
 ๑ 

ตารางแสดงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

เหตุผล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ชื่อร่าง 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ค าปรารภ 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา 
๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 

- ไมม่ีการแก้ไข 
 



 ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....” 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

- ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
เป็น ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/
๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผล
บังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หมายความว่า 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการและ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ท่ีก าหนดให้ท า
การออกเสียงลงคะแนน 

“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ท่ีก าหนดให้ท าการ
ออกเสียงลงคะแนนและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้น
โดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ต าบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงส านักงานเขตด้วย 
“เทศบาล” หมายความรวมถึงเมืองพัทยา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 



 ๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

นี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดท่ีก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
หนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
หนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏตาม
หลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้
ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนด
วิธีการเป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 
คณะกรรมการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ให้ชัดเจนด้วย 

 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็นได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลานับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้ง หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
กรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้
เลขาธิการด าเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘  การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซีง่ซ่ึงต้อง
ก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม  ในการนี้ 
อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้
รับค าร้องแทนเพ่ือจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ศาลชั้นต้น
ดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทน
ศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุม
ใหญศ่าลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะ 
ผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ก าหนด 

 

- แก้ไขค าผิด 



 ๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๙  ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
องค์กรชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดท้ังประชาชนทั่วไป ให้
มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้
การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย 

เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร ชุมชน หรือบุคคลตามวรรค
หนึ่งแจ้งต่อคณะกรรมการ จะน าไปเป็นเหตุในการด าเนินคดีแก่ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแสหรือ
ข้อมูลที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปขึ้นใช้บังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน  

(๒) ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองรวมจ านวนหนึ่งร้อยห้า
สิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๒  ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกตั้ง 

(๒) ก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า
ห้าวัน 

(๓) จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  

ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้น าความใน (๑) และ (๒) มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
และให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เมื่อพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว 
บุคคลนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นจะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๔  การเสนอรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๑๓ ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นในการ
เลือกตั้งคราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๕  กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลอืกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
ตามวันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๑) อันมิใช่
เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐๓ และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่าการด าเนินการ
เลือกตั้งต่อไปตามก าหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ
เรียบร้อย คณะกรรมการจะประกาศก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  
แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าว
สิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในระหว่างเวลาเปิด
การลงคะแนน คณะกรรมการจะสั่งยกเลิกการเลือกตั้ง และประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุ
ของผู้สมัคร ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ตาม
มาตรา ๑๒ (๑) 

(มาตรา ๑๐๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๒) 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมความว่า “ของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙ (๘) 
 



 ๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๖  ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง หากคณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้ง และให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพ่ือให้เหมาะสม
และจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต
และเท่ียงธรรมได้ 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้สมัคร
เดิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามยังคงเป็น
ผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่ เว้นแต่
จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การฟ้องคดีหรือการยื่นค า
ร้องเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือ
ด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อ านาจโดยตรง
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบเจ็ดวัน 

นับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือยื่นค าร้อง แต่มิให้น ามาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ 

ในการพิจารณาคดีและการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุด
โดยความเห็นชอบเป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจออกข้อบังคับโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดย
รวดเร็วและเท่ียงธรรม  ทั้งนี้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ปกครองสูงสุดไม่กระทบถึงการด าเนินการเลือกตั้งหรือการกระท า
อ่ืนใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

 
 

๑) การฟ้องคดีหรือการยื่นค า
ร้องเกี่ยวกับจัดการเลือกตั้งที่
มิได้เป็นการใช้อ านาจโดยตรง
ตามรัฐธรรมนูญ ให้ยื่นต่อศาล
ปกครองสูงสุดภายใน ๗ วัน 
๒) การพิจารณาคดีให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด 
๓) ก าหนดหลักการเรื่องเบี้ย
ประชุมหรือค่าตอบแทน ตาม
การเสนอของผู้แทนจากศาล
ปกครองสูงสุดเพ่ือให้มี
ลักษณะเดียวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของศาลฎีกาตาม 
มาตรา ๘ 
๔) ก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาคดีของศาลปกครอง
สูงสุด 



 ๑๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตุลาการซึ่งร่วม
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด องค์คณะตุลาการ 
ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะตุลาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก าหนด 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรานี้ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และใน
กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้การ
พิจารณาเป็นอันยุติและให้ด าเนินการไปตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๘  ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการมี
อ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหนึ่งคน มี
หน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
ด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าสามคน มีหน้าที่เก่ียวกับการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ก ากับดูแลการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนน  

การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดท่ีเป็นหน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการจะออกระเบียบให้ผู้อ านวยการการ 
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งมีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล 
หรือบุคคลตามวรรคสามท าหน้าที่แทนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  
การด าเนินการ การแจ้ง หรือการยื่นที่กระท าต่อผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการ แจ้ง หรือได้ยื่นต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแล้ว 

 
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต

เลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งห้าคน มีหน้าที่
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีท่ีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่ง
แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดยในการฝึกอบรมจะด าเนินการ
ฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อส ารองไว้มากกว่าจ านวน 
ที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระท าการใดอันอาจเป็นเหตุให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที และ
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอ านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  
ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งมีอ านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระท าตามวรรคสาม 
ให้กรรมการมีอ านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เห็นว่าการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ านาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือสั่งให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระท าของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอ านาจสั่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ หรือสั่งให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการ
กระท าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด าเนินการต่อไปได้ตามท่ี
จ าเป็น  หรือในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือ
ยับยั้งการด าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วย
ในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท านั้นก็ได้ 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 



 ๑๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๐  ก่อนวันเลือกตั้ง หากกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งมีไม่ครบจ านวนไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๙ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ครบจ านวน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๑  ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนแล้วมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่
ครบจ านวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบ
จ านวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ให้ครบจ านวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติ
หน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
บุคคลผู้มคีุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ เป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่  ให้กรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ หรือค าสั่ง
ของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ หรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระท าโดย
สุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๒) เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ส าหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานใน
หน้าที่ 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๕  ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๓ 

การจัดการเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ส่วนที่ ๑ 
จ านวนสมาชิก เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๖  การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ย
ด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน จ านวนที่
ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น
ได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ง
คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุก
จ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ
จังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณ
ตาม (๓) มากท่ีสุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมข้ึน
อีกหนึ่งคน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าว
แก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมา
ตามล าดับจนครบจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขต
ใกล้เคียงกัน 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะต้องก าหนดตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ และต้องแบ่งพ้ืนทีข่องเขตเลือกตั้งแต่ละ
เขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียงกัน โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้รวมอ าเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึง
พ้ืนที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอ าเภอในลักษณะ
นี้จะท าให้มีจ านวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกต าบลของ
อ าเภอออกเพ่ือให้ได้จ านวนราษฎรพอเพียงส าหรับการเป็นเขต
เลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของต าบลไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การก าหนดพ้ืนที่ตามเกณฑ์ใน (๑) จะท าให้
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มี
สภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ให้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพ
ของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจ าในลักษณะที่เป็นชุมชน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเดินทางติดต่อกันได้
โดยสะดวก โดยจะต้องท าให้จ านวนราษฎรมีจ านวนใกล้เคียงกัน
มากทีสุ่ด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้งตาม (๑) และ (๒)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๒๘  เมื่อได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้
คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้เขตเลือกตั้ง
นั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  

ในกรณีที่มีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พ้ืนที่
ของเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป ให้การด าเนินการใดที่ได้ด าเนินการ
ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่เป็น
อันใช้ได้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  
ให้คณะกรรมการถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศก าหนดไว้แล้วเป็น
หลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๗ และให้น า
ความในมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๐  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดหน่วย
เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนน้อย จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่
สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  ส าหรับในเขต
เทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจ
ก าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ า เป็น
เขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง 
มาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคน
เป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการ
ไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจก าหนดจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมากกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะก าหนดหน่วย
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวน
ดังกล่าวก็ได้ 

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้
สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนน มีความเหมาะสม มีขนาด
พอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้ง
ให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่
เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศในการออก
เสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจประกาศก าหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วย
เลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ปิดประกาศการก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ 
ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกต้ัง 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  
ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ใน
กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น 
อย่างอ่ืน จะประกาศก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้น า
ความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๑  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๒  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ
ถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 

(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๑๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๓  
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๓  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ด
วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายในเจ็ดวัน
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็น
หนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมาย
ให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน หรือจัดส่ง
หนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็น
ว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหต ุวิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับ
แจ้งเหตุ สถานที่รับแจง้เหตุ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการ
อุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนด้วย  ในการนี้ ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของ
เหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๔  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 
ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา 
๓๓ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๓๓ เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
มิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

(๒) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

(๔) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีก าหนดเวลาครั้งละสอง
ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ
หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลา

๑) ตัดค าว่า “สิทธิ” ใน (๑) - (๓) 
ซึ่งอยู่ในอนุมาตราเดิม 
๒) เพ่ิม (๔) เรื่องการจ ากัด
สิทธิผู้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการการเมืองและ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง 
๓) เพ่ิม (๕) เรื่องการจ ากัด
สิทธิผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่
ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๔) การจ ากัดสิทธิครั้งหลัง
ไม่ให้นับเวลาต่อจากก าหนด 
เวลาครั้งก่อน แต่ให้นับจาก
วันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่ 



 ๒๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การจ ากัดสิทธิครั้งหลังนี้ต่อจากก าหนดเวลาครั้งก่อนโดยนับจาก
วันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ เว้นแต่หากก าหนดเวลาการ
จ ากัดสิทธิครั้งก่อนได้ยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัด
สิทธินั้นสิ้นสุดลงแล้วก่อนมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 
 

ส่วนที่ ๔  
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๖  เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งครั้งใด
แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือ
บริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการ
ตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน กับให้แจ้ง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ให้ระบุ
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใด
เห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควร
มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอ
เพ่ิมชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นค า
ร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งเพ่ิมชื่อ
ตามท่ียื่นค าร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้า

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือ
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ให้สั่งยกค าร้อง 
และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง
โดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิยื่นค า
ร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งส าหรับผู้ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามท่ีได้รับค าร้องหรือไม่ 

เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลด าเนินการ
พิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้ศาลแจ้งค าสั่งไป
ยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติการตาม
ค าสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีท่ีมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปก่อนได้รับค าสั่งศาล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้
ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามค าสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนได้รับค าสั่งศาลให้เป็นอันสมบูรณ์
ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๘  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มี

สิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศตามมาตรา ๓๖ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อ
บุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้
นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค าร้อง ก็ให้มีค าสั่ง 
ถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค าร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้น

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือเจ้าบ้านทราบ และให้น าความในมาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลใดแม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ให้ส านักงาน
จัดท าทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ และในกรณีท่ีได้มีการประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้ส านักงานแจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อม
ทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานศาลยุติธรรมแจ้งค า
พิพากษาดังกล่าวต่อส านักงาน เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มีการ
ย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามา
ในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุล
เดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้น
มิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าบ้าน 

ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ 
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้าน
ของตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๔ 

ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ส่วนที่ ๑ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๑  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่
เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณ ีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๒  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ
ถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  

(๖) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

การชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล 

(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ  

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค า
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง  

(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
นอกจากข้าราชการการเมือง 

 
 



 ๒๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 

(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ 

(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

(๒๐) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมี
ส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๒๑) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 
ส่วนที่ ๒ 

การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๓  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้อง
เป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและ
ได้รับการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่ง
เขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ 

 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๔๔  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัครภายในสามวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการก าหนดวันเลือกตั้ง  กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยจะก าหนดให้การรับ
สมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกันกระท าในสถานที่
เดียวกันก็ได้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๕  ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ให้ผู้สมัครยื่นสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีก าหนดตามมาตรา ๔๔ ภายใน
ระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองแล้ว ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น
เวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่
เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท 

(๔) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
เท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการเลือกตั้ง 

ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลหลักฐานตาม (๒) และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๖  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียม

การสมัครตามมาตรา ๔๕ (๓)ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการ

เลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดได้คะแนนมากกว่าร้อยละห้า

ของจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้ส านักงาน

คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครดังกล่าวให้เป็นรายได้ของพรรค

การเมืองที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก เว้นแต่ผู้สมัครนั้นกระท าการทุจริตใน

- ตัดออกตามข้อเสนอของ 
ผู้แปรญัตต ิ



 ๒๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การเลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันท าให้การเลือกตั้งมิได้

เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายคืน

ให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑) ให้น าส่งเข้ากองทุน 

การคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม (๑) ส าหรับผู้สมัครที่

ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้คืนให้พรรคการเมืองภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว 

 
มาตรา ๔๗  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่ง
เอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  
ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้
ผู้สมัครนั้น 

ในกรณีที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 
๔๕ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้น 
เรียงตามล าดับการยื่นสมัคร และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือ
สถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล และ
รูปถ่ายของผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน 

(มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ตามมาตรา ๔๕ เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่น ในเขต
เลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดวันรับสมัคร
เพ่ิมเติมโดยอาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่
อ่ืนได้ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๒๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การจัดการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม  

(มาตรา ๔๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๗) 
 
มาตรา ๔๙  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครได้รับ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่ของหลักฐานการรับ
สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออก
ให้ตามมาตรา ๔๗ 

ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลง
ล าดับในการยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มา
พร้อมกัน  

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

(มาตรา ๔๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๘ 
มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖) 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๐  กรณีท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร
ตามมาตรา ๔๗  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่
กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวน
พิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีค า
วินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไป
โดยเร็ว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค า
วินิจฉัยของศาล 

(มาตรา ๕๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๙ 
มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖) 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๕๑  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตาม
มาตรา ๔๗ แล้ว ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๕๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๐ 
มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็น
ว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มี
สิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค า
วินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือ
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
ก่อนทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัคร
ของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้
ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาล
ฎีกายังมิได้มีค าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การ
พิจารณาเป็นอันยุติ และให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ 

(มาตรา ๕๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๓  ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้น
ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้
ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

(มาตรา ๕๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๒) 
 
มาตรา ๕๔  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หาก

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้น
ได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่า
ผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้น า
คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้
น าคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่
แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๓๙ 

(มาตรา ๕๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๑๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๘ 
มาตรา ๑๓๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๘) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๕  กรณีท่ีพบเหตุตามมาตรา ๕๔ ภายหลัง
ประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น  
ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและหรอื
เที่ยงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ ให้น าความในมาตรา 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 



 ๓๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

๑๓๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หาก
ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องมีกรณี
ตามท่ีถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

(มาตรา ๕๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๑๓๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๑) 
 
มาตรา ๕๖  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร หากประสงค์จะ

ส่งผู้แทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนน ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน 

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ 
ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีค าสั่งให้ผู้แทนพรรค
การเมืองนั้นออกไปจากท่ีเลือกตั้ง และให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง 

การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๕๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๕) 
 
 
 
 
 
 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๓ 

การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๗  พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่ง
บัญชี มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้สมัครตามล าดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ า
กับพรรคการเมืองอ่ืน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของ
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องค านึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(มาตรา ๕๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๖) 
 

- ไมม่ีการแก้ไข 
 

มาตรา ๕๘  การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้
พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้นตาม
มาตรา ๕๗ ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามวิธีการและ
สถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด  กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัคร 
ก็ได้ 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่น
พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 

(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้ด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองแล้ว 

(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น
เวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่
เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท  
(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

เท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการเลือกตั้ง  
ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลหลักฐานตาม (๓) และเปิดเผยให้

ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นเอกสารและหลักฐานการ

สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
คณะกรรมการมีอ านาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรายนั้นได้ และ
ให้ส านักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๕๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๖) 
 
มาตรา ๕๙  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียม

การสมัครตามมาตรา ๕๘ (๔) ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการ

เลือกตั้ง และให้ด าเนินการแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีผู้สมัครแบบบัญชี

รายชื่อได้รับเลือกตั้ง ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็น

รายได้ของพรรคการเมืองนั้นห้าพันบาทต่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบ

บัญชีรายช่ือหนึ่งคน โดยคิดตามผลการค านวณตามมาตรา ๑๒๙ 

เว้นแต่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครน้ันกระท าการทุจริตในการ

- ตัดออกตามข้อเสนอของ 
ผู้แปรญัตต ิ



 ๓๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เลือกตั้งหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นอันท าให้การเลือกตั้งมิได้

เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายคืน

ให้แก่พรรคการเมืองตาม (๑) ให้น าส่งเข้ากองทุน 

การคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คืนเม่ือพ้น

ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 
 
มาตรา ๖๐  เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชี

รายชื่อของพรรคการเมืองใดแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร และให้น าความใน
มาตรา ๔๗ วรรคสามและมาตรา ๔๘ มาใช้บังคบัด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๖๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๘ 
มาตรา ๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๖๑  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่รับสมัครบุคคลใด
หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา ๖๐ ให้บุคคล
นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดที่ไม่ 
รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี และให้น า
ความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๖๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๙ 
มาตรา ๕๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๙ 
มาตรา ๖๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๘) 
 

- การยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
กรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไม่รับสมัครหรือไม่
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้
ด าเนินการภายใน ๗ วันนับ
แตว่ันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

มาตรา ๖๒  ให้น าความในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่
กรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่
คณะกรรมการประกาศตามมาตรา ๖๐ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๖๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๐ 
มาตรา ๕๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๑ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๖๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๘) 
 
มาตรา ๖๓  ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการเห็นว่า

ผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร และให้น าความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

(มาตรา ๖๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๑ 
มาตรา ๕๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๒) 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ส่วนที่ ๔  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๖๔  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน และของพรรค
การเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้าพรรค
การเมือง และให้มีการทบทวนการก าหนดจ านวนเงินดังกล่าวให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี 

ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งต้องเป็นการ
หาเสียงของพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจะก าหนดให้ใช้จ านวนสมาชิกของพรรค
การเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเป็นฐานในการ
ค านวณมิได้ 

(มาตรา ๖๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๒) 
 

- เพ่ิมวรรคสอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนดค่าใช้จ่าย
ของพรรคการเมืองซึ่งต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการหาเสียง
ของพรรคการเมืองเท่านั้น 

มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งเกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามมาตรา ๖๔  ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่บุคคลใด ๆ 
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือ
ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
ยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีท่ีน าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณ

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๓๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่ผู้สมัครทุกคนและพรรค
การเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน  

(มาตรา ๖๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๒) 
 
มาตรา ๖๖  ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือ

พรรคการเมืองส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้ค านวณตาม
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มี 
การเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการ 
ยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ค านวณค่าใช้จ่าย 
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี 
จนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
หรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 

ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง และประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

(มาตรา ๖๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๔) 
 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 

มาตรา ๖๗  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๖ 
แล้ว พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่า
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๕ โดยให้น าไปรวม

- ไม่มีการแก้ไข 
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ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือ
ว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๖๖ โดยให้น าไป
รวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การให้
ตามปกติประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้ ตามจ านวน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๖๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๔) 
 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามี

ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๖๗  ให้คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการ
บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครผู้นั้นของผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๗ ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป แล้วแจ้งให้พรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครผู้นั้นบุคคลดังกล่าวทราบ พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าว
ที่ไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิยื่นคัดค้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๖๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๕) 
 

๑) การบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปของผู้สมัคร
ต้องมีความชัดเจน จึงแก้ไข
เพ่ิมเติมเป็นค าว่า “ของผู้ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๗” 
๒) เพ่ิมหลักการเพ่ือให้พรรค
การเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่
ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้เลขาธิการ
บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปให้สามารถมี
สิทธิโต้แย้งคัดค้านได้ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มี
ความชัดเจน 
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มาตรา ๖๙  ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง 
ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ ตามแบบ
ที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและท่ียังค้างช าระ รวมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และ
ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่าย   

ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่าย
ของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้าน
ว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกิน
จ านวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการก าหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับ
และรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยเพ่ือด าเนินการ
ต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

(มาตรา ๖๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗๐  เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้คณะกรรมการจะก าหนดวิธีการหาเสียง
เลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติก็ได้ วิธีการหาเสียง
เลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการ
ครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระท าได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบ
วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบ
สภา หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ยุบ
สภาหรือวันที่ต าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 



 ๔๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระท าได้
ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใด
จะหาเสียงเลือกตั้งมิได้เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน
โดยค านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

(มาตรา ๗๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๘) 
 
มาตรา ๗๑  ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณา

หาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็น
การด าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา ๘๒ 

(มาตรา ๗๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๙ 
มาตรา ๘๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๑) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗๒  การหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดภายในสามนับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อน
วันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการหารือกับพรรคการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระท าการ
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือฝ่าฝืน
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมี
อ านาจสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 

ให้น าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรานี้ ไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย 

- ก าหนดระยะเวลาในการ
ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคล้องกับการหาเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีการเดิมตาม
มาตรา ๗๙ 
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(มาตรา ๗๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๐) 
 
มาตรา ๗๓  การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอ่ืนใด

นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๘๔  คณะกรรมการจะก าหนดให้ต้องท าตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ โดยค านึงถึงความ
เท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัครและ
พรรคการเมือง 

(มาตรา ๗๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๑ 
มาตรา ๗๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๙ 
มาตรา ๗๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๐ 
มาตรา ๘๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๑ 
มาตรา ๘๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๓) 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗๔  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนอัน
โดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จะกระท ามิได้ 

(มาตรา ๗๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๒) 
 

- เพ่ิมเจตนาพิเศษเพ่ือให้การ
ส ารวจความคิดเห็นกรณีนี้มี
ขอบเขตท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้
ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือ
จะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่
ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม 
มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอ่ืนใด 

 

- ตัดวรรคสี่ เรื่องการชักชวน
ให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด (vote no) มิให้ถือเป็น
การใส่ร้ายออก 
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โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือ
การรื่นเริงต่าง ๆ 

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย

ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง 

ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับกับผู้สมัครที่ใช้ความรู้
ความสามารถทางศิลปะของตนหาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ 

ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้
คณะกรรมการมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิให้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยความ

เท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรค

การเมือง 

(มาตรา ๗๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๓) 
 
มาตรา ๗๕/๑ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรค

การเมือง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางท่ีก าหนดเป็นนโยบายของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

(มาตรา ๗๕/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๔) 
 

- เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ เรื่องการ
หาเสียงซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับแนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรคการเมือง 
 

มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือ
รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร 
หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัคร
อ่ืนหรือพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

(มาตรา ๗๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๕) 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๔๓ 
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะน าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลับไปจากที่
เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับ 
จากที่เลือกตั้งเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่า
โดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของ
รัฐจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๗๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๖) 
 

- แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
มิใช่การไปหรือกลับจาก 
ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๗๘  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วน
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการ
ช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 

(มาตรา ๗๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรค
หนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติท่ีพึงต้อง
ปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะน าหรือ
ช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการ
กระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็นมีอ านาจสั่ง

- ไม่มีการแก้ไข 
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระท าใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือ
สั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการ
อ าเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้ง
ใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้ 

(มาตรา ๗๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๘) 
 

มาตรา ๘๐  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

(มาตรา ๘๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘๑  เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ให้คณะกรรมการก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด และต้องแจ้งให้ส านักงาน
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทน
ผู้ช่วยหาเสียง  ทั้งนี้ ตามรายการและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๘๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๐) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ในการนี้ 
คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ
สนับสนุนด้วยก็ได้ 

- เพ่ิมวรรคสอง กรณีการ
ก าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสามารถสนับสนุนการ
โฆษณาหาเสียงโดยวิธีการจัด
เวทเีพ่ือให้พรรคการเมือง
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ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามวรรค
หนึ่ง คณะกรรมการอาจจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศ
ส าหรับพรรคการเมืองได้ด้วย 

(มาตรา ๘๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๑) 
 

น าเสนอนโยบายบริหาร
ประเทศต่อสาธารณะได้ 

มาตรา ๘๓  ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส านักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ที่จะต้อง 
ตรวจสอบดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พบเห็นการกระท าใดมิได้เป็นไปตามมาตรา 
๘๑ และมาตรา ๘๒ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยทันที  

พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน หรือเจ้าพนักงานต ารวจ
ซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่
มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดทางวินัย และให้
คณะกรรมการส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว และแจ้งผลให้คณะกรรมการ
ทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ให้ถือว่าละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(มาตรา ๘๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๒ 
มาตรา ๘๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๑) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘๔  ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่
คณะกรรมการก าหนด และต้องมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่
คณะกรรมการก าหนด  โดยการก าหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรค
การเมืองด้วย  

(มาตรา ๘๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๔๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ส่วนที่ ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘๕  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าได้โดย
วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีอ่ืนก็ได้ หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถ
ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าคุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

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

(มาตรา ๘๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๔ 
มาตรา ๙๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๑ 
มาตรา ๙๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๖ 
มาตรา ๙๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘ 
มาตรา ๑๐๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๙) 
 

- แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

มาตรา ๘๖  หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้มี
ลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด ในการก าหนดเกี่ยวกับหีบบัตร
เลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 

(มาตรา ๘๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๕) 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๔๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๘๗  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ ๑๗.๐๐ นาฬิกา  

(มาตรา ๘๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๖) 
 

- การปิดการออกเสียง
ลงคะแนนแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

มาตรา ๘๘  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่
เปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า 
และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด แล้ว
ให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึก
นั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 

(มาตรา ๘๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๘๙  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้
ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไป
ออกเสียงลงคะแนน  

บัตรประจ าตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถ
ใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา ๘๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๘) 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๔๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๙๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 

(มาตรา ๙๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๙๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการลงคะแนนของผู้นั้นไว้ และแจ้งให้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้ ตาม
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา ๙๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๐) 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๙๒  การออกเสียงลงคะแนน ให้ท าเครื่องหมาย
กากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตร
เลือกตั้ง และในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย  
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

(มาตรา ๙๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๑) 
 

 
 

มาตรา ๙๓  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอ านวย
ความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้
เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียง
ลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทาง
กายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถ 
ท าเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือ

- เพ่ิมหลักการเรื่องการ
ลงคะแนนแทนคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๓๙ 



 ๔๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทนโดยความ
ยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือ
ผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร อาจก าหนดให้มีการจัด
ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณี
พิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

การอ านวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้ง
และการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด การลงทะเบียน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้อง
ค านึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

(มาตรา ๙๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๒) 
 
มาตรา ๙๔  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท

ลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทราบว่า
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้า
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

(มาตรา ๙๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน โดยแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่มิได้มีไว้ส าหรับตนหรือท่ี
ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน 

(มาตรา ๙๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๔) 

 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๙๖  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่
บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอ านาจ
เพ่ือออกเสียงลงคะแนน  

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่
เลือกตั้ง 

(มาตรา ๙๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๕) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่
สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 

(มาตรา ๙๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๖) 
 

- ไมม่ีการแก้ไข 
 

มาตรา ๙๘  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 

(มาตรา ๙๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๗) 
 

- เพ่ิมความเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๓ 
 

มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออก
เสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็น
เหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

(มาตรา ๙๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่
ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนได้
ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

(มาตรา ๑๐๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๙) 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๐๑  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ 
หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง 
หรอืมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียง
ลงคะแนนได้ 

(มาตรา ๑๐๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๐) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๒  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
เพ่ือลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน 

(มาตรา ๑๐๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๑) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วย
เลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึน
ก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงด
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้
คณะกรรมการพิจารณาและก าหนดวันลงคะแนนใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งนั้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งความสุจริต 
และเท่ียงธรรมในการเลือกตั้งโดยเร็ว 

(มาตรา ๑๐๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๒) 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศปิด
การออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท า 
เครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนไม่ได้  แต่ในกรณีท่ียังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออก
เสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง 
แล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือ
รับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้
บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้  
และเม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบ
บัตรเลือกตั้ง และจัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  
จ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่
เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๐๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๕  ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่ตั้งไว้เพ่ือการออกเสียงลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นเพ่ือรักษาไว้เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใด
เปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้
ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(มาตรา ๑๐๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๔) 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๒ 

การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๖  การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวัน
เลือกตั้ง นอกจากท่ีบัญญัติ ไว้โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว ให้เป็นไป
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(มาตรา ๑๐๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๕) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๐๗  ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน
วันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด และให้น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๑๐๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗) 
 

- เพ่ิมค าว่า “วรรคสาม” ใน
วรรคสอง เพ่ือก าหนดให้น า
ความในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม 
ซึ่งเปน็ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๐๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง
ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมี
สิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตน 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอ
ลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

การยื่นขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  
ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมี
สิทธิเลือกตั้ง จะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ หรือ
คณะกรรมการจะก าหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้
ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ 
จะออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจ านวนผู้ขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น และก าหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไป 
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ และหมาย
เหตุสถานที่ท่ีผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารที่เก่ียวข้อง เมื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งลงทะเบียนผู้ใดแล้ว 
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่
เดิม ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง สถานที่และจ านวน
ที่เลือกตั้งกลาง วันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน การ
ออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน การส่งบัตรเลือกตั้ง และ
การด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ วันที่ก าหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวัน
เดียวกันทุกแห่งและจะก าหนดให้ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้  

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่า
ในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อ่ืนใดนอกเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗) 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา ๑๐๘ และได้ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่  ให้
ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจ ากัด
สิทธิตามมาตรา ๓๕ 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา ๑๐๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๘ 
มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗) 
 
มาตรา ๑๑๐  ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการ

เลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถ่ินที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอ
ลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตนมี
ถิ่นที่อยู่ก็ได้ 

เมื่อได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ 

ให้น าความในมาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๙ มา
ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ก าหนดให้มา
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจะก าหนด 
ให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

(มาตรา ๑๑๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๙ 
มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗ 
มาตรา ๑๐๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๘ 
มาตรา ๑๑๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๐ 
มาตรา ๑๑๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๑) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพ่ือ
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใด ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศ
นั้น โดยอาจจัดให้มีสถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดให้มี
สถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๑๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๐) 
 
 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๑๒  เมื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๐ 
แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นหมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วย
เลือกตั้งทีต่นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วย
เลือกตั้งนั้น  

(มาตรา ๑๑๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๑ 
มาตรา ๑๑๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๓  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ให้
คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจ านวนผู้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  

(มาตรา ๑๑๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๒) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๔  ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้ เมื่อ
ได้ด าเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการอาจจัดให้มีการ
ด าเนินการล่วงหน้าเพื่อน าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้ 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศจะ
ก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการ
สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา ๑๑๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือการออกเสียงลงคะแนน
นอกราชอาณาจักรทีใ่ด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมี
การส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใด
หลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อท่ีส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะ
ถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระท าท่ี 
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตัง้จากท่ีใดสูญหาย  

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็น 
บัตรเสีย 

ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือ
ว่าบัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย 

(มาตรา ๑๑๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๔) 
 
มาตรา ๑๑๖  กรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ตามมาตรา 

๔๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๑ 
เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๑ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดมีอ านาจประกาศก าหนด
วันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้  

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่งสองครั้งติดต่อกัน ให้
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย สั่งงดการออก
เสียงลงคะแนนส าหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือการออกเสียงลงคะแนนนอก
ราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น  ในกรณีเช่นนั้น ถ้าผู้ลงทะเบียน
มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุ
อันสมควรและไม่ถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ 

(มาตรา ๑๑๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๕ 
มาตรา ๔๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๔๗ 
มาตรา ๑๐๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗ 
มาตรา ๑๑๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๐) 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ ๓  
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๗  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ แล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้า
ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วด าเนินการนับคะแนน 

(มาตรา ๑๑๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๖ 

มาตรา ๑๐๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๒ การนับ
คะแนนให้กระท า ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น 
และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน 

การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
ด้วย 

(มาตรา ๑๑๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๗ 
มาตรา ๑๒๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๑) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๑๙  ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย 
ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน
ไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียน
ข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการ
ลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 

(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกิน
จ านวนหนึ่งคน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๕๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้ว
ท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  

(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดให้เป็นบัตรเสีย 

(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนดว่าเป็น
บัตรเสีย 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตาม
มาตรานี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความใน
อนุมาตราใด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่เป็น
กรณีตาม (๗) ให้จัดท าบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐาน
แทนการสลักหลัง 

(มาตรา ๑๑๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๘) 
 
มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

จงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไปจากความจริงหรือรวม
คะแนนให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดยมิได้มีอ านาจกระท า
โดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็น
บัตรเสีย หรือกระท าการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตร 
ที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง หรือท ารายงาน
การเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง 

(มาตรา ๑๒๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๑  เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น
แล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับ
คะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวน
บัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้กระท าโดย
เปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๖๐ 
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เพ่ือประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชน
ให้เกิดความรวดเร็ว คณะกรรมการอาจด าเนินการให้มีการรายงาน
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้  

การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับ
คะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา ๑๒๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๐) 
 
มาตรา ๑๒๒  ถ้าการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่

สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อัน
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น
อย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความ
ปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับ
คะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดไว้ก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียง
ลงคะแนนแล้วช ารุดหรือสูญหาย ให้รายงานคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  

การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม่ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๒๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๑) 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๖๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่า
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออก
เสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผล
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้
ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ และน าส่งหีบ
บัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

(มาตรา ๑๒๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๒) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๔  เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น รวมทั้งคะแนนที่ได้จากการออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนน
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผลการนับ
คะแนนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและ
คณะกรรมการโดยเร็ว 

(มาตรา ๑๒๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๕  เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนน
เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการ
เลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นก็ได้ 

(มาตรา ๑๒๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๔) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๖  
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
สูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งต้อง
กระท าต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๒๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๕) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๗  เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับ
คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  
และมิให้น าคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนท่ีได้รับจากการเลือกตั้งครั้ง
ก่อนไปใช้ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ  ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการรับ
สมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 

ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้น าความ
ในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๑๒๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๒๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการต้อง
ตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกาศผลการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม  

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก าหนดเวลาการประกาศผล
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ 

(มาตรา ๑๒๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๗) 
 
มาตรา ๑๒๙  ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบ

ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว การค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค านวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ โดยในกรณีที่มี
เศษให้ใช้ทศนิยมสี่ต าแหน่ง 

(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคท่ี
ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศ
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้น และเมื่อได้ค านวณตาม 
(๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่าเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมือง
จะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขต
เลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น 

(๔) ภายใต้บังคับ (๕) ให้จัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบหนึ่งร้อยห้า
สิบคน โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็น

๑) เพ่ิมความใน (๒) เพ่ือก าหนด 
ให้การค านวณตาม (๕) (๖) 
หรือ (๗) ถือว่าเป็นจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนั้นจะพึงมี 
๒) เพ่ิมความใน (๔) เพ่ือก าหนด
ส าหรับกรณีมีเศษเท่ากัน ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนใน (๖)  
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จ านวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้พรรค
การเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากท่ีสุดได้รับการจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคนตามล าดับ
จนครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด าเนินการ
ตาม (๖)  

(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่า
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม 
(๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่
พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง
ใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒) 

(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรร
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบหนึ่งร้อยห้า
สิบคน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค านวณมากที่สุดได้รับการ
จัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่ง
คนตามล าดับจนครบจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน กรณีท่ีเศษที่เหลือ
ของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท าให้ไม่สามารถจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบจ านวนหนึ่งร้อยห้า
สิบคน ให้น าค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา โดยหากพรรค
การเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีหนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอ่ืน 
ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีกหนึ่งคน และหากยังมีจ านวนค่าเฉลี่ย
ดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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(๗) ในกรณีที่เมื่อค านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรค
การเมืองทุกพรรคได้รับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้ด าเนินการค านวณปรับ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค านวณ
ตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
โดยให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ หารด้วยผลบวกของ
หนึ่งร้อยห้าสิบกับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่เกินจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบ และให้น า (๔) มาใช้ในการค านวณด้วย
โดยอนุโลม 

(๘) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่
ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิด
รับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้
น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้ มาค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 

ทัง้นี้ การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๘) 
 

มาตรา ๑๓๐  ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยัง
ไม่ครบทุกเขต แต่มีจ านวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมดแล้ว ให้ด าเนินการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วยสามร้อยห้าสิบอันเป็น
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวน
สมาชิกท้ังหมดของสภาผู้แทนราษฎร ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวน

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอา
เฉพาะจ านวนเต็ม 

(๓) น าผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะประกาศผลการ
เลือกตั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง 

เมื่อได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้น ามาค านวณตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๙ เพ่ือจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง  
เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๒๙ (๗) จ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบ ให้
เปลี่ยนเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะ
จัดสรรตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน ให้ด าเนินการ
ค านวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหม่ และจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องตรงตามผลการ
ค านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น เว้นแต่จะ
พ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 

ในกรณีที่การค านวณใหม่ตามมาตรานี้ท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
ลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในล าดับท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองผู้ใดต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสี่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็น
ผู้สมัครตามล าดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

(มาตรา ๑๓๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๙ 
มาตรา ๑๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๘) 
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๓๑  ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
ใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
หรือการเลือกตัง้ยังไม่แล้วเสร็จ มิให้น าผลคะแนนของการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาค านวณ
เพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี 
และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงได้รับ  

ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูก
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๓๓ ด้วย
โดยอนุโลม  

(มาตรา ๑๓๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๐ 
มาตรา ๑๓๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๒) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓๒  ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดข้ึน
ใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ให้ค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่เป็น
เหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมค านวณด้วย และให้น าวิธีการ
ค านวณตามมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 

ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันถือว่าเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง และผู้นั้นไม่ได้รับการเลือกตั้ง หากมีการน าคะแนน 
ที่ผู้สมัครผู้นั้นได้รับไปรวมค านวณเพ่ือจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว ให้ด าเนินการ
ค านวณเพื่อหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมิให้น าคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าว
ได้รับไปรวมค านวณด้วย และให้น าความในมาตรา ๑๓๐ วรรคสี่
และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 



 ๖๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง
ไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้
มีผลกระทบกับการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรค
การเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๑๒๙ 

ให้น าความในวรรคสองวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีท่ีมี
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุตามวรรค
หนึ่งก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๑๓๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๑ 
มาตรา ๑๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๘ 
มาตรา ๑๓๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๒๙ 
มาตรา ๑๓๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๐) 
 

หมวด ๗  
การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 

หรือเที่ยงธรรม 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓๓  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้า
คณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใด
ก่อให้ผู้อ่ืนกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท า
การดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพื่อ
ระงับการกระท านั้น  ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าสั่ง  
และในกรณีท่ีผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้
สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
ถ้าการกระท าของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐาน

อันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการ
กระท านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 



 ๖๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

สุจริตและหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอค าร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองนั้นด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด ถ้าเห็นว่า
ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท า
นั้น คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้น
ระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไขความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนั้น
ภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้น
ไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้นหรือพรรค
การเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระท านั้น เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดแล้ว ให้
คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่
ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย  ในการนี้ 
ให้ถือว่าคณะกรรมการเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้
ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งแต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล าดับซึ่งจะเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ เพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจ านวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้ใดพบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

(มาตรา ๑๓๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๒) 



 ๗๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๓๔  เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท าของ 
ผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือ
พิจารณา  ในกรณีท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับเขต
เลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับ
เลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย 
และให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว และ 
ให้น าความในมาตรา ๑๓๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๑๓๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๓ 
มาตรา ๑๓๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๘) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
และเท่ียงธรรม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐดังกล่าวตามจ านวนที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น เพ่ือช่วยคณะกรรมการ
ในการด าเนินการตรวจสอบส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน รวมทั้ง
รับฟังค าชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได้ 

การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๓๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๔) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓๖  ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใด
กระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  
อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าหรือมี
ค าสั่งให้แก้ไขการกระท าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าพนักงานต ารวจ
พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่งและการกระท านั้นเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เจ้าพนักงานต ารวจ
จับกุมและด าเนินคดีโดยเร็ว และแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อให้
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

(มาตรา ๑๓๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๕) 
 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ 

เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด หรือ
ให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึด
หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาล
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่
การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาลภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัด
ตามวรรคหนึ่ง เมื่อศาลได้รับค าร้องแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนฝ่าย
เดียวให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง ถ้าศาลเห็นว่า 
เงินหรือทรัพย์สินตามค าร้องน่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีค าสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้ซึ่งมีฐานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในอันที่จะใช้อ านาจ
ยึดหรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(มาตรา ๑๓๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓๘  ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
สืบสวนหรือไต่สวนแล้ว หรือพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกรรมการแต่
ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็น
เหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมหรือเป็นไป

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง
ใหมห่รือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วย
เลือกตั้งได้  ส าหรับการด าเนินการของกรรมการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๓๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๗) 
 
มาตรา ๑๓๙  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๑๓๓ หรือ

ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้
เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน  ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 

การพิจารณาของศาลฎีกาให้น าส านวนการสืบสวนหรือ 
ไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักในการพิจารณา และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท า
ความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

(มาตรา ๑๓๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๘ 
มาตรา ๑๓๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๒) 
 
 
 
 

- เพ่ิมค าว่า “หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง” ตามข้อเสนอ
ของผู้แทนจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ 
วรรคหนึ่ง 

 



 ๗๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 
ไม่ว่าจะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่
คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้ากองทุน 

(มาตรา ๑๔๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๓๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการ
ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอาจยื่น
คัดค้านได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งจนถึง
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา 
๖๙ ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเก่ียวกับการนับคะแนนให้คัดค้านใน
ระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือในกรณีคัดค้านการรวม
คะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เมื่อคณะกรรมการได้รับค าคัดค้านการเลือกตั้งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน เพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยพลัน และ
พิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ แล้วแต่กรณี ต่อไป  ทั้งนี้  
การยื่นค าคัดค้านการเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๑๔๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๐ 
มาตรา ๖๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๗) 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด ๘  
บทก าหนดโทษ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๒  ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา ๑๕๙ และหรือ
มาตรา ๑๖๖ ให้ถือว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(มาตรา ๑๔๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๑ 
มาตรา ๑๕๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๘) 
 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 

มาตรา ๑๔๓  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง 
หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(มาตรา ๑๔๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๒) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระท า
หรือก่อให้ผู้อื่นกระท าสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรค
การเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้ถือว่าพรรค
การเมืองนั้นกระท าการอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของ

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 



 ๗๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ราชอาณาจักรตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

(มาตรา ๑๔๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๓) 
 
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตร

เลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี  

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๑๔๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๔) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง มีหรือ
ครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไม่ชอบ ไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็น
บัตรเลือกตั้งที่ส านักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกกึ่งหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

(มาตรา ๑๔๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๕) 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๔๗  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด
มาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(มาตรา ๑๔๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๖) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง
สุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวัน
ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตาม
มาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘ ด้วย 

(มาตรา ๑๔๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๗ 
มาตรา ๑๐๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๗) 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อ
ใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมือง แล้วแต่กรณี 

(มาตรา ๑๔๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๘) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๗ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และหรือ
มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๑๕๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๔๙) 
 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย 

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

(มาตรา ๑๕๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๐) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้นคืนเงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่ได้รับมาเนื่องจาก
การด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้แก่ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรด้วย 

(มาตรา ๑๕๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๑) 
 

- เพ่ิมวรรคสอง เรื่องการคืน
เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
กรณสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม 

มาตรา ๑๕๓  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๑๕๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๒) 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๘ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๕๔  ผู้สมัครผู้ใดท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๘ อันเป็น
เท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

(มาตรา ๑๕๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๓ 
มาตรา ๕๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๕๕  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการก าหนด แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับ
เป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ
ก าหนด แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้า
หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง หรือเหรัญญิกของ
พรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระท าความผิด ต้องรับโทษ
และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

(มาตรา ๑๕๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๔ 
มาตรา ๖๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๕๖  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรา ๖๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีก าหนดห้าปี 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๗๙ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา ๖๙ เป็นเท็จ 
ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

(มาตรา ๑๕๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๕ 
มาตรา ๖๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๗) 
 
มาตรา ๑๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และ

มาตรา ๘๐ หรือหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนดตามมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๘๐ 
(๒) หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๗๒ 

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(มาตรา ๑๕๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๖ 
มาตรา ๗๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๙ 
มาตรา ๗๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๐ 
มาตรา ๘๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๙) 
 

- แก้ไขเพ่ิมเติมรูปแบบเพ่ือ 
มิใหเ้กิดความสับสนในการ
ตีความ จึงแก้ไขให้เป็น
แนวทางเดียวกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๒ 

 

มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๔ หรือเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออก
เสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิด
การออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(มาตรา ๑๕๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๗ 
มาตรา ๗๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๒) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๐ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๗๖ 
มาตรา ๗๗ และหรือมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา ๗๕ (๑) หรือ (๒) ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน า
จับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระท าความผิดตามมาตรา ๗๖ 
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 
ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรคการเมืองนั้น และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรค
การเมืองนั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 

(มาตรา ๑๕๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๘ 
มาตรา ๗๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๓ 
มาตรา ๗๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๕ 
มาตรา ๗๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๖ 
มาตรา ๙๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๔) 
 

- มีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพียงเล็กน้อย และมีการระบุ
อนุมาตราเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ (๓) (๔) หรือ (๕) 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี และให้น าความในมาตรา ๑๕๙ 
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 

(มาตรา ๑๖๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๙ 
มาตรา ๗๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๓ 
มาตรา ๑๕๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๕๘) 
 
 
 

- เพ่ิมความเพ่ือให้น าเรื่องการ
ที่ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับ
มาใช้บังคับกับกรณีมาตรา 
๗๓ (๓) (๔) หรือ (๕) ด้วย 



 ๘๑ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๖๐/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕/๑ หรือหาเสียง
เลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิด
ว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕/๑ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๑๖๐/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๖๐ 
มาตรา ๗๕/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๔) 
 

- เพ่ิมบทก าหนดโทษขึ้นเป็น
มาตราใหม่ เนื่องจากมีการ
เพ่ิมบทบัญญัติใหม่เรื่องการ
หาเสียงซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับแนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรคการเมือง 
 

มาตรา ๑๖๑  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท  

(มาตรา ๗๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗๗) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๒  ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(มาตรา ๘๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘๓) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๑๐๕ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๙๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๕ 
มาตรา ๑๐๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๔) 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๒ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาตรา ๙๗ 
มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายก่อนถูกจับกุม  
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรค
หนึ่งที่คณะกรรมการเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๙๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๖ 
มาตรา ๙๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘ 
มาตรา ๑๐๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๐ 
มาตรา ๑๐๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๐๑) 
 

- ไมม่ีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(มาตรา ๙๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๗ 
มาตรา ๑๐๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๙) 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๖  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(มาตรา ๑๒๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๑๙) 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๖๗  ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่า
การให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การ
กระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และ
สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท า
ความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้
เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้
สิทธิในการด าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏใน
ภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่ไป 
เบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยค า หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และ
คณะกรรมการอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และ
การเพิกถอนการกันไว้เป็นพยานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนด
ระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอน
สิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่ง
หรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๖๙  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด  
ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกของตนลงสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๔ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๗๐  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน 
หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  
ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท า
ในราชอาณาจักร 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๑๗๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗๒  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน์ในการนับ
เวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีผู้ที่เข้าชื่อร่วมกันเพ่ือขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้ช าระเงินทุนประเดิมหรือค่า
บ ารุงพรรคการเมืองไว้แล้ว หากภายหลังนายทะเบียนพรรค
การเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ให้ถือว่าผู้ที่เข้าชื่อ
ร่วมกันนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗๓  ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ระยะเวลาในการ
ค านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งส าหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๖๖ และมาตรา 
๗๐ ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๕ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

(มาตรา ๖๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๔ 
มาตรา ๗๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖๘) 
 
มาตรา ๑๗๔  บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗๖  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมืองเพื่อก าหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองและของผู้สมัคร ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๗๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๐ และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 



 ๘๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับของ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การกระท าใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท านั้น 
ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ศาล มีอ านาจด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

 
มาตรา ๑๗๘  บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง 

หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด
ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

 
 
 

นางสาวจิรารัตน์  จันทรัตน์ 
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง  ส านักกรรมาธิการ ๑ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 


