่ิมหลักการกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ และมีจ านวน
น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนเขตเลือกตั้ง
ทั้ งหมดให้  กกต .  ก าหนดวันรับสมัคร
เพ่ิมเติม หรือวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ เมื่อปิดรับสมัครให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดให้ผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต

ม า ต ร า  ๔ ๖  ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรค

เพ่ิมหลักการใหม่คือ เมื่อปิดการสมัครรับ
เลือกตั้งให้ผู้แทนพรรคการเมืองจับสลาก
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เลือกตั้งจับสลากหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดย
หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งต้องเป็นหมายเลข
เดียวกันทั้งประเทศ โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการ
ใด ๆ 

การเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ได้รับหมายเลข
ที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
นั้นเรียงตามล าดับก่อนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่มี
พรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกันและไม่อาจตกลงกัน
ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างพรรคการเมืองที่มาพร้อมกัน  ทั้งนี้ 
ให้พรรคการเมืองหนึ่ งได้รับหนึ่ งหมายเลข และถ้าพรรค
การเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย ให้ใช้
หมายเลขเดียวกับหมายเลขของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัดเป็นหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ทุกเขตเลือกตั้งที่ส่ง
สมัครด้วย 

ถ้าพรรคการเมืองใดมิได้ส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อ แต่
ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครของพรรคการเมือง
นั้นยื่นใบสมัครในเขตเลือกตั้งใด ให้ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง และเมื่อมีการยื่นใบสมัครของผู้สมัครของพรรค
การเมืองอ่ืนที่ส่งสมัครเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก ให้ได้รับ
หมายเลขเรียงล าดับถัดไปตามล าดับการสมัครก่อนหลัง แต่ถ้ามี
ผู้สมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับ
สลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

หมายเลขเพ่ือให้ผู้สมัครทุกเขตได้หมายเลข
เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเดิมการยื่นสมัครต่อ 
ผอ . กต . เ ขต  ผู้ ส มั ค รแบบแบ่ ง เ ขต ได้
หมายเลขผู้สมัครเลย 

มาตรา ๔๐ กรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๓๗ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้น า

          มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครใน
ประกาศของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตาม
มาตรา ๓๗ ให้ผู้สมัครผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดย

- คงหลักการเดิม 
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ความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
เมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าสั่งไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   ในการนี้ ให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งปฏิบัติตามค าสั่งศาล
โดยเร็ว ถ้าศาลมีค าสั่งให้รับสมัคร ให้ประกาศชื่อผู้นั้นตาม
มาตรา ๓๗ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค าสั่งศาล 

          ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามี
อ านาจออกข้อก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาล
ชั้นต้นในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาล
ฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สืบพยานหลักฐานหรือ
ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งซึ่งว่างลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
เรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้มาสมัคร
พร้อมกันหลายคนหรือยื่นก่อนเวลาการรับสมัครและไม่อาจตก
ลงล าดับในการยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัคร
ที่มาพร้อมกัน 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งซึ่งว่างลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
เรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครพร้อม
กันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่าง
ผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

- เพ่ิมเติมกรณีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน
หรือยื่นก่อนเวลาการรับสมัคร 

มาตรา ๔๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ออกใบรับสมัครให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๓๗ ผู้สมัคร

มาตรา ๓๘  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ออกใบรับให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา ๓๗ แล้ว ห้ามมิให้

- หลักการใหม่ การเปลี่ยนแปลงผู้สมัครจะ
กระท าได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาด
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หรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้
เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้ง หากพรรคการเมือง
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้สมัครเนื่องจากผู้สมัครตายหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้พรรคการเมืองยื่นหลักฐาน
ที่แสดงถึงการตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือพิจารณา 

ผู้สมัครถอนการสมัครรับเลือกตั้ง และให้ค่าธรรมเนียมการสมัคร
รับเลือกตั้งตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ห้ามมิให้ผู้สมัครตามวรรคหนึ่งยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือเขตเลือกตั้งอ่ืนอีก 

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม และต้อง
กระท าก่อนปิดรับสมัครเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประเขต
เลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๓๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้
มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา เมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัย
เช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าสั่งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง ในการนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งปฏิบัติตามค าสั่งศาลโดยเร็ว ถ้าศาลมีค าสั่งให้ถอน
การรับสมัคร ให้ถอนชื่อผู้นั่นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าสั่งศาล 

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม

 

 
- ไม่ม ี- 

- เพ่ิมเติมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัคร
สามารถยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา กรณีเห็นว่าผู้
มีชื่ อ ในบัญชี รายชื่ อไม่มี สิทธิ สมัครรับ
เลือกตั้ง 
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และให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ในการนี้อาจ
ก าหนดให้ศาลชั้นต้นในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือ
จัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สืบ
พยานหลักฐานหรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

มาตรา ๔๔  ก่อนวันเลือกตั้งหากผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
ให้ให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้น าความในมาตรา ๔๓ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าไม่มีการยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการยื่นค าร้องแล้วแต่ศาลฎีกายัง
ไม่มีค าวินิจฉัย ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ด าเนินการ
เลือกตั้งไปตามประกาศการรับสมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

 

มาตรา ๔๐  ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏหลักฐานว่า
ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนการ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามี
อ านาจออกข้อก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้ อาจ
ก าหนดให้ศาลชั้นต้นในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับค าร้องแทนเพ่ือ
จัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สืบ
พยานหลักฐาน หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 
          เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าไม่มีการยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการยื่นค าร้องแล้วแต่ศาลฎีกายัง
ไม่มีค าวินิจฉัย ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ด าเนินการ
เลือกตั้งไปตามประกาศการรับสมัครที่มีผลอยู่ในวันเลือกตั้ง 
 

- เพ่ิมเติมให้ชัดเจน กรณีพบขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามก่อนวันเลือกตั้ ง    
ให้  ผอ.กต. เขต ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือให้ถอนชื่อ 



๓๓ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

มาตรา ๔๕ กรณีพบเหตุตามมาตรา ๔๔ หลังวัน
เลือกตั้ง แต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง และหากบุคคล
ดั งกล่ าว ได้คะแนนอยู่ ในล าดับที่ ได้ รั บการ เลื อกตั้ ง  ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตาม
ระเบียบที่ก าหนด หากเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และอาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น  

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามที่ได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่ได้รับการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้นด้วยก็ได้ 

กรณีพบเหตุตามวรรคหนึ่งภายหลังประกาศผลการ
เลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าควรสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคล
ดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคล
ดังกล่าว 

เมื่อศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
 
 

- ไม่มี- 

- เพ่ิมเติมให้ชัดเจนกรณีพบขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามหลังวันเลือกตั้งแต่
ก่อนประกาศผลเลือกตั้ ง และกรณีหลัง
ประกาศผล 
 
- ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๒๔ (๓) 

มาตรา ๔๖ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประสงค์ จะส่ งตั วแทนไปประจ าอยู่  ณ  ที่ เ ลื อกตั้ ง เ พ่ื อ
สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๘  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง
เพ่ือสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน

 - เพ่ิมเติมในการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
ของพรรคการเมืองให้สามารถยื่นต่อผู้ที่ 
กกต.เขตมอบหมายได้ 



๓๔ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน  

   ตัวแทนพรรคการเมือง ตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่ง
จัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และ
ต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก าหนด 

   ในกรณีที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความใน
วรรคสอง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีค าสั่งให้
ตัวแทนพรรคนั้นออกไปจากที่เลือกตั้งและให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสั่ง 

ทั้งนี้  ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้า
วัน  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน 

ตัวแทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัด
ไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรค
สอง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีค าสั่งให้ตัวแทน
พรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้งและให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสั่ง 

 
 

 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ กกต.ก าหนด 

ส่วนที่ ๘ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

------------------------ 
 

ส่วนที่ ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

------------------------ 
 

 

มาตรา ๔๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในเขตเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติ ในส่ วนนี้  และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

 

มาตรา ๔๙  การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง
เลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
เ ลื อ กตั้ ง ใ ด  ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า มบ ท บั ญญั ติ ใ น ส่ ว น นี้  แ ล ะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

- ปรับถ้อยค าในเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มว่า
เป็นของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน 



๓๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

มาตรา ๔๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนและพรรค
การเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจาก
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร จ านวนค่าใช้จ่ายให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มี
การเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุ
อ่ืนนอกจาก (๑) จ านวนค่าใช้จ่ายให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

 การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยหารือ
กับหัวหน้าพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่
บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความ
ยินยอมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณีที่น า
ทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน

มาตรา ๕๐  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่
ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(๒) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็นจ านวน
เท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย 

เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การก าหนด
จ านวนเงินค่า ใช้จ่ าย ในการ เลื อกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง  ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยหารือกับหัวหน้าพรรค
การเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใด ๆ 
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนหรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน
เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอมของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้
ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติใน
ท้องที่นั้น ๆ 

การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

- แยกเป็นข้อให้ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลา
การมีผลบังคับใช้ โดยแยกเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปอันเนื่องมาจากครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร และ กรณีที่เป็นการเลือกตั้ง
อันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน 
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ตามปกติในท้องที่นั้น ๆ 
 การใช้จ่ายเงินที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติ ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ให้น ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หรือ 
พรรคการเมืองตามมาตรานี้ด้วย 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป
แล้ว ให้คณะกรรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปครั้ ง ต่ อ ไป  ทั้ งนี้  ภ าย ในสาม เดื อน  นับแต่ วั นที่ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไป
ดังกล่าว 

ด้วยพรรคการเมืองบัญญัติให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ให้น ามารวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองตามมาตรานี้ด้วย 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป
แล้ว ให้คณะกรรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมือง เพ่ือก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ทั่ ว ไปครั้ ง ต่ อ ไป   ทั้ ง นี้  ภ าย ในสาม เดื อนนั บแต่ วั นที่ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบจ านวนในการเลือกตั้งทั่วไป
ดังกล่าว 

 

มาตรา ๔๙ ให้ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชีไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เ พ่ือเป็นสมุห์บัญชี เลือกตั้ งของผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองโดยให้มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการจัดท าและรับรอง
ความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายกับผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งนั้น  

การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชี
เลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด  

มาตรา ๕๑  ให้ผู้สมัครแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร และให้
พรรคการเมืองแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ทางบัญชี เพ่ือเป็น
สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดท าและรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับ
และรายจ่ายของผู้สมัคร หรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
นั้น 

การจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- ระบุวุฒิให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่อง
การเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕๐ ภายในก าหนดเก้าสิบวันหลังจากวัน
เลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชี

มาตรา ๕๒  ภายในก าหนดเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้ง 
ผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุห์บัญชีเลือกตั้ง

- คงหลักการเดิม 
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เลือกตั้งจัดท าขึ้นโดยผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วแต่
กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่าย อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้าง
ช าระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการตรวจสอบ
ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง แ ล้ ว  
ให้ประกาศผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดหรือ
พรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ให้เก็บรักษา
รายการค่าใช้จ่ายและหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะได้พิจารณาเสร็จสิ้น 

 

จัดท าขึ้น โดยผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี 
ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับและรายจ่าย อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างช าระ 
รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ประกาศผลการ
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดหรือ
พรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ให้เก็บรักษา
รายการค่าใช้จ่ายและหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะได้พิจารณาเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕๑ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใด ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในส่วนนี้ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 

 วิธีการหาเสียง เลือกตั้ งส าหรับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับใน
ระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

 (๑ )  ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ทั่ ว ไ ป อั น
เนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลใช้บังคับ

มาตรา ๔๙  การใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหา
เสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
เ ลื อ กตั้ ง ใ ด  ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า มบ ท บั ญญั ติ ใ น ส่ ว น นี้  แ ล ะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

วิ ธี ก า ร ห า เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง ส า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับใน
ระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวัน

- เพ่ิมระยะเวลาให้มี เวลาในการปฏิบัติ   
มากขึ้น 
 
- เพ่ิมเติมวรรคสาม กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่หรือลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
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ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุ

อ่ืนนอกจาก (๑) ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง 

   กรณีมีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และมีการลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ใหน้ าความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอ่ืน

นอกจาก (๑) ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัคร อ่ืน หรือให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท า ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ
สถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพ
หรือการรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่
ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัคร 

มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งด
เว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม
เพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้ แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม 
มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือ
การรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 

(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย
ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด 

- คงหลักการเดิม 
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ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูล
ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ได้ 

 

ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ได้ 
 

มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด
เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง และท าให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียก
หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง และท าให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนหรือพรรค
การเมืองอ่ืนในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘๘ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง หรือน ากลับไปจาก
ที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับ
จากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้าง
ซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจ
หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครใด  

ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงที่
เลือกตั้งซึ่งจัดไว้ส าหรับการลงคะแนนตามมาตรา ๙๐ มาตรา 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้ ใดจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือการเลือกตั้ง หรือน ากลับไปจากที่
เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้อง
เสียตามปกติ หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับ
จากที่ เลือกตั้ งเ พ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งไป
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงที่เลือกตั้ง
ซึ่งจัดไว้ส าหรับการลงคะแนนตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และ
มาตรา ๙๗ ด้วย 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงาน

- เพ่ิมหลักการการจัดยานพาหนะกรณี
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ กกต.ก าหนด 
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๙๑ และมาตรา ๙๔ ด้วย 

บทบัญญัติ ในมาตรานี้ มิ ให้ ใช้บั งคับแก่การที่
หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ มี
สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามี
ส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็น
การช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต
ของผู้นั้น 

          มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วน
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็น
การช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต
ของผู้นั้น 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
วรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึง
ต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะน า
หรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระท าใดที่เห็นว่า อาจ

มาตรา ๕๗  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
วรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึง
ต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะน า
หรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลั กฐานอันควร เชื่ อได้ ว่ ามีการฝ่ าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระท าใดที่เห็นว่า อาจ

- คงหลักการเดิม 
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เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ในการนี้ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่ งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้
ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการ
อ าเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขต
เลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได ้

 

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ในการนี้ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้
ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการ
อ าเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขต
เลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได ้

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุด
วันเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการ
โฆษณาหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

          มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ ใดท าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวัน
ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

- เพ่ิมหลักการใหม่ในวรรคสอง กรณีมีการ
น าเข้าหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณา
หาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้
ด าเนินการภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๕๘ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง
รวมถึงจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

 
- ไม่มี- 

 

มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๕๙  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

- เพ่ิมหลักการใหม่ให้พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเกิน
กว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนเขตเลือกตั้ง



๔๒ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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(๑) การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ให้
พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 

(๒) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) สถานที่ส าหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ใน
การโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน  ในการนี้ รัฐอาจจัดให้
มีการแสดงหรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มี
เพ่ือการสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ 

(๔) การก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรค
การเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรจะ
ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด
น าเสนอนโยบายต่อสาธารณะในรูปแบบการโต้วาทีก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(๑) การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ให้
พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 

(๒) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) สถานที่ส าหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ใน
การโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน  ในการนี้ รัฐอาจจัดให้
มีการแสดงหรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มี
เพ่ือการสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ 

(๔) การก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรค
การเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

(๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ
ในการเลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้งในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

ทั้งหมดน าเสนอนโยบายต่อสาธารณะใน
รูปแบบการโต้วาที 
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มาตรา ๖๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้สมัคร 
พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน 
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ 
หรือกระท ากิจการอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้รัฐ
สนับสนุน 

ห้ามมิให้ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่มีขนาดหรือจ านวนไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๖๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผู้สมัคร 
พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน 
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ 
หรือกระท ากิจการอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้รัฐ
สนับสนุน 

ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มี
ขนาดหรือจ านวนไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

- คงหลักการเดิม 

ส่วนที่ ๙ 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 
------------------------ 

 
 มาตรา ๖๑  การลงคะแนนเลือกตั้งให้กระท าได้โดย

วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งหรือโดยวิธีการอ่ืน 
          หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
 

ส่วนที่ ๗ 
การลงคะแนนเลือกตั้ง 
------------------------ 

 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
- เพ่ิมวิธีการลงคะแนนโดยวิธีการอ่ืน เพ่ือ
รองรับการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน 
 
- หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกต. ก าหนด 

          มาตรา ๖๒ หีบบัตรและบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

มาตรา ๖๑  หีบบัตรเลือกตั้งต้องมีลักษณะที่สามารถ
มองเห็นภายในได้ง่าย และมีวิธีการปิดผนึกเพ่ือป้องกันการเปิด
หีบบัตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการน าบัตรใส่ในหีบบัตร
หลังจากปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วได้ รวมทั้งต้องมีลักษณะ
พิเศษเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรด้วย 

- ปรับเรื่องลักษณะหีบและบัตรเลือกตั้งให้
สอดคล้องกับกฎหมายประชามติโดยให้
เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.ก าหนด 



๔๔ 
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บัตรเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งจะต้องมีช่องท า
เครื่องหมายและหมายเลขไม่น้อยกว่าจ านวนผู้สมัครในเขต
เลือกตั้งนั้น และมีช่องท าเครื่องหมายว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งดว้ย 

บั ต ร เ ลื อกตั้ ง แบบบัญชี ร ายชื่ อ จะต้ อ งมี ช่ อ งท า
เครื่องหมายและหมายเลขของพรรคการเมืองและชื่อพรรค
การเมืองพร้อมภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองครบทุกพรรคที่
ส่งสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และมีช่องท าเครื่องหมายว่า
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งด้วย 

บัตรเลือกตั้งส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ งและบัตรเลือกตั้ งแบบบัญชีรายชื่อต้องมีลักษณะ
แตกต่างที่สามารถจ าแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน[

 

หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามลักษณะ
และขนาดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

          มาตรา ๖๓ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

 

มาตรา ๖๒  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

- เพ่ิมระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง 

มาตรา ๖๔ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตร
เลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอยู่  ณ ที่
เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า และให้ปิดหีบ

มาตรา ๖๓  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตร
เลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมดในที่เลือกตั้งนั้นไว้ในที่เปิดเผย และเมื่อถึง
เวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบ

- หลักการเดิม 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb36/%bb36-20-9998-update.htm#_ftn25
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บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลง
ลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง ณ ที่
เลือกตั้ง 

เปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว 
โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งใน
ขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 

          มาตรา ๖๕ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไป
แสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
   ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
 

มาตรา ๖๔  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งไปแสดงตน
ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือ
หลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูป
ถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ถือบัตร 

เมื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้นั้นดัง 
ๆ ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือผู้ใดทักท้วง ให้หมายเหตุ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้จดหมายเลขของบัตร
และชื่อหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตร แล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง
ลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดล าดับที่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
เป็นหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้
นั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงตนให้
เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.ก าหนด เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน 
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ในกรณีที่มีผู้ทักท้วง หรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
สงสัยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมาแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งมีอ านาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้
ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และใน
กรณีที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่า ผู้ถูก
ทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าบันทึกค า
วินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

มาตรา ๖๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ ที่
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ได้เพียงแห่งเดียว 

มาตรา ๖๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ 
หน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่ง
เดียว 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๖๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ 
ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ ได ้

          มาตรา ๖๖  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกันสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือลงคะแนนเลือกตั้ง 
ณ ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ 

- คงหลักการเดิม 
 

มาตรา ๖๘ การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าเครื่องหมาย
กากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตร
เลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท า
เครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตร 

มาตรา ๖๗  การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าเครื่องหมาย
กากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมาย
กากบาทในช่องท าเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งใน
บัตรเลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 
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มาตรา ๖๙ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายจัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการลงคะแนน
เลือกตั้งของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ 
หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการให้
ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือ
ผู้สูงอายุได้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเอง เว้นแต่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเห็นว่าลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งได้ ให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้กระท าแทน
โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยตรงและลับ   

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจ
ก าหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่
ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

  การอ านวยความสะดวกและการลงคะแนนเลือกตั้ง
แทนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการอ านวยความสะดวกโดยการจัดที่
เลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิตาม

มาตรา ๖๘  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่คน
พิการหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งจัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือ
จัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แต่การให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนน
เลือกตั้งด้วยตนเอง  ทั้งนี้  การอ านวยความสะดวกนั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือให้มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับด้วย 

- เพ่ิมหลักการให้ผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพ
ที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ด้วยตัวเองให้ญาติ
หรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ลงคะแนนแทน 
โดยจะสอดคล้องกับกฎหมายประชามติ 
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วรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
          มาตรา ๗๐ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท
ลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทราบว่า
ลงคะแนนเลือกตั้ ง ให้แก่ผู้ สมัครผู้ ใด หรือไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
          ให้น าความในมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
กรณีการน าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนคนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๖๙  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท
ลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทราบว่า
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ ใดหรือพรรคการเมืองใด 
หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้น
ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

- น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกส าหรับของคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษมาใช้บังคับกับการ
น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของ
คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ 

มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
พยายามลงคะแนนเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดง
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่มิได้มีไว้ส าหรับตน
หรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๐  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
พยายามลงคะแนนเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดง
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่มิได้มีไว้ส าหรับตน
หรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือ
ลงคะแนนเลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่
มิใช่บัตรเลือกตั้งตามมาตรา ๖๒ ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือใช้บัตร
เลือกตั้งที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมาจากการแสดงตนตาม
มาตรา ๖๕ ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจาก
ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๗๑  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่
มิใช่บัตรเลือกตั้งตามมาตรา ๖๑ ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือใช้บัตร
เลือกตั้งที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมาจากการแสดงตนตาม
มาตรา ๖๔ ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจาก
ที่เลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 
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มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่
สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 

มาตรา ๗๒  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่
สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้กระท าแทน
ตามมาตรา ๖๗ ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตร
เลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  

มาตรา ๗๓  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการ
ใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอัน
เป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

มาตรา ๗๔  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการ
ใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอัน
เป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน
เลือกตั้งแล้วแสดงต่อผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนทราบว่าได้ลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน
เลือกตั้งแล้วแสดงต่อผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนทราบว่าได้ลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ
ได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่
เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่
ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ 

มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ
ได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่
เลือกตั้ง หรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่
ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัคร 

มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับเงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก  เกิดจลาจล 

มาตรา ๗๘  ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย 

- ตัดความในส่วนท้ายของวรรคสี่ เนื่องจาก
ไม่จ าเป็นต้องระบุเรื่องระยะเวลาในการ
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อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนถ้าเหตุ
ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนด
ที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยด่วน  

  ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งจะก าหนดเป็นอย่าง อ่ืน ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในการด าเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา 
๑๑๒ ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ตามความเหมาะสม  

อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนถ้าเหตุดังกล่าว
เกิดข้ึนก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไป
ลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้ง
ใหม่ได้ ให้ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน   ทั้งนี้  ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๘ 
ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
น าระยะเวลาตามวรรคสามมาใช้บังคับก็ได้ 

ด าเนินการ 

มาตรา ๘๐ เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง ประกาศปิดการ
ลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท าเครื่องหมายใน
บัตรเลือกตั้งที่ เหลืออยู่ ให้ เป็นบัตรเลือกตั้ งที่ ใช้ลงคะแนน
เลือกตั้ ง ไม่ ได้  ในกรณีที่มีผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ งประสงค์จะ

มาตรา ๗๙  เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนน
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการ
ลงคะแนนเลือกตั้ ง  และงดจ่ ายบัตรเลือกตั้ ง  แล้ ว ให้ท า
เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ก าหนดรายการในการจัดท าให้ชัดเจน 
และโปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย
ประชามติ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.ก าหนด 
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ลงคะแนนเลือกตั้งได้มาอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิด
การลงคะแนนเลือกตั้งเหลืออยู่ แต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มา
แสดงตนนั้น และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้น
แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวน
บัตรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง 
และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

ก าหนด ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งได้มาอยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิด
การลงคะแนนเลือกตั้งที่เหลืออยู่ แต่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มา
แสดงตนนั้น และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้น
แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดท ารายการ
เกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและ
รับบัตรเลือกตั้ ง และจ านวนบัตรเลือกตั้ งที่ เหลือ แล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นทุก
คนลงลายมือชื่อไว้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ในที่นั้น
ทราบ 

          มาตรา ๘๑ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่ตั้งไว้เพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้งหรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นเพ่ือรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้
ผู้ใดเปิดท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้
ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
 

         มาตรา ๘๐  ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่ตั้งไว้เพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้งหรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นเพ่ือรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้
ผู้ใดเปิดท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้
ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

- คงหลักการเดิม 

ส่วนที่ ๑๐ 
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

ส่วนที่ ๘ 
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
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------------------------ 
 

          มาตรา ๘๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๖ การนับคะแนน
ให้กระท า ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว 
ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

------------------------ 
 
มาตรา ๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๕ การนับคะแนน

เลือกตั้งให้กระท า ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวด
เดียว ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง 

เพ่ือให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง 

 
 
- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๘๓ ให้มีการนับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท าเครื่องหมายไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง และให้
ประกาศจ านวนบัตรดังกล่าวด้วย 
    ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตร
เสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่า
กรณีใด 
    บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
     (๑) บัตรปลอม 
 (๒) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 
 (๓) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครเกินจ านวนหนึ่งคน 
   (๔)  บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครใด    
         (๕)  บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัคร แล้วท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๘๒  ให้มีการนับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท าเครื่องหมายไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง และให้
ประกาศจ านวนบัตรดังกล่าวด้วย 

ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตร
เสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่า
กรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 
(๓) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมาย

ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนหนึ่งคน หรือบัตร
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกพรรค
การเมืองเกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้ใดหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค

- คงหลักการเดิม 
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     (๖) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
    ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตร
ตามมาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตาม
ความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสอง
คน 
 

การเมืองใด 

(๕) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบ
บัญชีรายชื่อ แล้วท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งด้วย 

(๖) บัตรเสียอ่ืนที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตร
ตามมาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตาม
ความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่า   
สามคน 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับบัตรเสียตามมาตรา 
๑๐๒ และมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง 

          มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจง
ใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง 
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดย
มิได้มีอ านาจกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด
หรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระท าการด้วยประการใด
แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไป
จากความจริงหรือท ารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง 

 

มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจง
ใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง 
หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดย
มิได้มีอ านาจกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด
หรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระท าการด้วยประการใด
แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไป
จากความจริงหรือท ารายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๘๕ เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น
แล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับ
คะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด 

มาตรา ๘๔  เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น
แล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับ
คะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด 

- เพ่ือรองรับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการ 
- สอดคล้องกับกฎหมายประชามติ 
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จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจาก
การลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย และรายงาน
ผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งโดยเร็ว  

เ พ่ือประโยชน์แก่การติดตามผลการเลือกตั้ งต่อ
สาธารณะด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
ด าเนินการให้มีการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ได้ แต่เมื่อแสดงผลการลงคะแนนไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของ
จ านวนหน่วยเลือกตั้งให้หยุดการแสดงผลการรายงานต่อ
สาธารณะ 

ทั้งนี้  ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด  

 

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจาก
การลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผย และรายงาน
ผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง 

(๑) บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว บัตรที่มีการท า
เครื่องหมายลงในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตร
เสีย โดยแยกแต่ละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส 

(๒) แบบกรอกคะแนนที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมด 
(๓) รายงานผลการนับคะแนน 

(๔) ประกาศผลการนับคะแนน 

เมื่อได้บรรจุสิ่งของตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมทั้งใส่กุญแจหรือ
อุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจทุกแห่งและให้ประจ าครั่งทับรูกุญแจ 
เสร็จแล้วให้มัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้
ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้งและประจ าครั่งทับปมเชือก หรือกระท า
การด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ได ้

การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับ
คะแนน วิธีการเก็บบัตรเลือกตั้ง และการเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

 
 



๕๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

การเลือกตั้งก าหนด 

มาตรา ๘๖  ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใด
ไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถนับคะแนนเลือกตั้งได้จน
เสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสภาพ
ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้ง
นั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็วและ
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจั งหวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ ได้มีการ
ลงคะแนนเลื อกตั้ งแล้ วช า รุ ดหรื อสูญหาย  ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  

ทั้งนี้ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และ
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม่ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 

มาตรา ๘๕  ถ้าการนับคะแนน ณ   ที่เลือกตั้งใดไม่
สามารถกระท าได้ หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อัน
เนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศ
งดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด
วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ ว  เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้ การ
เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งหากพบว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ ได้มีการ
ลงคะแนนเลื อกตั้ งแล้ วช า รุ ดหรื อสูญหาย  ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งในจ านวนที่ไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ตัดอ านาจคณะกรรมการการ

- ควรปรับแก้ เนื่องจากถ้าให้ กกต. เป็นผู้
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ จะท าให้เกิดความล่าช้าเพราะ
ต้องผ่านหลายขั้นตอน จึงควรแก้ให้ กกต.
เขต ก าหนดวัน เวลา และสถานที่นับ
คะแนน 
 



๕๖ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

เลือกตั้งในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

          มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่า
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้
รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ งพร้อม
เหตุผล   และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุ อุปกรณ์การ
เลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่า
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับ
คะแน น ใหม่ โ ด ยพลั น  ถ้ า ยั ง ไ ม่ ต ร ง กั น อีก ให้ ร า ย ง าน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผล และ
น าส่งหีบบัตรและอุปกรณ์แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในจ านวนที่ไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นเปลี่ยนแปลงไป มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ตัดอ านาจคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

- เมื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ต้องจัดให้มีการนับคะแนนใหม่ อีกครั้ ง 
ก่อนที่จะรายงงานให้ กกต.เขต 
 

          มาตรา ๘๘ เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการ

มาตรา ๘๗  เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการ

- คงหลักการเดิม 



๕๗ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 
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เลือกตั้งโดยเร็ว เลือกตั้งโดยเร็ว 

ส่วนที่ ๑๑ 
การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

----------------------- 
 
          มาตรา ๘๙ การจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้ง นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้วให้เป็นไป
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

ส่วนที่ ๙ 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

------------------- 
 

          มาตรา ๙๔  การจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้ง นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว ให้เป็นไป
ตามท่ีบัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 
 
 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๙๐ ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งให้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายได้
ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้แจ้งความประสงค์ตามวรรค
หนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ก าหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะ
ขอ ใ ช้ สิ ท ธิ อ อก เ สี ย ง ล ง คะแน น เ ลื อ กตั้ ง  แ ล ะแ จ้ ง ใ ห้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้

มาตรา ๙๕  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ให้ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายได้
ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้แจ้งความประสงค์ตามวรรค
หนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ก าหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทราบ และหมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน

- ก าหนดเงื่ อนไขต้องมีการแจ้ งความ
ประสงค์ในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 



๕๘ 
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วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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มีสิทธิเลือกตั้งทราบ และหมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ง สถานที่และจ านวนที่เลือกตั้งกลาง วันที่ก าหนดให้มา
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตาม

วรรคหนึ่ ง  สถานที่และจ านวนที่ เลื อกตั้ งกลาง และวันที่
ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

 

มาตรา ๙๑ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอ านวยความสะดวก เพ่ือ
ประกันการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 

มาตรา ๙๖  ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้มี
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ผู้นั้นใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย 

ให้ คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง มี อ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอ านวยความสะดวก เพ่ือ
ประกันการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๙๒ การจัดให้มีการใช้สิทธิการลงคะแนน
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดวันลงคะแนน โดยให้มีระยะเวลาในการลงคะแนนไม่เกิน
สองวัน และต้องพร้อมกันทุกเขตเลือกตั้ง  

- ไม่มี - - เ พ่ิมหลักเกณฑ์ในมีระยะเวลาในการ
ลงคะแนนไม่เกินสองวันและต้องพร้อมกัน
ทุกเขตเลือกตั้ง 



๕๙ 
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มาตรา ๙๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดให้มีผล
เฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้น 

- ไม่มี - - เพ่ิมหลักเกณฑ์การลงทะเบียนครั้งต่อครั้ง 

มาตรา ๙๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่
ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 
๙๑ ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตน
อยู่ ต้องขอลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนลงทะเบียนไว้และให้หมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนลงทะเบียนไว้ และให้หมดสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ในการนี้    ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการ
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้
หมายเหตุจังหวัดและเขตเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิไว้ในประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

ผู้ ล งทะเบียนตามวรรคหนึ่ งอาจขอลงทะเบียน
เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยให้มีผลเมื่อ

มาตรา ๙๗  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ใดอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ ถ้าประสงค์จะใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนอยู่ ต้องมาลงทะเบียนเพ่ือ
ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ให้ผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน โดยให้ใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนลงทะเบียนไว้และให้หมด
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง ในหน่วยเลือกตั้ ง เดิมที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง  ในการ
นี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ดังกล่าวไว้ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือใช้ในการจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้หมายเหตุสถานที่ที่ไปใช้
สิทธิไว้ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

ผู้ ล งทะ เบี ยนตามวรรคหนึ่ ง อาจขอลงทะ เบี ยน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยให้มีผลเมื่อพ้น

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนอก
เขตเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต
เลือกตั้งได้ 
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พ้นสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและ
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการนี้ จะขอ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกินหนึ่งครั้งไม่ได้ 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บา้นครบเก้าสิบวันครั้งสุดท้ายตามมาตรา ๙๑ แล้วแต่กรณี 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ งได้ ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่
หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียน
นั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ 

สามสิบวันนับจากวันที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและให้
น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในการนี้ จะขอ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกินหนึ่งครั้งไม่ได้ 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านครบเก้าสิบวันครั้งสุดท้ายตามมาตรา ๙๖ แล้วแต่กรณี 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่
หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียน
นั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๙๕ ในการด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
หนึ่งแห่ง เว้นแต่มีความจ าเป็น จะจัดให้มีที่เลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้ 

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การส่งบัตร
เลือกตั้ ง  และการด า เนินการ อ่ืนที่ จ า เป็นให้ เป็นไปตา ม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 

มาตรา ๙๘  ในการด าเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๙๗ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีที่เลือกตั้งกลางจังหวัดละ
หนึ่งแห่ง เว้นแต่มีความจ าเป็น จะจัดให้มีที่ เลือกตั้งกลาง
มากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้ 

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การส่งบัตร
เลือกตั้ ง  และการด าเนินการอ่ืนที่จ า เป็น ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- ปรับเป็นที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

          มาตรา ๙๖ กรณีมี เหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจจัดการ
ลงคะแนนเลือกตั้ งในที่ เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้ ให้ผู้ที่

- ไม่มี - - แก้ปัญหากรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจ
จัดการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งนอก
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ลงทะเบียนไว้กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งเดิมที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน และกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ให้ถือว่า
เป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตาม มาตรา ๒๖  

เขตจังหวัดได้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

มาตรา ๙๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตนมีถ่ินที่อยู่ก็ได้ 

เมื่อได้แจ้งการขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๙๘ และมาตรา ๙๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่
ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ งได้ ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่
หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียน
นั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๙๙  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถ่ินที่อยู่ก็ได้ 

เมื่อได้แจ้งการขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง หากบุคคลผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งได้ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่
หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น ให้ถือว่าการลงทะเบียน
นั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ 

- เพ่ิมเหลักเกณฑ์การลงทะเบียนใช้สิทธิ
นอกราชอาณาจักรให้มีสิทธิลงคะแนนได้
เฉพาะในครั้งนั้น 

มาตรา ๙๘ ในประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความ
ประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้น โดยอาจให้มีสถานที่

          มาตรา ๑๐๐  ในประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความ
ประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้น โดยอาจให้มีสถานที่

- เพ่ิมเติมในเรื่องการลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรด้วยวิธีการอ่ืน นอกจาก
บัตรเลือกตั้ง หรือด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
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ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนน
เลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศ
นั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยวิธีอ่ืนที่ไม่ต้องใช้บัตรเลือกตั้ง 
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนน
เลือกตั้งก็ได้  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศ
นั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

           มาตรา ๙๙ เมื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๗ แล้ว ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งนั้นหมดสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  
 

          มาตรา ๑๐๑  เมื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๙ แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
ตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

- หลักการเดิม 

มาตรา ๑๐๐ ในการลงคะแนนเลื อกตั้ งนอก
ราชอาณาจักรเมื่อได้ด าเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บ
รักษาหีบบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัยและให้มีการนับคะแนน
เลือกตั้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง 
และให้ส่งผลคะแนนไปยังแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

- ไม่มี- - เ พ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการนับคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  โดยให้
ด าเนินการนับคะแนน และส่งผลคะแนน
กลบัมายังประเทศไทย 

มาตรา ๑๐๑ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตาม
ส่วนนี้ ยกเว้นการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอาจด าเนินการล่วงหน้าเพื่อน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมใน
วันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะท้องที่คณะกรรมการ

มาตรา ๑๐๒  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตาม
ส่วนที่ ๙ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการล่วงหน้า
เพ่ือน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็น

- เพ่ิมเติมกรณีน าบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้ามานับรวมในวันเลือกตั้ง เว้นแต่
บัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ไม่น ามานับรวมโดยจะส่งเฉพาะผลคะแนน
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การเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  
ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนของ

เขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้ง
นั้นเป็นบัตรเสีย 

ในกรณีที่บัตร เลือกตั้ งจากที่ ใดสูญหาย หรือมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสั่งมิให้นับ
คะแนนจากที่นั้นก่อนแล้วจึงสั่งให้บัตรเลือกตั้งจากที่นั้นเป็นบัตร
เสีย 

 

อย่างอ่ืนก็ได้ 
ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนของ

เขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้ง
นั้นเป็นบัตรเสีย 

ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย หรือมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสั่งมิให้นับคะแนน
จากที่นั้นก่อน แล้วจึงสั่งให้บัตรเลือกตั้งจากที่นั้นเป็นบัตรเสีย 

กลับมายังประเทศไทย 

มาตรา  ๑๐๒ กรณีมี เหตุตามมาตรา ๓๘ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจประกาศก าหนดวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๔ 
และมาตรา ๙๘ เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่ ทั้งนี้ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง สองครั้งติดต่อกันให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งงดการลงคะแนนส าหรับการ
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนนอกเขต
เลือกตั้งและลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น 

 
 

- ไม่มี - 

 

 
 
 
 

  



๖๔ 
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พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 
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หมวด ๒ 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

----------------------- 
 
 
 
มาตรา ๑๐๓ ให้น าความในหมวด ๑ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ บท
ทั่วไป มาใช้บังคับกับหมวดนี้โดยอนุโลม 

หมวด ๑ 
การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร 

------------------------ 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------------------ 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
- เ พ่ือให้คลอบคลุมเกี่ยวกับประกาศที่
เกี่ยวกับการได้มาซึง่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
 

มาตรา ๑๐๔ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคละ
หนึ่งบัญชีไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(๑) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้งจากบุคคลนั้น และบุคคล
ดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อ
เพียงพรรคเดียว 

(๒) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้สมัครตามล าดับ
หมายเลข 

(๓) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืน และไม่ซ้ ากับรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องให้สมาชิกของ

- ไม่มี - - สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๐ 



๖๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 
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เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย  

มาตรา ๑๐๕ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
ให้พรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท า
ขึ้นตามมาตรา ๑๐๔ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด หรือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง โดยเอกสารหลักฐาน ในการยื่นประกอบด้วย 

(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ 
(๓) หลักฐานการเปิดบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) หลักฐานการแต่งตั้งสมุห์บัญชีตามมาตรา ๔๙ 
(๕) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท  
(๖) หลักฐานการสมัครอ่ืนตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งก าหนด  

กรณียื่นหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งไม่ครบถ้วน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้ถือเป็นเหตุที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่รับสมัครเลือกตั้งได้ และในกรณี
ที่ไม่รับสมัครบางส่วน ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

- ไม่มี - - เอกสารการสมัครให้สอดคล้องกับการ
สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
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          มาตรา ๑๐๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชี
รายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไว้แล้วให้ตรวจสอบว่าการ
ลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐาน
การสมัครครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนให้คืนใบสมัคร
พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวของพรรคการเมืองนั้น  
 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าหลักฐานครบถ้วน ให้ออกใบรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่
พรรคการเมืองนั้นเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัครตามมาตรา 
๑๐๕ และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน และให้ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

มาตรา ๑๐๗ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่
ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๐๖  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ประกาศรับสมัครและให้น าความในมาตรา ๔๓ วรรค
สองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

มาตรา ๑๐๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกใบ
รับสมัครให้แก่พรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๐๖ แล้ว พรรค
การเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการ
รับสมัคร และให้น าความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
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         มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประกาศตามมาตรา ๑๐๖ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้น าความในมาตรา ๔๓ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

          มาตรา ๑๑๐ ก่อนวันเลือกตั้งหากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้ไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และให้น าความในมาตรา ๔๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

          มาตรา ๑๑๑ กรณีพบเหตุตามมาตรา ๑๑๐ หลังวัน
เลือกต้ังให้น าความในมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

- ไม่มี - - ปรับให้สอดคล้องกับสมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

หมวด ๓ 
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

----------------------------- 
          มาตรา ๑๑๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
เลือกตั้ง โดยในการประกาศผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ

  
 
 
- สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๕ 
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การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดภายในหกสิบวัน 

มาตรา ๑๑๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด
และมีคะแนนมากกว่ าคะแนนเสี ยงที่ ไ ม่ เ ลื อกผู้ ใด เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน
หลายคน ให้ ใช้ วิ ธีการจับสลาก ซึ่ งต้ องกระท าต่อหน้ า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

กรณีที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และมิให้น าคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน
ได้รับไปใช้ในการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ  

กรณีจัด ให้มีการเลือกตั้ ง ใหม่ตามวรรคสอง ให้
ด าเนินการสมัครรับเลือกตั้งใหม่ และห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เดิมทุกรายมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 
ทั้งนี้ ให้น าความในส่วนที่ ๗ ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 - สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๕ 
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มาตรา ๑๑๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ
ผลรวมคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดแล้ว ให้ ด าเนินการหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ได้จ านวนเป็น
สัดส่วนร้อยละเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่ประกาศผลการเลือกตั้ง โดยวิธีการค านวณมี ดังนี้ 

( ๑ )  น า ค ะ แ น น ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ผู้ ส มั ค ร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของทุกคนจากทุก
เขตเลือกตั้งมารวมกันเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

(๒) น าคะแนนตาม (๑) ของทุกพรรคการเมืองมา
รวมกัน แล้วหารด้วยห้าร้อยเพ่ือให้ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองได้รับหนึ่งคนโดยมิให้
ปัดเศษของคะแนนเป็นจ านวนเต็ม 

(๓ )  น า ค่ า เ ฉลี่ ยที่ ไ ด้ ต าม  (๒ )  ไปหารคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรคตาม (๑) 
เพ่ือให้ได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคพึงมีโดย
มิให้ปัดเศษของคะแนนเป็นจ านวนเต็ม 

(๔) พรรคการเมืองใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่
ละพรรคพึงมีตาม (๓) ให้ได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อให้ครบจ านวนตาม (๓) 

(๕) พรรคการเมืองใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง เท่ากับหรือมากกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน

 - สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๑ 
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ราษฎรที่ พรรค พึงมี ตาม  (๓ )  ให้ พรรคการ เมื อ งนั้ น ได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(๖)  เมื่อจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อตามจ านวนครบทุกพรรคแล้ว แต่ยังมีไม่ครบจ านวน
ตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณสูงสุด
ได้รับการจัดสรรที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เพ่ิมอีกหนึ่งคนตามล าดับจนครบจ านวนตามวรรคหนึ่ง 

(๗) กรณีเศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากัน
จนท าให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อได้ครบจ านวน ให้น าค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรค
การเมืองต่อจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมา
พิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรค
การเมืองต่อจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคน 
มากกว่าพรรคอ่ืน ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับการจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมขึ้น และหากยังมี
จ านวนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลาก  

(๘) กรณีท่ีพรรคการเมืองใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกินกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคพึงมี ให้ค านวณปรับลดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงตามอัตราส่วนให้
เหลือเท่ากับจ านวนตามวรรคหนึ่ง  

ส า ห รั บ วิ ธี ก า ร ค า น ว ณ เ พ่ื อ ป รั บ ล ด จ า น ว น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้เหลือเท่ากับ
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จ านวนตามวรรคหนึ่ง ให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบหาร
ด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบวกกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อที่เกินจ านวนและให้น า (๖) มาใช้ในการค านวณด้วย
โดยอนุโลม 

(๙) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ
แต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามล าดับ
หมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่ อของพรรคการ เมืองนั้ น เป็นผู้ ได้ รั บ เลื อกตั้ ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ งแต่ก่อนเวลาปิดการ
ลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มา
ค านวณตาม (๑)  (๒) และ (๓) ด้วย 

ทั้งนี้ การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๙) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
          มาตรา ๑๑๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบาง
หน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือกรณีการ
เลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง
ครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้น าผลคะแนนของการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ เป็นเหตุดังกล่าว มาค านวณส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่

 - สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๓ 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่
มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๑๕ แล้ว ให้น าผลคะแนนมา
ค านวณตามมาตรา ๑๑๔ อีกครั้งหนึ่ง 

ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
ลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง 

 - สอดคล้องกับร่ า งรั ฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๓ 

          มาตรา ๑๑๗ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยให้น า
วิธีการค านวณตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 - สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๔ 

หมวด ๓ 
การสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย 

------------------------ 
ส่วนที่ ๑ 

การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม 
------------------- 

ส่วนที่ ๑๐ 
การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม 
------------------- 
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          ม า ต ร า  ๑ ๑ ๘  ก่ อ น ห รื อ ใ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง  เ มื่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว หรือพบเห็น
การกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้ เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม หรือกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบ
เห็นการกระท าความผิดให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการ
เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบาง
หน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
          

 
- สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๔ 

          มาตรา ๑๑๙ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ ง  ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการนั้น หรือรู้เห็นกับการกระท า
ของบุคคลอ่ืนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
หนึ่งปี  
 ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น
ที่สุด 

มาตรา  ๑๐๓   ก่อนประกาศผลการ เลื อกตั้ ง  ถ้ า
คณะกรรมการการเลือกตั้ งสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อ
ได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลอ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้ว
ไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นว่าการกระท านั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็น
เวลาหนึ่งปี โดยให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ค าสั่ง 

- สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๔ 
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ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบ
ถึงการกระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือเสนอค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีก าหนดเวลาห้าปีนับแต่
วันที่มีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมือง 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการ
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท า
ของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับ
ประโยชน์จากการกระท านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือ
ด าเนินการใด เพ่ือแก้ไขความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายใน
เวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นไม่
ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการ
กระท านั้น พรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระท านั้น เว้น
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แต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใน
การกระท าดังกล่าว 

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เมื่อมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใดหรือศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ ใดแล้วให้
พิจารณาด าเนินการให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัคร หัวหน้า
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้น
ด้วย  ในการนี้ ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้
ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลการ
เลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้สมัครใน
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล าดับซึ่ง
จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพ่ือให้ได้ผู้ รับเลือกตั้งครบ
จ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

 
มาตรา ๑๒๐  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๑๑๙ 

หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดกระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการ

มาตรา ๑๑๑  เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้า
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้ ใดหรือผู้สมัครผู้ ใดกระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริต
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การเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

การพิจารณาของศาลฎีกาให้น าส านวนการสืบสวนหรือ
ไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา 
และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง
กระท าความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกา เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่า ผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และ
เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

เพ่ือที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่
สุ จริ ตโดยผลของการที่บุ คคลหรือพรรคการเมืองใดได้
กระท า  ทั้งนี้  อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
เพ่ือพิจารณา ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลฎีกาว่ามี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรณีเป็นไปตามค าร้องของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครผู้นั้นมี
ก าหนดเวลาห้าปี แล้วแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
นายกรัฐมนตรีทราบ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาล
ฎีกาจะมีค าสั่งยกค าร้อง และถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดลง 

          มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ งหรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งผู้ สมั ครหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้ง
ใหม่ ให้ศาลฎีกามีค าสั่งให้ผู้นั้น รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น พร้อมทั้งค่า
สินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษจ านวนร้อยละสองของค่าใช้จ่าย
การจัดการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเพ่ือน าส่ง

มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ศาลฎี ก ามี ค า สั่ ง ให้ เ พิ กถอนสิทธิ เ ลื อกตั้ ง ผู้ ส มั ครหรื อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้ง
ใหม่ ให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งใหม่นั้นด้วย 

 



๗๗ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปในคราวเดียวกัน  
 ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใด ให้ผู้นั้นคืนเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อ่ืนที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว  

 

ส่วนที่ ๒ 

การคัดค้านการเลือกตั้ง 

--------------------- 

 
มาตรา ๑๒๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรค

การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งกระท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่น
คัดค้านได้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ง เว้นแต่การร้องคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๔๘ หรือ
มาตรรา ๕๐ ให้ยื่นได้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนการคัดค้านเกี่ยวกับ

 
ส่วนที่ ๑๑ 

การคัดค้านการเลือกตั้ง 
------------------- 

 
มาตรา ๑๑๔  ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ผู้สมัคร หรือพรรค

การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหนึ่ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง อาจยื่น
คัดค้านก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่การร้องคัดค้านเพราะ
เหตุตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๒ ให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการ

 
 
 
 

 
 
 
 
- เพ่ิมระยะเวลาการยื่นค าร้องตามวรรค
สอง โดยก าหนดให้ยื่นค าร้องตั้งแต่วันที่ 
กกต.ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง 



๗๘ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

การนับคะแนนเลือกตั้งให้ยื่นภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการนับ
คะแนนเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับค าคัดค้านการ
เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร สื บ ส ว น ห รื อ ไ ต่ ส ว น                            
เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน ทั้งนี้  วิธีการยื่นค าคัดค้านการ
เลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

เลือกตั้ง ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงโดย
พลัน 

วิธีการยื่นค าคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
--------------- 

 
          มาตรา   ๑๒๓  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง 
หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

หมวด ๓ 
บทก าหนดโทษ 
--------------- 

 
         มาตรา ๑๓๖  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง 
หรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
- คงหลักการเดิม 
 
 
 

มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๘๔ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ และศาลมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืน ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน า
จับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มาตรา ๑๓๗  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๘๓ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ และศาลมีค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืน ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน า
จับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

- คงหลักการเดิม 



๗๙ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

           มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับ
เลือกตั้งโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๓๙  ผู้ ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับ
เลือกตั้งโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

- คงหลักการเดิม  ตัดมาตรา ๓๘ ออก
เนื่องจากเดิมเป็นเรื่องของ ส.ว. 

มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้
ถ้อยค าต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสน
บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการ

มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค า
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการ

- คงหลักการเดิม 



๘๐ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

กระท าหรือก่อให้ผู้ อ่ืนกระท าสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของ
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ถือ
ว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

กระท าหรือก่อให้ผู้ อ่ืนกระท าสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของ
หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้
ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

มาตรา ๑๒๘  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ วรรคสามต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
ห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเป็น
จ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก าหนด แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะมากกว่ากัน 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด
ห้าปี 

มาตรา ๑๔๑  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดฝ่า
ฝืนมาตรา ๕๐ วรรคสามต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้า
ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับเป็น
จ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกินจ านวนเงินที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก าหนด แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะมากกว่ากัน 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด
ห้าปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๒๙ ผู้สมัคร หัวหน้าพรรคการเมือง และ
สมุห์บัญชีเลือกตั้งผู้ใด ไม่ก ากับดูแลหรือไม่จัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดห้าปี และห้ามเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งเป็นเวลา
ห้าปี 

มาตรา ๑๔๒   สมุห์บัญชี เลือกตั้ งผู้ ใดจัดท าบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครคนใดไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตาม
มาตรา ๕๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
ก าหนดห้าปี และห้ามเป็นสมุห์บัญชีเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๐ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใด
ไม่ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๕๐ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๓  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ยื่นรายการค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๕๒ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

- คงหลักการเดิม 



๘๑ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด
ห้าปี 

ถ้ารายการค่าใช้จ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๕๐ เป็นเท็จ 
ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด
ห้าปี 

ถ้ารายการค่าใช้จ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๕๒ เป็นเท็จ 
ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคการเมืองนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่ ง  และให้ถือ เป็น เหตุที่ จะยุบพรรคการเมืองนั้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีก าหนดสิบปี 

ในกรณีท่ีพรรคการเมืองกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ ให้
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๓  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๔๖  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ หรือฝ่า
ฝืนค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ วรรค

- คงหลักการเดิม 



๘๒ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้
บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมี   ก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตร
เลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๖  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน
เลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้ากรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือเป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔๙  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ถ้ากรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ ใดมา
ลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งใน
ระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนน
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งใน
ระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนน
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

- คงหลักการเดิม 



๘๓ 
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มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๓๙  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ วรรคสอง 
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะ
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระท า
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง หรือภายหลังวัน
เลือกตั้งไม่เกินเจ็ดวัน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ วรรคสอง มาตรา 
๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีก าหนดห้าปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระท า
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง หรือภายหลังวัน
เลือกตั้งไม่เกินเจ็ดวัน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๖ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๕๓  ผู้สมัครใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๓ หรือมาตรา 
๗๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัด
เลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกาของวันเลือกตั้ง   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนตาม

มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง
สุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนตาม

- ลดเวลาการจ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัด
เลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง  เป็นใน
ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อน
วันเลือกตั้ งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกาของวันเลือกตั้ง 



๘๔ 
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มาตรา ๙๐ และมาตรา  ๙๔ ด้วย 
 

มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ด้วย 

 
มาตรา ๑๔๒ ผู้ ใดลงคะแนนแทนผู้ อ่ืน ในกรณีที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนที่ไม่
ต้องใช้บัตรเลือกตั้งหรือโดยวิธีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 
- ไม่มี - 

 

มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน
ขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
ก าหนดห้าปี 

 

          มาตรา ๑๕๖  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขัน
ต่อใด ๆ เกี่ยวกบัผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด
ห้าปี 

- คงหลักการเดิม 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใด
ฐานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และผู้นั้นเป็นผู้กระท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม หรือเป็นผู้กระท าการใดอันเป็นเท็จเพ่ือจะแกล้งให้
ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผล
การเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสอง อันเป็นเหตุให้ต้องมี
การเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งใด ให้ศาลมีค า
พิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ครั้งที่ เป็นเหตุนั้นด้วย พร้อมทั้งค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ

มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู้ใด
ฐานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และผู้นั้นเป็นผู้กระท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม หรือเป็นผู้กระท าการใดอันเป็นเท็จเพ่ือจะแกล้งให้
ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผล
การเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง อันเป็นเหตุให้ต้องมี
การเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งใด ให้ศาลมีค า
พิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ใหม่นั้นด้วย  ทั้งนี้  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งได้รับ

- คงหลักการเดิม 



๘๕ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ลงโทษจ านวนร้อยละสองของค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งครั้งที่
เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเพ่ือน าส่งกองทุนเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ไปในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้ 
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ในกรณีที่มีผู้รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
หลายคน ให้ทุกคนรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม 

ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 

ในกรณีที่มีผู้รับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ใหม่หลายคน ให้ทุกคนรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างลูกหนี้
ร่วม 

 

มาตรา ๑๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เกิดขึ้นใน
เขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งส่งสมาชิก
ของตนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๕๙  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เกิดขึ้นในเขต
เลือกตั้งใด ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองซึ่งส่งสมาชิกของ
ตนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- คงหลักการเดิม 

ม า ต ร า  ๑ ๔ ๖  ผู้ ใ ด ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็นตัวการ
ด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น แม้จะกระท า
นอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้
กระท าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร และการกระท าของผู้ เป็นตัวการด้วยกัน 
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น แม้จะกระท านอก
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท า
ความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

- คงหลักการเดิม 

บทเฉพาะกาล 

-------------- 

มาตรา ๑๔๗ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การใช้จ่ายใน

บทเฉพาะกาล 

-------------- 
มาตรา ๑๖๒  ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง

 



๘๖ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

การเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑ มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนถึงวันเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งใด
ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๒๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มี
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณีจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๘ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๖๓  บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๑ หรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๗ 
เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

มาตรา ๑๔๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจาก
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖๔  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจาก
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับให้การเสียสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 

มาตรา ๑๕๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกข้อก าหนด
ของศาลฎีกาตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ขึ้นใช้บั งคับ ให้
ข้อก าหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

มาตรา ๑๖๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกข้อก าหนด
ของศาลฎีกาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ขึ้นใช้บั งคับ ให้
ข้อก าหนดที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

 



๘๗ 
 

ร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.  .... 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข/ความเห็นเพิ่มเติม 

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้
มีการออกข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ขึ้นใช้บังคับ 

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้มีการออก
ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใช้
บังคบั 

มาตรา  ๑๕๑  เมื่ อพ ระร าชบัญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุม
หารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้ งทั่ว ไปครั้ งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

  

มาตรา ๑๕๒ มิให้น าความในมาตรา ๒๐ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... มาใช้บังคับกับการแบ่งเขต
เลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไปครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้มผีลบังคับใช้ 

  

 


