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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สารบัญ 
 

บทนิยาม 

 

หมวด 1  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 

  สวนท่ี 2  เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 3  เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 4  ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

  2. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

   สวนท่ี 5  ผูสมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 1. ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

  2. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 3. การสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน 

 4. หมายเลขท่ีจะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวน 

    และแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 6  คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 7  การลงคะแนนเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 8  การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

  สวนท่ี 9  การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 



  สวนท่ี 10  การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต 

       และเท่ียงธรรม 

  สวนท่ี 11  การคัดคานการเลือกตั้ง 

 

หมวด 2  การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

  สวนท่ี 1  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา 

  สวนท่ี 2  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

 

หมวด 3  บทกําหนดโทษ 

 

บทเฉพาะกาล 



พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. 2550 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เปนปท่ี 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 41 

มาตรา 45 และมาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 



มาตรา 1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแต วันถัด 

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 

(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 

“ผูไดรับการเสนอชื่อ” หมายความวา ผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหา

เปนสมาชิกวุฒิสภา 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 64 ก/หนา 69/7 ตุลาคม 2550 



“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกา

ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 

“วันสรรหา” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเร่ิมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

“เขตเลือกตั้ ง” หมายความว า ทองท่ี ท่ีกํ าหนดเปนเขตเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน หรือเขตเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

แลวแตกรณี 

“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา ทองถิ่นท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ัง 

“ท่ีเลือกตั้ง” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ัง และ

ใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบท่ีเลือกต้ัง 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศกําหนดสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 

“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวง 

“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

“ท่ีวาการอําเภอ” หมายความรวมถึง สํานักงานเขตและท่ีวาการกิ่งอําเภอ 

“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 

“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 

 



มาตรา 5  ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 



หมวด 1 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   

 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา  6   ในการ เ ลือก ต้ังสมาชิกสภา ผู แทนราษฎรเปนการ ท่ัวไป  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ ่งเปน 

การลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีได 

ในเขตเลือกต้ังน้ัน 

(2) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งเปนการลงคะแนน

เลือกพรรคการเมืองท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังในแตละเขตเลือกต้ัง  

โดยเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเพียงพรรคการเมืองเดียว 

 

มาตรา 7  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เปนการเลือกต้ังท่ัวไปแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดวันรับสมัครเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ซึ่งตองกําหนดใหม ี

การเร่ิมรับสมัครไมเกินย่ีสิบวันนับจากวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบังคับ และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 



(2) กําหนดวันท่ีพรรคการเมืองจะย่ืนบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ซึ่งตองกําหนดใหเปนวันกอนวันรับสมัครเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังตาม (1) และกําหนดวันรับสมัคร 

ไมนอยกวาหาวัน 

(3) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี 

และจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังของแตละจังหวัด ซึ่งจะตองมี

รายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ัง 

แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

(4) กําหนดเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบสัดสวน ซึ่งจะตองมีรายละเอียด

เกี่ยวกับจังหวัดท่ีอยูภายในเขตเลือกต้ังแตละกลุมจังหวัด 

ในกรณีท่ีมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง ใหนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 8  ในการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง

ท่ัวไป ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวามีกรณีอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังน้ัน 

มิไดเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหประกาศผลการเลือกต้ังวาผูใดไดรับเลือกต้ัง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกต้ัง แตถาเห็นวาเปนกรณีท่ีมีเหตุอันสงสัยวา 

มีกรณีไมสุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกต้ังใด จะยังไมประกาศผลสําหรับ 

เขตเลือกต้ังน้ันก็ได แตตองสอบสวนและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันเลือกต้ัง  ท้ังน้ี การประกาศผลการเลือกต้ังไมมีผลกระทบกระเทือนการดําเนินการ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สวนที่ 10 การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

และสวนท่ี 11 การคัดคานการเลือกต้ัง 



มาตรา 9  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั ่งใหมีการเลือกตั้งใหม  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา 

หรืองดเวนการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเฉพาะในการเลือกต้ังน้ัน เพ่ือใหเหมาะสมและจําเปน 

แกการดําเนินการเลือกต้ังใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได 



สวนท่ี 2 

เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 10  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับ

การเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังไวทุกจังหวัด เพ่ือใหประชาชนไดทราบลวงหนา 

การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงจะตองกําหนดตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไว 

ในรัฐธรรมนูญและจะตองกําหนดพ้ืนท่ีในแตละเขตเลือกต้ังใหติดตอกันและมีจํานวน

ราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกัน โดยถือเกณฑดังน้ี 

(1) ใหรวมอําเภอตาง ๆ เปนเขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีท่ีติดตอใกลชิดกัน 

ความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน และการเคยอยูในเขตเลือกต้ังเดียวกัน  

ถาการรวมอําเภอในลักษณะน้ีจะทําใหมี จํานวนราษฎรมากหรือนอยเกินไป  

ใหแยกตําบลของอําเภอออกเพ่ือใหไดจํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับการเปน 

เขตเลือกต้ัง แตจะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของตําบลไมได 

(2) ในกรณีท่ีการกําหนดพ้ืนท่ีตามเกณฑใน (1) จะทําใหจํานวนราษฎรในแตละ 

เขตเลือกต้ังมีจํานวนไมใกลเคียงกันหรือไมมีสภาพเปนชุมชนเดียวกัน ใหดําเนินการ

แบงเขตเลือกต้ังตามสภาพของชุมชนท่ีราษฎรมีการติดตอกันเปนประจําในลักษณะ 

ท่ีเปนชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันและสามารถเดินทางติดตอกันไดโดยสะดวก 

โดยจะตองทําใหจํานวนราษฎรมีจํานวนใกลเคียงกันมากท่ีสุด 

เมื่อไดดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกต้ัง  ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงเขตเลือกต้ัง

ใหกระทําได เฉพาะเมื่ อมีการเปล่ียนแปลงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกต้ังในจังหวัด 



ในกรณี ท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังท่ัวไป 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดเขตเลือกต้ังในคราวน้ัน โดยถือ 

เขตเลือกต้ังท่ีมีการประกาศกําหนดไวตามมาตราน้ี เวนแตมีกรณีจําเปนท่ีจะตองมี 

การเปล่ียนแปลงเขตเลือกต้ังตามวรรคสาม 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวางในระหวางอายุ 

ของสภาผูแทนราษฎร ใหใชเขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปของตําแหนงที่วางนั้นโดยมิใหนําการเปลี่ยนแปลง 

เขตเลือกต้ังในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎรตามวรรคสามมาใชบังคับ 

 

มาตรา 11  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการแบงเขตเลือกต้ัง 

สําหรับการเล ือกตั ้งแบบสัดส วนใหเป นไปตามบทบัญญัต ิของรัฐธรรมนูญไว  

เพ่ือใหประชาชนไดทราบลวงหนา 

การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหรวมจังหวัดตาง ๆ เปนเขตเลือกต้ัง  

จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางสวนของจังหวัดมิได และจะตองกําหนดพ้ืนท่ีในแตละ

เขตเลือกต้ังใหติดตอกันและมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกัน  

โดยคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน 

เมื่อได ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนแลว ใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดการแบงเขตเลือกตั้งแบบสัดสวน  

ทั ้ง นี ้ ก าร เป ล่ียนแปลงเขตเ ลือก ต้ังแบบสัดส วนใหกระทําได เฉพาะเมื่ อมี 

การเปล่ียนแปลงจํานวนราษฎรในจังหวัด อันทําใหจํานวนราษฎรของแตละกลุมจังหวัด 

มีจํานวนไมใกลเคียงกัน 



ในกรณีที ่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนในคราวนั้น 

โดยถือเขตเลือกต้ังท่ีมีการประกาศกําหนดไวตามมาตราน้ี 

 

มาตรา 12  เมื ่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา 15 

กําหนดหนวยเลือกต้ังท่ีจะพึงมีในแตละเขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงความสะดวก 

ในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกต้ังของราษฎร 

การกําหนดหนวยเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกต้ัง เวนแตในกรณีท่ีมีผูมีสิทธิ

เลือกต้ังจํานวนนอยจะรวมหมูบานท่ีอยูติดกันต้ังแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกต้ัง

เดียวกันก็ได สําหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน 

อาจกําหนดใหใช เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม นํ้า เปนเขต 

ของหนวยเลือกต้ังก็ได และ 

(2) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ  

แต ถ า เห็นว า ไม เปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง อาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได  

หรือจะกําหนดหนวยเลือกต้ังเพ่ิมขึ้นโดยใหมี จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังนอยกวา 

จํานวนดังกลาวก็ได 

ใหดําเนินการประกาศหนวยเลือกต้ังไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันเลือกต้ัง  

โดยใหปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการ

องคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร

ในกรณีจําเปน อาจใหจัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกต้ังไวดวยก็ได 



การเปล่ียนแปลงเขตของหนวยเลือกต้ัง ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกต้ัง

ไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย  

หรือเหตุจําเปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวันก็ได 

และใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 13  ในการกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา 12 ใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา 15 

กําหนดท่ีเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ังไวดวย และใหนําความในมาตรา 12 วรรคสาม

และวรรคสี ่ มาใช บ ังค ับโดยอนุโลมก ับการประกาศกําหนดที ่เล ือกตั ้งและ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเลือกต้ัง 

ท่ี เลือกต้ังตามวรรคหน่ึงตองเปนสถานท่ี ท่ีประชาชนเขาออกไดสะดวก  

เพ่ือการลงคะแนนเลือกต้ัง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรต้ังอยู 

ในยานกลางของหนวยเลือกต้ัง พรอมท้ังใหมีปายหรือเคร่ืองหมายอื่นใดเพ่ือแสดง

ขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกตั้งไวดวย ตามลักษณะของทองที่และภูมิประเทศ 

ในการลงคะแนนเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ในทองท่ีใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง  

หรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิทธิ เ ลือกต้ัง อาจประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ัง 

นอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกต้ังน้ัน 

 

มาตรา 14  การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  

ให ใ ช หน วย เ ลื อก ต้ั งและ ท่ี เ ลื อก ต้ั งตาม ท่ีกํ าหนดไว สํ าห รับการ เ ลื อก ต้ั ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 



สวนท่ี 3 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 15  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ัง ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหน่ึงคน มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การรับสมัครเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง และดําเนินกิจการท่ีจําเปนเกี่ยวกับ 

การเลือกต้ังใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(2) คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไมนอยกวาหาคน มีหนาท่ี

เกี่ยวกับการกําหนดหนวยเลือกต้ัง ท่ีเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

การเพ่ิมชื่อ และการถอนชื่อผูมีสิทธิ เ ลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง รวมท้ังมีหนา ท่ี 

ในการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และการประกาศ 

ผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 

การแตงต้ังผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังและคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ

แตง ต้ังหรือมอบหมายให ผูอํ านวยการการเลือกต้ังประจํ า เขตเลือกต้ังหรือ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล 

หรือบุคคลใด เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ังไดตามสมควร 

 



มาตรา 16  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งบุคคล

เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ังหน่ึงคน มีหนาท่ีอํานวยความสะดวก

ชวยเหลือ และใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง รวมท้ังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามคําสั่ง

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(2) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาเกาคน มีหนาที่เกี่ยวกับ

การลงคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังและนับคะแนนเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ัง 

แตละแหง 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐ 

ทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ 

ประจําหนวยเลือกต้ังและคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

 

มาตรา 17  คณะกรรมการประจําหน วยเลือกต้ังตามมาตรา 16 (2)  

ใหประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการไมนอยกวาแปดคน ซึ่งแตงต้ัง

จากผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน 

ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงเกาคน 

ให คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตง ต้ังผูมีสิทธิ เ ลือกต้ังใน 

เขตเลือกต้ังน้ันเปนกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังใหไดจํานวนตามมาตรา 16 (2) 

ในวันเลือกต้ัง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ังแลวมีกรรมการประจํา 

หนวยเลือกต้ังมาปฏิบัติหนาท่ีไมถึงเกาคน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังท่ีอยู

ในขณะน้ันแตง ต้ัง ผูมีสิทธิ เ ลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง น้ันเปนกรรมการประจํา 

หนวยเลือกต้ังจนครบเกาคน แตถาไมมีกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมาปฏิบัติหนาท่ี



เลย ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังบุคคลอ่ืนเปนกรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ังเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยเลือกต้ัง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 18  พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดประสงค 

จะสงตัวแทนไปประจําอยู ณ ท่ีเลือกต้ังเพ่ือสังเกตการณการลงคะแนนเลือกต้ังและ 

การนับคะแนนเลือกต้ัง ให ย่ืนหนังสือแตงต้ังตัวแทนของตนตอคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบหาวัน  ท้ังน้ี ใหแตงต้ังได 

ท่ีเลือกต้ังละหน่ึงคน 

ตัวแทนพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึง ตองอยูในท่ีซึ่งจัดไว ณ ท่ีเลือกต้ังซึ่งสามารถ

มองเห็นการปฏิบัติงานได และตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

ในกรณีท่ีมีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคสอง ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ังมีคําสั่งใหตัวแทนพรรคการเมืองน้ันออกไปจากท่ีเลือกต้ัง 

และใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือกต้ังดําเนินการเพ่ือใหเปนไป 

ตามคําสั่ง 

 

มาตรา 19  นอกจากท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาท่ี 

ของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา 

เขตเลือกต้ัง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  

และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

 



มาตรา 20  หามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง เจาหนาท่ี 

รักษาความปลอดภัย หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง 

จงใจไมปฏิบั ติตามหนาท่ี ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือขัดขวาง 

มิใหการเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง หรือคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ  

หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

และไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง ไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรืออาญา 

 

มาตรา 21  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(1) กรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูอํานวยการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

(2) ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจํา

เขตเลือกต้ัง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และผูท่ีไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

ในการเลือกต้ัง 

สําหรับบุคคลตาม (2) ใหเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต 

วันท่ีไดรับการแตงต้ังจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาท่ี 



มาตรา 22  คาตอบแทนของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกต้ัง กรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ัง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และผูท่ีไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 



สวนท่ี 4 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

   

 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 23  ผูมีสิทธิ เลือกต้ังตองมีคุณสมบั ติและไมมี ลักษณะตองหาม 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

 

มาตรา 24  ในการเลือกต้ังคร้ังใด ถาผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง

ไดเ น่ืองจากมีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอบุคคล 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังแตง ต้ังไวในแตละเขตเลือกต้ัง ภายในเจ็ดวัน 

กอนวันเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง แตถามีเหตุจําเปนไมอาจแจง

ไดภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ัง ใหดําเนินการแจงตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนด 

ในการแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ทําเปนหนังสือชี้แจงเหตุดังกลาว โดยอาจมอบหมายใหบุคคลใดไปย่ืนตอบุคคล 

ซึ่ งคณะกรรมการการเ ลือก ต้ังแต ง ต้ังแทนหรือจัดส งหนังสือชี้ แจงเหตุ น้ัน 

ทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังพิจารณาแลวเห็นวา  

เหตุท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังแจงน้ันมิใชเหตุอันสมควร ใหรีบแจงใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบภายใน

สามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 



ผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีไดรับแจงตามวรรคสาม มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง 

การแจงเหตุ การพิจารณาการแจงเหตุ และการอุทธรณตามวรรคหน่ึง วรรคสาม 

หรือวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ในการน้ีใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดรายละเอียดของเหตุ 

ท่ีทําใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไว เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณา

ของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังไวดวย 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย

ปดประกาศรายชื่อบุคคลท่ีจะรับแจงเหตุ สถานท่ีท่ีจะรับแจงเหตุ และวิธีการแจงเหตุไว 

ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร 

 

มาตรา 25   เมื่ อครบกํ าหนดหกสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง ใหบุคคลท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง ประกาศรายชื่ อ 

ผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุตามมาตรา 24 หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุน้ัน

มิใชเหตุอันสมควร 

ในกรณี ท่ีประกาศรายชื่ อตามวรรคหน่ึงมีความผิดพลาดคลาดเค ล่ือน 

จากขอเท็จจริง ใหผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

เพ่ือดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 26  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุ

ท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง หรือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังแลว แตเหตุน้ัน 



มิใช เหตุอันสมควร หรือเปนผู ท่ีมีรายชื่อในประกาศตามมาตรา 25 ใหถือวา 

ผูน้ันเสียสิทธิดังตอไปน้ี 

(1 )  สิทธิ ย่ืนคําร อง คัดค านการเ ลือก ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

สมาชิกวุฒิสภา 

(2) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังและสิทธิได รับการเสนอชื่อเขา รับการสรรหา 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

(3) 1

๒ สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี 

 

มาตรา 27 2

๓  การเสียสิทธิตามมาตรา 26 ใหมีกําหนดเวลาต้ังแตวันเลือกต้ัง 

คร้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง จนถึงวันเลือกต้ังคร้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ัน

ไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไมวาจะเปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

ในกรณีท่ีมีการโตแยงการเสียสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังย่ืนคํารอง

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพรอมหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ันไดไปใชสิทธิเลือกต้ังในคร้ังถัดมาแลว  ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการ 

                                                 
๒ แมไดรับเลือกเปนผูใหญบานไปแลวก็ตาม แตเม่ือปรากฏวาผูนั้นเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

เนื่องจากมิไดใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยมิไดแจงเหตุอันสมควร จึงมีผลใหขาดคุณสมบัติและ 

ไมอาจดํารงตําแหนงผูใหญบานได (เรื่องเสร็จท่ี 295/2548) 
๓ การเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ังรวมถึงสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก 

สภาทองถ่ิน ซึ่งระยะเวลาเสียสิทธิดังกลาวใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีผูนั้นไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ังจนถึง 

วันท่ีผูนั้นไปใชสิทธิเลือกต้ัง การประกาศชื่อผูเสียสิทธิภายหลังวันเลือกต้ังไมไดมีผลใหระยะเวลา

ดังกลาวแตกตางไป (เรื่องเสร็จท่ี 134/2544) 



การเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาคํารองเพ่ือมีคําสั่งใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดรับคํารอง 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นคํารอง และการพิจารณาคํารองตามวรรคสอง 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 28  บุคคลซึ่งไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและไดแจง

เหตุแหงความจําเปนซึ่งเปนเหตุอันสมควร ยอมไดรับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุน 

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 



2. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 29   เมื่ อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังใดแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง

หรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ของแตละหนวยเลือกต้ัง และปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ 

สํา นักงานเทศบาล  ท่ี ทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ี ทําการผู ใหญบ าน  

หรือเขตชุมชนหนาแนนท่ีเห็นสมควร และท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ัง  

ไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันเลือกต้ัง กับใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังในทะเบียนบาน 

ไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบหาวันดวย 

 

มาตรา 30  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยู

ในทะเบ ียนบ านของตนไม ม ีรายชื ่ออยู ในบ ัญช ีรายชื ่อ ผู ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งแห ง 

หนวยเลือกต้ังท่ีตนหรือผูน้ันสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน มีสิทธิ 

ย่ืนคํ ารองขอเพ่ิมชื่ อตอคณะกรรมการการเ ลือก ต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือ 

ผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง มอบหมายกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน3

๔ 

เมื่อได รับคํารองตามวรรคหน่ึงแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา 

เขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายตรวจสอบหลักฐาน และ 

                                                 
๔ การนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ ไมวากฎหมายจะใชคําวา “กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา ... วัน”  

หรือ “ไมนอยกวา ... วันกอนวันเลือกต้ัง” ก็ตาม จะตองไมนับวันเลือกต้ังและวันท่ีมีกฎหมายกําหนด 

ใหตองปฏิบัติรวมคํานวณดวย (เรื่องเสร็จท่ี 235/2536) 



ถาเห็นวาผูย่ืนคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหสั่งเติมชื่อ

ตามท่ีย่ืนคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายเห็นวาผูยื่นคํารองหรือ

ผู ม ีชื ่ออยู ในทะเบ ียนบ านเป น ผู ไมมีสิทธิ เลือกต้ัง ก็ ใหสั่ งยกคํารอง และแจง 

ใหผูย่ืนคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับคํารองโดยแสดงเหตุผลไวดวย 

เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ผูย่ืนคํารองมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลจังหวัด 

ท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู หรือตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร

กอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาหาวัน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนิน

กระบวนพิจารณา เพ่ือใหศาลวินิจฉัยวาจะใหเติมชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ตามท่ีย่ืนคํารองหรือไม 

เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคสามแลว ใหศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว คําสั่ง

ของศาลใหเปนท่ีสุด และใหศาลแจงคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต

เลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็ว

ท่ีสุด และในกรณีท่ีมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังไปกอนไดรับคําสั่งศาล 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

มอบหมาย ดําเนินการแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับใหถูกตองดวย 

การใดที่ไดปฏิบัติไปตามคําสั ่งเดิมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 

เขตเลือกต้ังหรือผู ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนได รับคําสั่งศาล 

เปนอยางอื่นน้ันใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย 

 

มาตรา 31  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ท่ีไดประกาศตามมาตรา 29 มีชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกต้ัง ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารอง 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง



มอบหมายไดกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน เพ่ือใหถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกต้ัง

น้ันออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

เมื ่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที ่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมอบหมายพิจารณาแลวเห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิเลือกตั้ง

ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือสมควรยกคํารอง ก็ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูน้ัน

หรือยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั ่งใหผู นั ้นและเจาบานทราบ และ 

ใหนําความในมาตรา 30 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาเจาบานผู ใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ เลือกต้ังปรากฏชื่อบุคคลอื่น 

อยูในทะเบียนบานของตนโดยท่ีบุคคลน้ันมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง  

เมื่อเจาบานนําหลักฐานทะเบียนบานมาแสดงวาไมมีชื่อบุคคลน้ัน ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง หรือผู ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  

หรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง แลวแตกรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลน้ันออกจาก

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 

มาตรา 32  ในกรณีท่ีมีการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังบุคคลใด

บุคคลหน่ึง และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลน้ัน  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับแจงคําพิพากษาของศาลแลว ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังจัดใหมีบันทึกลงไวในทะเบียนท่ีจัดทําไวและใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามคําพิพากษาของศาล ปดไว  

ณ สํานักงานเทศบาล หรือท่ีวาการอําเภอโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีไดมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังแลว ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศถอนชื่อผูซึ่ งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 



ตามวรรคหน่ึงออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับใหถูกตองดวย และใหนํา

ความในมาตรา 30 วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 33  หามมิใหผูใดดําเนินการหรือยินยอมใหมีการยายบุคคลใดเขามา

ในทะเบียนบานของตน เพ่ือประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

หากปรากฏวามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี ใหสันนิษฐานวาเปนการยายบุคคล

เขามาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชนในการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

(1) การยายบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปซึ่งไมมีชื ่อสกุลเดียวกับเจาบานเขามา 

ในทะเบียนบานเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเลือกต้ังท่ีจะมีขึ้นภายในสองปนับแตวันท่ี

ยายเขามาในทะเบียนบาน 

(2) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลน้ันมิไดอยูอาศัยจริง 

(3) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาบาน 



สวนท่ี 5 

ผูสมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

   

 

1. ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 34 4

๕  บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปน 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 35  บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ในนามของพรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้ง

                                                 
๕ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มิไดกําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดจะตองมีคุณสมบัติใด

เพ่ิมเติม และการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมจากการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดถือวาขัดตอรัฐธรรมนูญ 

และใชบังคับไมได (เรื่องเสร็จท่ี 536/2543) 

บุคคลท่ีเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจําคุกไมวาในประเทศหรือในตางประเทศต้ังแตสองป

ขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง ซึ่งมิใชความผิดอันไดกระทําโดยประมาทแลว  

ยอมถือไดว าบุคคลนั้นเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(เรื่องเสร็จท่ี 276/2525) 

บุคคลใดท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาจะเปนการถูกเพิกถอนเพราะกระทําผิดเก่ียวกับ 

การเลือกต้ังตามกฎหมายใด ก็ยอมถือวาเปนผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและเปนผูขาดคุณสมบัติของ

ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เรื่องเสร็จท่ี 7/2500) 



แบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน แบบใดแบบหน่ึงไดเพียงแบบเดียว และสมัคร 

รับเลือกต้ังไดเพียงเขตเลือกต้ังเดียว 

ในกรณีที่ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังพบวามีการสมัครรับเลือกต้ังอันเปนการฝาฝนความในวรรคหน่ึง หามมิให

ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั ้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั ้ง

ประกาศใหบ ุคคลนั ้นเปนผู สมัครตามมาตรา 37 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี  

และใหบุคคลนั ้นมีสิทธิ ย่ืนคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีประกาศ 

การรับสมัครเลือกต้ัง และใหนําความในมาตรา 39 หรือมาตรา 44 แลวแตกรณี  

มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีการตรวจพบการฝาฝนความในวรรคหนึ่งภายหลัง

การประกาศการร ับสม ัครเล ือกตั ้ง ให นําความในมาตรา 40 หรือมาตรา 45  

แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 



2. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 36  ในการสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ใหผูสมัครของแตละ

พรรคการเม ือ ง ที ่ม ีส ิทธ ิสม ัครร ับ เล ือก ตั ้ง ใน เขตเล ือก ตั ้ง ใด  ยื ่น ใบสม ัคร 

ตอผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังน้ัน ณ สถานท่ีท่ีผู อํานวยการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้งกําหนด ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยผูสมัคร

ของแตละพรรคการเมืองทุกคนตามจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน ตองย่ืน 

ใบสมัครในคราวเดียวกัน 

การย่ืนใบสมัครตามวรรคหน่ึง ให ผูสมัครย่ืนหนังสือรับรองของหัวหน า 

พรรคการเมืองวาสงสมาชิกผูน้ันเขาสมัครรับเลือกต้ัง พรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียม

การสมัครคนละหาพันบาทและมีหลักฐานการสมัครครบถวนตามท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีผูสมัครของพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองย่ืนใบสมัครพรอมกัน 

และไม อาจตกลงก ันได ว าจะให ผู สม ัครของพรรคการเม ืองใดยื ่นก อนหล ัง  

ใหใชวิธีการจับสลากระหวางผูสมัครซึ่งเปนผูแทนของผูสมัครของพรรคการเมือง 

ท่ีมาพรอมกัน เพ่ือกําหนดลําดับการย่ืนใบสมัครของผูสมัครของแตละพรรคการเมือง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการสมัครรับเลือกต้ัง 

 

มาตรา 37  เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับใบสมัคร 

ของผูสมัครของพรรคการเมืองใดแลว ใหลงบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐาน  

และออกใบรับใหแกผูสมัครของพรรคการเมืองน้ันเรียงตามลําดับการย่ืนใบสมัคร 



ตามมาตรา 36 และใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐาน

การสมัคร คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิ 

ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังหรือไมใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับสมัคร  

ถาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังไดก็ใหประกาศการรับสมัครไวโดยเปดเผย  

ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบานและท่ีเลือกต้ัง หรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ัง 

ในเขตเลือกต้ังท่ีผูน้ันสมัคร 

ประกาศตามวรรคหน่ึงอยางนอยใหมีชื่อและชื่อสกุลผูสมัคร รูปถายผูสมัคร 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครท่ีจะใชในการลงคะแนน  ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 38  เมื่อผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดออกใบรับใหแก

ผู สมั ครตามมาตรา  37 แล ว  ห ามมิ ให ผู สมัครถอนการสมั คร รับ เ ลือก ต้ั ง  

และใหคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตกเปนของกองทุนเพ่ือการพัฒนา 

พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

หามมิใหผูสมัครตามวรรคหน่ึงย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน  

หรือเขตเลือกต้ังอื่นอีก 

 

มาตรา 39  ในกรณีท่ีผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตามมาตรา 37 ใหผูสมัครผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลฎีกา

ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง โดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเชนใดแลว  

ใหศาลแจงคํ าสั่ งไปยังผูอํ านวยการการเลือกต้ังประจํ าเขตเลือกต้ัง ในการน้ี  



ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดยเร็ว ถาศาลมีคําสั่ง

ใหรับสมัคร ใหประกาศชื่อผูน้ันตามมาตรา 37 แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ

กอนทราบคําสั่งศาล 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ

ของท่ีประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมและใหแลวเสร็จกอนวันเลือกต้ัง 

ไมนอยกวาสามวัน ในการน้ีอาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกต้ังน้ันเปนผูรับคํารอง

แทนเพ่ือจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐาน 

หรือดําเนินการอื่นท่ีจําเปนแทนศาลฎีกาก็ได 

 

มาตรา 40  กอนวันเลือกต้ัง ถาปรากฏหลักฐานวาผูสมัครผูใดขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจํา

เขตเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถาเห็นวาผูสมัครผูน้ันขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ให ย่ืนคํารองตอศาลฎีกา 

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผูน้ัน 

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ 

ของท่ีประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรม ในการน้ี อาจกําหนด 

ใหศาลชั้นตนในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูรับคํารองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย 

หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐาน หรือดําเนินการอื่นท่ีจําเปนแทน 

ศาลฎีกาก็ได 



เมื่อถึงวันเลือกต้ัง ถาปรากฏวาไมมีการย่ืนคํารองตอศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง  

หรือมีการย่ืนคํารองแลวแตศาลฎีกายังไมมีคําวินิจฉัย ใหการพิจารณาเปนอันยุติ  

และใหดําเนินการเลือกต้ังไปตามประกาศการรับสมัครท่ีมีผลอยูในวันเลือกต้ัง 



3. การสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน 

   

 

มาตรา 41  ในกรณีท่ีพรรคการเมืองใดจะเสนอบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในเขตเลือกต้ังใด พรรคการเมืองน้ันจะตอง

จัดทําบัญชีรายชื่อโดยมีหลักเกณฑตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

(1) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดตองไดรับความยินยอมเปนหลักฐาน

โดยชัดแจงจากบุคคลน้ัน และบุคคลดังกลาวตองเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 

ท่ีจะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(2) การจัดทําบัญชีรายชื่อ ใหจัดเรียงลําดับรายชื่อผูสมัครตามลําดับหมายเลข

จํานวนสิบคน 

 

มาตรา 42  การสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน ใหหัวหนาพรรคการเมือง  

หรือผูซึ่ งได รับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมือง ย่ืนบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

ท่ีพรรคการเมืองจัดทําขึ้นตามมาตรา 41 ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังตามวันเวลา 

ท่ีกําหนด พรอมท้ังหนังสือยินยอมของผูสมัคร เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละ 

หาพันบาท หลักฐานการพิจารณารายชื่อผูสมัครของพรรคการเมืองตามท่ีบัญญัติ 

ไว ในมาตรา 97 (2) ของรัฐธรรมนูญ และหลักฐานการสมัครอื่นครบถวน 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการย่ืนบัญชีรายชื่อ 



มาตรา 43  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได รับบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

ตามมาตรา 42 แลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานประกอบ 

การสมัครคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูสมัคร ถาเห็นวาถูกตอง ใหประกาศ

รายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อผูสมัครแบบสัดสวนของพรรคการเมืองเปนราย 

เขตเลือกต้ังแบบสัดสวนน้ันไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีตามมาตรา 37 และใหนําความ

ในมาตรา 38 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 44  ในกรณีที่ผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งตามมาตรา 43 ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเวลาเจ็ดวัน

นับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และใหนําความในมาตรา 39  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 45  กอนวันเลือกต้ัง ถาปรากฏวาผูสมัครแบบสัดสวนผูใดขาดคุณสมบัติ

สมั ค ร รับ เ ลื อก ต้ั ง  ห รื อมี ลั กษณะต อ งห ามมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ สมั ค ร รับ เ ลื อก ต้ั ง  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว และใหนําความ 

ในมาตรา 40 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



4. หมายเลขท่ีจะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 46  ในกรณีท่ีเปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง

ท่ัวไป ใหพรรคการเมืองท่ีสงสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน ไดรับหมายเลขท่ีจะใช

ลงคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนของพรรคการเมืองน้ันเรียงตามลําดับกอนหลัง 

ในการย่ืนบัญชีรายชื่อ และใหมีหมายเลขเดียวกันทุกเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน 

ในกรณี ท่ีมีพรรคการเมืองมาย่ืนสมัครพรอมกันและไมอาจตกลงกันได  

ใหใชวิธีจับสลากระหวางพรรคการเมืองท่ีมาพรอมกัน 

 

มาตรา 47  ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป  

ใหผูสมัครไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับกอนหลังการย่ืนใบสมัคร

ตามลําดับเลขท่ีใบรับใบสมัครตามมาตรา 37 โดยให ผูสมัครพรรคเดียวกัน 

ไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครเรียงตามลําดับตอเน่ืองกัน 

 

มาตรา 48  ในกรณีท่ีเปนการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง 

ใหนําความในมาตรา 47 มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สวนท่ี 6 

คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 49  การใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสําหรับ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกต้ังใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติ 

ในสวนน้ี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

วิธีการหาเสียงเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหน่ึง

ใหมีผลใชบังคับในระยะเวลา ดังตอไปน้ี 

( 1 )  ในกรณี ท่ี เ ป นก า ร เ ลื อก ต้ั ง ท่ั ว ไปอั น เ น่ื อ งม าจ ากก ารครบอ า ยุ 

ของสภาผูแทนราษฎร ใหมีผลใชบังคับต้ังแตเกาสิบวันกอนวันครบอายุจนถึง 

วันเลือกต้ัง 

(2) ในกรณีท่ีเปนการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากเหตุอื่นนอกจาก (1) ใหมีผล 

ใชบังคับ ต้ังแต วันท่ีไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง 

 

มาตรา 50  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ัง ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) จํานวนเงินคาใชจ ายของผูสมัครแตละคนท่ีจะใชจ ายในการเลือกต้ัง 

แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

(2) จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองท่ีจะใชจายในการเลือกต้ังแบบสัดสวน

ในเขตเลือก ต้ั งแบบสั ดส วน ในกรณี ท่ี ผู สมั ครแบบสั ดส วนในบัญชี รายชื่ อ 



ของพรรคการเมืองใดไดใชจายไปเพ่ือการเลือกต้ังเปนจํานวนเทาใด ใหนับรวม 

เปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย 

เมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย 

ในการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยหารือ 

กับหัวหน าพรรคการเมืองตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

หามมิใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนคาใชจาย 

ที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ท้ังน้ี คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพยสิน 

อื่นใดท่ีบุคคลใด ๆ จายหรือรับวาจะจายแทนหรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทน 

เพ่ือประโยชนในการหาเสียงเลือกต้ัง โดยความยินยอมของผูสมัครหรือพรรคการเมือง

น้ันดวย ในกรณีท่ีนําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทน

ตามปกติในทองท่ีน้ัน ๆ 

การใชจายเงินท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

บัญญัติใหถือวาเปนการใชจายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ใหนํามารวมคํานวณเปนคาใชจาย

ของผูสมัครหรือพรรคการเมืองตามมาตราน้ีดวย 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแลว ใหคณะกรรรมการ

การเลือกต้ังจัดประชุมหารือกับหัวหนาพรรคการเมือง เพ่ือกําหนดจํานวนเงินคาใชจาย

ในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและของผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป

คร้ังตอไป  ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแตวันที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวน

ในการเลือกต้ังท่ัวไปดังกลาว 

 

มาตรา 51  ใหผูสมัครแตงต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควร และใหพรรคการเมืองแตงต้ัง

บุคคลท่ีมีความรูทางบัญชี เพ่ือเปนสมุหบัญชีเลือกต้ังของผูสมัครหรือพรรคการเมือง 



โดยใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและรับรองความถูกตองของบัญชีรายรับ 

และรายจายของผูสมัคร หรือของพรรคการเมืองในการเลือกต้ังน้ัน 

การจัดทําบัญชีรายรับและรายจายของสมุหบัญชีเลือกต้ังใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 52  ภายในกําหนดเกาสิบวันหลังจากวันเลือกต้ัง ผูสมัครแตละคน 

และพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครแบบสัดสวนตองย่ืนบัญชีรายรับและรายจ าย 

ท่ีสมุหบัญชีเลือกต้ังจัดทําขึ้น โดยผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมือง แลวแตกรณี  

ไดรับรองความถูกตองบัญชีรายรับและรายจายอยางนอยตองประกอบดวยคาใชจาย

ท้ังหมดท่ีไดจายไปแลวและท่ียังคางชําระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี ่ยวของใหถูกตอง

ครบถวนตามความเปนจริง ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดดําเนินการตรวจสอบรายการคาใชจายตามวรรคหน่ึง

แลว ใหประกาศผลการตรวจสอบรายการคาใชจายน้ัน ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการคัดคานการเลือกต้ังวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดใชจาย

เกี่ยวกับการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินคาใชจายท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด  

ใหเก็บรักษารายการคาใชจายและหลักฐานดังกลาวไวจนกวาคณะกรรมการการเลือกต้ัง

จะไดพิจารณาเสร็จสิ้น 

 

มาตรา 53  หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือจูงใจ 

ให ผูมีสิทธิ เลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือ 

พรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ดวยวิธีการดังตอไปน้ี 



(1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให ทรัพยสิน  

หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได แกผูใด 

(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะ

โดยตรงหรือโดยออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห 

หรือสถาบันอื่นใด 

(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ 

(4) เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผูใด 

(5) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ

ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ความผิดตาม (1) หรือ (2) ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ 

สงเร่ืองใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีได 

 

มาตรา 54  หามมิให ผู ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพยสิน  

หรือผลประโยชนอื่นใดเพ่ือลงสมัครรับเลือกต้ังหรือไมลงสมัครรับเลือกต้ังอันกอใหเกิด

ประโยชนแกผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการเลือกต้ัง และทําใหการเลือกต้ัง

มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

หามมิใหผูใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกต้ังหรือสงผูสมัครรับเลือกต้ัง

เ พ่ือประโยชนของผูอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นในการหลีกเ ล่ียงหลักเกณฑ 

ตามมาตรา 88 

 

มาตรา 55  หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง 

เพ่ือการเลือกต้ังหรือนํากลับไปจากท่ีเลือกต้ังโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะ 



หรือค าจ างซึ ่งต องเส ียตามปกติ หร ือจ ัดให ผู ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งไปยังที ่เล ือกตั ้ง  

หรือกลับจากที่เลือกต้ังเพ่ือจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนใหแก

ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ที ่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงที่เลือกตั้งซึ ่งจัดไวสําหรับ 

การลงคะแนนตามมาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 97 ดวย 

บทบัญญัติในมาตราน้ี มิใหใชบังคับแกการท่ีหนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 

มาตรา 56  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการ 

หาเสียงเลือกต้ังหรือกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชนแหงการเลือกต้ังโดยประการ 

ท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ท้ังน้ี เวนแตการกระทําน้ัน 

เปนการชวยราชการหรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูน้ัน 

 

มาตรา 575

๖  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย

กระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

การใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหน่ึง มิใหหมาย 

ความรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติท่ีพึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาท่ี 

ของรัฐน้ัน หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ัง

                                                 
๖ การท่ีคณะรัฐมนตรีจะวางหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหเกิดความไมเปนกลาง 

หรือขัดตอมาตรา 57 ยอมเปนดุลพินิจท่ีจะกระทําได (เรื่องเสร็จท่ี 740/2550) 

เจาหนาท่ีของรัฐผูไมตองหามสมัครรับเลือกต้ังยอมมีสิทธิหาเสียงเลือกต้ังไดโดยไมเปน

ความผิดตามมาตรา 57 (เรื่องเสร็จท่ี 64/2526) 



ของผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี แมวา 

การกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื ่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใด 

ท่ี เห็นว า อาจเปนคุณหรือเปนโทษแก ผู สมัครหรือพรรคการเมืองใด ในการน้ี  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล

เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ัน สั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณอันอาจเปนคุณหรือเปนโทษ

แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดพนจากหนาท่ีเปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํา

กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอําเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือ

นอกเขตเลือกต้ัง หรือหามเขาเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึงได 

 

มาตรา 58 6

๗  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ  

ไม ว าจะ เป นคุณหรือเปนโทษแก ผู สมั ครหรือพรรคการเมื องใด นับ ต้ั งแต 

เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกต้ังหน่ึงวันจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 

 

มาตรา 59  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการ 

ของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ัง ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การจัดสถานท่ีปดประกาศและท่ีติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกต้ังในบริเวณ

สาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียง

เลือกต้ังของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 

                                                 
๗ การโฆษณาคือการกระจายขาวเพ่ือจูงใจใหกระทําตามความประสงคของผูโฆษณา การใสเส้ือผาหรอื

ส่ิงประดับท่ีมีขอความ ภาพเก่ียวกับผูสมัครคนใดจึงเปนการโฆษณา สวนคําวา “...จนส้ินสุดวันเลือกต้ัง...” 

หมายถึงตองถือเอากําหนดส้ินสุดของวันเลือกต้ัง คือ เวลา 24.00 นาฬิกา (เรื่องเสร็จท่ี 225/2522) 



(2) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังและผูสมัครหรือพรรคการเมือง

ไปใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

(3) สถานท่ีสําหรับใหผูสมัครและพรรคการเมืองใชในการโฆษณาหาเสียง 

ไดอยางเทาเทียมกัน ในการนี้ รัฐอาจจัดใหมีการแสดงหรือการดําเนินการอื่นใด 

เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการโฆษณาหาเสียงดวยก็ได แตตองมิใชเปนการจัด

ใหมีเพ่ือการสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ 

(4) การกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศนของรัฐ ซึ่งจะตองจัดใหพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังมีโอกาส 

เทาเทียมกัน 

(5) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เพื่อใหการหาเสียงเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังวางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการเลือกต้ังหรือขอหามมิใหปฏิบัติ 

ในการเลือกต้ังในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 60  ภายใตบังคับมาตรา 59 หามมิใหผูสมัคร พรรคการเมืองหรือผูใด 

ปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกต้ังในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ 

หรือในท่ีของเอกชน โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 

หรือกระทํากิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดใหรัฐสนับสนุน 

หามปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือจํานวน 

ไมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 



สวนท่ี 7 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 61  หีบบัตรเลือกต้ังตองมีลักษณะท่ีสามารถมองเห็นภายในไดงาย  

และมีวิธีการปดผนึกเพื่อปองกันการเปดหีบบัตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ 

การนําบัตรใสในหีบบัตรหลังจากปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวได รวมทั้งตองมี

ลักษณะพิเศษเพ่ือปองกันการเปล่ียนหีบบัตรดวย 

บัตรเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจะตองมีชองทําเครื่องหมายและหมายเลข

ไมนอยกวาจํานวนผูสมัครในเขตเลือกต้ังน้ัน และมีชองทําเคร่ืองหมายวาไมประสงค

จะลงคะแนนเลือกต้ังดวย 

บัตรเ ลือก ต้ั งแบบสั ดส วนจะต องมี ช องทํ าเค ร่ื องหมายและหมายเลข 

ของพรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองครบทุกพรรคท่ีสงสมัครเลือกต้ังแบบสัดสวน

ในเขตเลือกต้ังน้ัน และมีชองทําเคร่ืองหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังดวย  

ท้ังน้ี อาจจัดใหมีภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองไวดวยก็ได 

บัตรเ ลือกต้ังสํ าห รับการลงคะแนนเลือก ต้ังแบบแบง เขตเลือกต้ังและ 

บัตรเลือกต้ังแบบสัดสวนตองมีลักษณะแตกตางท่ีสามารถจําแนกออกจากกันได 

อยางชัดเจน 

หีบบัตร เ ลือก ต้ังและบัตรเ ลือก ต้ัง ให เปนไปตามลักษณะและขนาด ท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตร า  62   ใ น วั น เ ลื อก ต้ั ง ให เ ป ด ก า รล ง คะ แนน เ ลื อก ต้ั ง ต้ั ง แต 

เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา 



มาตรา 63  กอนเร่ิมเปดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจํา

หนวยเลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมดของหนวยเลือกต้ังน้ัน และปดประกาศ

จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีมีอยูท้ังหมดในท่ีเลือกต้ังน้ันไวในท่ีเปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปด

การลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปดหีบบัตรเลือกต้ัง 

ในท่ีเปดเผย แสดงใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งอยู ณ ท่ีเลือกต้ังน้ันเห็นวาหีบบัตรเลือกต้ัง 

เปนหีบเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกต้ังตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 

สองคนซึ ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะน้ันลงลายมือชื่อในบันทึกน้ันดวย เวนแตไมมี 

ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง 

 

มาตรา 64 ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ซึ ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  

โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือ

หลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได

และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง

แลว ใหอานชื่อตัวและชื่อสกุลของผูน้ันดัง ๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัคร หรือ 

ผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และใหจดหมายเลข 

ของบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐท่ีออกบัตร แลวใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อ 

หรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง พรอมทั้งใหกรรมการประจํา

หนวยเลือกตั้งจดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีตนขั้วบัตรเลือกต้ัง และ 

ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพลายน้ิวมือท่ีตนขั้วบัตรเลือกต้ังเปนหลักฐาน



ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง

มอบบัตรเลือกต้ังใหแกผูน้ันเพ่ือไปลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีมีผูทักทวง หรือกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังสงสัยวาผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ซึ่งมาแสดงตนน้ันไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ังมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัย

เปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือไม และในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

ประจํ าหนวยเลือกต้ังวิ นิจฉัยว า ผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใช เปนผูมีชื่ อ 

ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังทําบันทึก 

คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย 

 

มาตรา 65  ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ของหนวยเลือกต้ังใดใหลงคะแนนเลือกต้ังได ณ หนวยเลือกต้ังน้ัน และใหมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกต้ังไดเพียงแหงเดียว 

 

มาตรา  66   ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อก ต้ั งซึ่ ง ได รั บก ารแต ง ต้ั ง ให ปฏิ บั ติหน า ท่ี 

ในหนวยเลือกต้ังอ่ืนท่ีอยูนอกหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง

เดียวกัน สามารถลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังท่ีตนตองปฏิบั ติหนาท่ี  

หรือลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังตามมาตรา 95 

 

มาตรา 67  การลงคะแนนเลือกต้ัง ใหทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในชอง 

ทําเค รื ่องหมายของหมายเลขผู สม ัครหร ือพรรคการเม ืองในบ ัตรเล ือกตั ้ง  

และในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 



ทําเคร่ืองหมายกากบาทในชองทําเคร่ืองหมายไมประสงคลงคะแนนเลือกต้ัง 

ในบัตรเลือกต้ัง 

 

มาตรา 68  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือผูสูงอายุ 

ในการลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการอํานวย 

ความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ 

หร ือจ ัด ให ม ีก ารชวยเหลือในการลงคะแนนเลือกต้ังภายใตการกํ ากับดูแล 

ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  แตการใหความชวยเหลือดังกลาว 

ตองใหคนพิการหรือผูสูงอายุไดลงคะแนนเลือกต้ังดวยตนเอง  ท้ังน้ี การอํานวย

ความสะดวกน้ันตองเปนไปเพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับดวย 

 

มาตรา 69  เมื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตรเลือกต้ังแลว  

ใหพับบัตรเลือกต้ังเพ่ือมิใหผูอื่นทราบวาลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครผูใดหรือ 

พรรคการเมืองใด หรือไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง แลวใหนําบัตรเลือกต้ังน้ัน 

ใสลงในหีบบัตรเลือกต้ังดวยตนเองตอหนากรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

 

มาตรา 70  หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน พยายามลงคะแนนเลือกต้ัง หรือลงคะแนน

เลือกต้ัง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นท่ีมิไดมีไวสําหรับตนหรือ 

ท่ีปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง 

 



มาตรา 71  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดใชบัตรอื่นท่ีมิใชบัตรเลือกต้ัง 

ตามมาตรา 61 ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือใชบัตรเลือกต้ังท่ีมิใชบัตรเลือกต้ังท่ีตน 

ไดรับมาจากการแสดงตนตามมาตรา 64 ลงคะแนนเลือกต้ัง 

หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ีเลือกต้ัง 

 

มาตรา 72  หามมิใหผูใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตโดยวิธีใด 

ไวท่ีบัตรเลือกต้ัง 

 

มาตรา 73  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดถายภาพ 

บัตรเลือกต้ังท่ีตนไดลงคะแนนเลือกต้ังแลว 

 

มาตรา 74  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังใสในหีบบัตรเลือกต้ัง โดยไมมีอํานาจ

โดยชอบด วยกฎหมาย หร ือกระทําการใดในบ ัญช ีรายชื ่อ ผู ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้ง 

เพื ่อแสดงวามีผู มาแสดงตนเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ังโดยผิดไปจากความจริง หรือ 

กระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

 

มาตรา 75  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกต้ังท่ีลงคะแนนเลือกต้ังแลวแสดงตอผูอื่น 

เพ่ือใหผูอื่นทราบวาไดลงคะแนนหรือไมลงคะแนนใหผูใด โดยไมมีอํานาจโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย 

 

มาตรา 76  หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิให 



ผูมีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ีเลือกต้ังหรือเขาไป ณ ท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือมิใหไปถึง  

ณ ท่ีดังกลาวภายในกําหนดเวลาท่ีจะลงคะแนนเลือกต้ังได 

 

มาตรา 77  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง 

หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

 

มาตรา 78  ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังแหงใดไมสามารถ

กระทําได เนื ่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิส ัย หรือเหตุจําเปน 

อยางอื ่นถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจําเขตเลือกต้ังกําหนดที่เลือกตั้งใหมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนน

เลือกตั้งไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดท่ีเลือกต้ังใหมได ใหประกาศงดลงคะแนน

เลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยดวน 

ในกรณี ท่ี เห ตุตามวรรคหน่ึง เกิดขึ้ นในวันเ ลือก ต้ัง  ใหคณะกรรมการ 

ประจําเขตเลือกต้ังหรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังประกาศงดลงคะแนน

เลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยดวน 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ัง

น้ันโดยเร็ว เวนแตคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่น  ท้ังน้ี ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคสาม ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาไมสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จตามมาตรา 8 ได ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี 

การลงคะแนนเลือกต้ังใหมสําหรับหนวยเลือกต้ังน้ันไดตามความเหมาะสมโดยไมตอง

นําระยะเวลาตามวรรคสามมาใชบังคับก็ได 



มาตรา 79  เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ังประกาศปดการลงคะแนนเลือกต้ัง และงดจายบัตรเลือกต้ัง  

แลวใหทําเคร่ืองหมายในบัตรเลือกต้ังท่ีเหลืออยูใหเปนบัตรเลือกต้ังท่ีใชลงคะแนน

เลือก ต้ังไม ไดตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกํ าหนด ในกรณี ท่ีมี 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังไดมาอยูในบริเวณท่ีลงคะแนน

เลือกต้ังแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีเหลืออยู แตยังไมไดรับบัตรเลือกต้ัง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังมอบบัตรเลือกต้ังใหแกผูมาแสดงตนน้ัน และ 

เมื่อผูมีสิทธิ เลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการประจํา 

หนวยเลือกต้ังปดชองใสบัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ัง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกต้ัง

ท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีเหลือ  

แลวใหกรรมการประจํ าหนวยเ ลือก ต้ัง ท่ีปฏิบั ติหน า ท่ีอ ยู ในขณะน้ันทุกคน 

ลงลายมือชื่อไว และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยูในท่ีน้ันทราบ 

 

มาตรา 80  ต้ังแตเวลาท่ีไดเปดและปดหีบบัตรเลือกต้ังท่ีต้ังไวเพ่ือการลงคะแนน

เลือกต้ัง หรือภายหลังท่ีไดปดหีบบัตรเลือกต้ังน้ันเพ่ือรักษาไวเมื่อการเลือกต้ังไดเสร็จสิ้น

แลวหามมิใหผูใดเปดทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ หรือทําใหไรประโยชน 

หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกต้ังหรือบัตรเลือกต้ัง หรือเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับ 

การเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังไดจัดทําโดยไมมีอํานาจโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย 



สวนท่ี 8 

การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 81  ภายใตบังคับมาตรา 85 การนับคะแนนเลือกต้ังใหกระทํา ณ ท่ีเลือกต้ัง

โดยเปดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว หามมิใหเล่ือนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกต้ัง 

เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ 

นับคะแนนเลือกต้ัง 

 

มาตรา 82  ใหมีการนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมาย 

ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง และใหประกาศจํานวนบัตรดังกลาวดวย 

ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก 

และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนไมวากรณีใด 

บัตรเลือกต้ังดังตอไปน้ีใหถือวาเปนบัตรเสีย 

(1) บัตรปลอม 

(2) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกต้ัง 

(3)7

๘ บัตรเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกต้ังใหแก

ผูสมัครเกินจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน หรือ 

                                                 
๘ การลงคะแนนใหแกผูสมัครท่ีตายหรือถอนการสมัครรวมท้ังผูสมัครอื่น หากเกินจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีไดในเขตนั้น ถือเปนบัตรเสียท้ังฉบับตามมาตรา 82 วรรคสาม (3)  

หากไมเกิน บัตรเสียเฉพาะท่ีลงใหผูสมัครท่ีตายหรือถอนการสมัคร เพราะเหตุดังกลาวมีผล 

เปนการเฉพาะตัวเทานั้น (เรื่องเสร็จท่ี 213/2522) 



บัตรเลือกต้ังแบบสัดสวนท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเกินหน่ึง 

พรรคการเมือง 

(4) บัตรท่ีไมอาจทราบไดว าลงคะแนนเลือกต้ังใหกับผูสมัครแบบแบง 

เขตเลือกต้ังผูใดหรือพรรคการเมืองท่ีสงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวนของพรรคการเมืองใด 

(5 )  บัตร ท่ีได ทํ า เค ร่ืองหมายลงคะแนนเ ลือก ต้ังใหแก ผู สมัครสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังหรือแบบสัดสวน แลวทําเคร่ืองหมายในชอง 

ไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังดวย 

(6) บัตรเสียอื่นท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังสลักหลังในบัตรตามมาตราน้ีวา “เสีย” 

พรอมท้ังระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด และลงลายมือชื่อกํากับ

ไวไมนอยกวาสามคน 

ความในวรรคสามมิใหใชบังคับกับบัตรเสียตามมาตรา 102 และมาตรา 110 

วรรคหน่ึง 

 

มาตรา 83  หามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังจงใจนับบัตรเลือกต้ังหรือ

คะแนนเลือกต้ังใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกต้ังใหผิดไป หรือกระทํา 

ดวยประการใดโดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรเลือกต้ังชํารุดหรือ

เสียหายหรือใหเปนบัตรเสียหรือกระทําการดวยประการใดแกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตร 

ท่ีใชไดหรืออานบัตรเลือกต้ังใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกต้ังไมตรง

ความเปนจริง 



มาตรา 84  เมื่อการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกต้ังน้ัน จํานวน 

บัตรเลือกต้ังท่ีมีอยูท้ังหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช และจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ

จากการลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ใหกระทําโดยเปดเผย และรายงานผลการนับ

คะแนนตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังดําเนินการประกาศผลการนับคะแนน

เลือกต้ังแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเก็บเอกสารและสิ่งของตาง ๆ 

ดังตอไปน้ีใสในหีบบัตรเลือกต้ังแตละประเภทการเลือกต้ัง 

(1) บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว บัตรที่มีการทําเครื่องหมายลงในชอง 

ไม ประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง และบัตรเสีย โดยแยกแตละประเภทบรรจุ 

ในถุงวัสดุใส 

(2) แบบกรอกคะแนนท่ีไดใชในการกรอกคะแนนท้ังหมด 

(3) รายงานผลการนับคะแนน 

(4) ประกาศผลการนับคะแนน 

เมื่อไดบรรจุสิ่งของตามวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

ปดหีบบัตรเลือกต้ังพรอมท้ังใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจทุกแหงและใหประจําคร่ัง

ทับรูกุญแจ เสร็จแลวใหมัดหีบบัตรเลือกต้ังดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขาง 

หีบบัตรเลือกต้ังและประจําคร่ังทับปมเชือก หรือกระทําการดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถ

ปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกต้ังได 

การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลการนับคะแนน วิธีการเก็บ 

บัตรเลือกตั้ง และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 



มาตรา 85   ถาการนับคะแนน ณ ท่ี เ ลือกต้ังใดไมสามารถกระทําได  

หรือไมสามารถนับคะแนนไดจนเสร็จสิ ้น อันเนื่องจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย 

อัคคีภ ัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอ่ืน หรือดวยความจําเปนตามสภาพ 

ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัย ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังประกาศงดการนับ

คะแนนสําหรับหนวยเลือกต้ังน้ันแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา 

เขตเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกต้ัง

โดยเร็ว เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

นับคะแนนตอไปโดยเร็ว เวนแตคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่น  ท้ังน้ี 

การเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง หีบบัตรเลือกต้ังและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง รวมท้ัง

วิธีการนับคะแนนใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับรายงานตามวรรคหน่ึง

หากพบวามีบัตรเลือกต้ังท่ีไดมีการลงคะแนนเลือกต้ังแลวชํารุดหรือสูญหาย ใหรายงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวย

เลือกต้ังน้ันเวนแตหนวยเลือกต้ังน้ันมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังในจํานวนท่ีไมทําให 

ผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเปล่ียนแปลงไป มิใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

จัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม แตไมตัดอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในการดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 86  ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 

ไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีใชลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจํา 

หนวยเลือกต้ังนับคะแนนใหมโดยพลัน ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจํ าเขตเลือกต้ังพรอมเหตุผล และนําส งหีบบัตรและอุปกรณ 



แกคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดรับรายงานตามวรรคหน่ึง 

ใหรายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งใหมีการนับคะแนนใหมหรือ 

สั่งใหลงคะแนนเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังน้ัน เวนแตหนวยเลือกต้ังน้ันมีจํานวน 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังในจํานวนท่ีไมทําใหผลการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเปล่ียนแปลงไป 

มิใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังใหม แตไมตัดอํานาจ

คณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 87  เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน

แลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังประกาศผลการนับคะแนน

เลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง แลวรายงานผลการนับคะแนน 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

 

มาตรา 88  ในเขตเลือกต้ังใด ถาในวันเลือกต้ังมีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ัง

เทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน 

ผูสมัครจะได รับเลือกต้ังตอเมื่อได รับคะแนนเลือกต้ังไมนอยกวารอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันและมากกวาจํานวนบัตรเลือกต้ัง 

ท่ีไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง ในกรณีท่ีผูสมัครผูใดไดรับคะแนนเลือกต้ังนอยกวา

รอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันหรือไมมากกวาจํานวน 

บัตรเลือกต้ังท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหมี 

การเลือกต้ังใหม โดยใหรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง 



เขตเลือกต้ังใหมเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับคะแนนนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวน 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไมประสงคลงคะแนนเลือกต้ัง 

และใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับ 

ในการเลือกต้ังใหมตามวรรคหน่ึง ถามีจํานวนผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวน

ตําแหนงท่ีตองเลือกต้ังใหม ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม และถามี

ผูสมัครผูใดไดคะแนนเลือกต้ังนอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ในเขตเลือกต้ังน้ันอีกหรือไดไมมากกวาจํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีไมประสงคจะลงคะแนน

เลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศใหมีการเลือกต้ังใหมโดยดําเนินการ

ตามวรรคหน่ึงอีกคร้ังหน่ึง 

ในการเ ลือก ต้ังใหมตามวรรคสอง ถ ามีจํ านวนผูสมัครเท ากับจํ านวน 

ท่ีตองเลือกต้ังใหม ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมา 

เปนผูไดรับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีตองเลือกต้ังใหมน้ัน  

โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังใหผูสมัครเปนผูไดรับ

เลือกต้ังภายในระยะเวลาตามมาตรา 8 

ในกรณีท่ีมีการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมตามวรรคสอง หากปรากฏวามีผูสมัคร 

นอยกวาจํานวนท่ีตองเลือกต้ังใหมหรือไมมีผูสมัคร ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรครบจํานวน และใหนําความในวรรคสองและวรรคสาม และความ 

ในสวนท่ี 5 ผูสมัครและการสมัครรับเลือกต้ัง 2. การสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขต

เลือกต้ัง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 89  ภายใตบังคับมาตรา 88 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง แตในเขตเลือกตั้ง 



ที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังไดมากกวาหน่ึงคน  

ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเรียงตามลําดับลงมาในเขตเลือกต้ังน้ัน 

เปนผูไดรับเลือกต้ังตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน 

ในกรณีท่ีมีผูสมัครไดคะแนนเลือกต้ังเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับ 

ผูท่ีไดรับเลือกต้ังไดตามวรรคหน่ึง ใหผูสมัครท่ีไดคะแนนเลือกต้ังเทากันจับสลาก 

เพ่ือใหไดผูไดรับเลือกต้ังครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน ซึ่งตองกระทําตอหนา

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังน้ันตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 90  การรวมผลคะแนนเลือกต้ังของการเลือกต้ังแบบสัดสวนในแตละ

เขตเลือกต้ังใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังแบบแบง 

เขตเลือกต้ังรวมคะแนนเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

ของทุกหนวยเลือกต้ังท่ีอยูในเขตเลือกต้ังในการเลือกต้ังแบบแบงเขต เพ่ือรายงาน 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดของจังหวัดในการเลือกต้ังแบบแบงเขต 

ในการน้ี เพ่ือใหการรวมคะแนนเลือกต้ังเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังอาจมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลชวยเหลือ 

ในการรวมคะแนนเลือกต้ังไดตามความจําเปน 

(2) เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดไดรับผลคะแนนเลือกต้ัง 

แบบสัดสวนจากทุกเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตาม (1) แลว ใหดําเนินการ 

รวมผลคะแนนเลือกต้ังจากทุกเขตเลือกต้ังดังกลาว เพ่ือสงใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําจังหวัดของจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงในเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายใหเปนผูรวมผลคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวน



ของเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนน้ัน เพ่ือรวมผลคะแนนเลือกต้ังและประกาศผล 

การรวมคะแนนเลือกต้ังแบบสัดสวนในเขตเลือกต้ังน้ัน แลวสงผลการรวมคะแนน

ดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยพลัน 

 

มาตรา 91  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได รับผลรวมคะแนนเลือกต้ัง 

แบบสัดสวนของแตละเขตเลือกตั้งแบบสัดสวนแลว ใหดําเนินการคํานวณสัดสวน

เพื่อหาผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนในแตละเขตเลือกต้ัง 

ดังตอไปน้ี 

(1) ใหรวมผลคะแนนท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีสงผูสมัครในเขตน้ัน

ไดรับคะแนนในเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนน้ัน 

(2) ใหนําคะแนนรวมจาก (1) หารดวยสิบ ผลลัพธท่ีไดใหถือเปนคะแนนเฉล่ีย 

ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนหน่ึงคน 

(3) ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งแตละพรรคการเมืองจะ

ไดรับ ใหนําคะแนนรวมของแตละพรรคการเมืองท่ีไดรับ หารดวยคะแนนเฉล่ียตาม (2) 

ผลลัพธที ่ไดเปนจํานวนเต็ม คือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

ท่ีพรรคการเมืองน้ันไดรับ โดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเปนลําดับไป 

(4) ในกรณีท่ีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนท่ีพรรคการเมืองไดรับ

รวมกันทุกพรรคการเมืองในเขตเลือกตั ้งแบบสัดสวนมีจํานวนไมครบสิบคน  

ใหพรรคการเมืองท่ีมีผลลัพธตาม (3) เปนเศษ และพรรคท่ีไดคะแนนไมถึงจํานวน 

ตาม (2) พรรคใดมีคะแนนหรือคะแนนเหลือจํ านวนมากท่ีสุด ได รับจํ านวน

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบสัดส วนหน่ึงคนตามลําดับ จนกว าจะมีสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนท่ีพรรคการเมืองท้ังหมดไดรับรวมกันครบจํานวนสิบคน 



(5) ในการดําเนินการตาม (4) ถามีคะแนนเทากัน ใหพรรคการเมืองท่ีมีคะแนน

เทากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเทากันภายในวันและเวลา 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด เพ่ือใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

ครบจํานวนท่ีจะพึงมีไดในเขตเลือกต้ังน้ัน 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมืองท่ีจะไดรับ

ตามผลการคํานวณขางตน จะตองไมเกินจํานวนผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน 

เทาท่ีมีอยูในแตละบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

 

มาตรา 92  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงสวนท่ี 10 การดําเนินการกรณีการเลือกต้ัง

มิได เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได รับผล 

การนับคะแนนแบบแบงเขตเลือกต้ังตามมาตรา 87 และดําเนินการคํานวณสัดสวนจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของแตละพรรคการเมืองในแตละเขตเลือกต้ัง 

ตามมาตรา 91 แลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังวาผูสมัคร

ผูใดเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและ

แบบสัดสวน 

 

มาตรา 93  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังแลว  

ใหรีบสงผลการเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวนของทุก 

พรรคการเมืองในแตละเขตเลือกต้ังแบบสัดสวนไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือทราบ  

และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สวนท่ี 9 

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 94  การจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง นอกจาก 

ท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในสวนน้ีแลว ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 95  ในกรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติ

หนาท่ีนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผูมีสิทธิเลือกต้ังจะเดินทางไปนอก 

เขตเลือกต้ังท่ีตนตองไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง หรือในวันเลือกต้ังไมสามารถ 

ไปใชสิทธิเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ัง ใหขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังกอนวันเลือกต้ังตอ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังมอบหมาย 

เมื ่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที ่คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมอบหมายไดตรวจสอบการมีสิทธิเลือกต้ังของผูแจง 

ความประสงคตามวรรคหน่ึงแลว ถาเห็นวาถูกตอง ใหกําหนดท่ีเลือกต้ังกลางท่ีผูน้ัน 

จะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง และแจงใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง

ท่ีผูน้ันมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบ และหมายเหตุสถานท่ีท่ีผูน้ันจะไป 

ใชสิทธิเลือกต้ังในเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง สถานท่ีและ

จํานวนท่ีเลือกต้ังกลาง และวันท่ีกําหนดใหมาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 



มาตรา 96  ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง

ติดตอกันเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

แบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ติดตอกันคร้ังสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน และใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

แบบสัดสวนในกลุมจังหวัดท่ีเขตเลือกต้ังท่ีผู น้ันใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังแบบ 

แบงเขตเลือกต้ังต้ังอยูในกลุมจังหวัดน้ันดวย 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการอํานวยความสะดวก เพ่ือประกันการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 

ของผูมี สิทธิ เ ลือก ต้ัง  ซึ่ งอ ยู นอกเขตเ ลือก ต้ัง ท่ีตนมีชื่ ออ ยู ในบัญชี รายชื่ อ 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลานอยกวาเกาสิบวัน

นับถึงวันเลือกต้ัง 

 

มาตรา 97  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป

อันมิใชเปนการเลือกต้ังใหม ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดท่ีตนมีชื่อ

อยู ในทะเบียนบ าน ห รือเปน ผู มี สิทธิ เ ลือก ต้ังตามมาตรา 96 ถ าประสงค 

จะใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนอยู ตองมาลงทะเบียนเพ่ือใชสิทธิเลือกต้ัง

นอกเขตเลือกต้ัง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



ใหผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังเมื่อไดลงทะเบียน

กอนวันเลือกต้ังสามสิบวัน โดยใหใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนลงทะเบียน

ไวและใหหมดสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง  ท้ังน้ี 

จนกวาจะมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง ในการน้ี ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังบันทึก

การลงทะเบียนขอใชสิทธิ ดังกลาวไวในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ เลือกต้ังเพ่ือใช 

ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และใหหมายเหตุสถานท่ีท่ีไปใชสิทธิ 

ไวในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย 

ผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงอาจขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลงจังหวัดท่ีจะใชสิทธิ

เลือกต้ังไดโดยใหมีผลเมื่อพนสามสิบวันนับจากวันท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลง

และใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในการน้ี จะขอเปล่ียนแปลง

ทะเบียนในการเลือกต้ังคราวใดเกินหน่ึงคร้ังไมได 

ผูใชสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงตองใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังเพ่ือเลือกต้ัง

ผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือ 

ท่ีเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานครบเกาสิบวันคร้ังสุดทายตามมาตรา 96 แลวแตกรณี 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังใหมในการเลือกต้ัง

ท่ัวไป หรือการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง 

ไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแลว แตมิไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

ในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังใหมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหนง 

ท่ีวางน้ัน ใหถือวาการลงทะเบียนน้ันเปนการแจงเหตุอันสมควรและไมเสียสิทธิ 

ตามมาตรา 26 

 



มาตรา 98  ในการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา 97 ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังจัดใหมีท่ีเลือกต้ังกลางจังหวัดละหน่ึงแหง เวนแตมีความจําเปน จะจัดใหมี

ท่ีเลือกต้ังกลางมากกวาหน่ึงแหงก็ได 

วิธีการลงคะแนนเ ลือก ต้ัง  การนับคะแนน การส งบัตรเ ลือก ต้ัง  และ 

การดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 99  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป

อันมิใชเปนการเลือกต้ังใหม ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักรจะขอ 

ใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ณ ประเทศท่ีตนมีถิ่นท่ีอยูก็ได 

เมื่อไดแจงการขอใชสิทธิตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังใชสิทธิลงคะแนน

เลือกต้ังไดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 100 และมาตรา 101 

หลักเกณฑและวิธีการแจงความประสงคการขอใชสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกต้ังใหมในการเลือกต้ัง

ท่ัวไป หรือการเลือกต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง 

ไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปแลว แตมิไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

ในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังใหมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหนง 

ท่ีวางน้ัน ใหถือวาการลงทะเบียนน้ันเปนการแจงเหตุอันสมควรและไมเสียสิทธ ิ

ตามมาตรา 26 

 

มาตรา 100  ในประเทศใดมีผูมีสิทธิเลือกต้ังแจงความประสงคขอใชสิทธิ

ลงคะแนนเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง



มอบหมายจัดใหมีการลงคะแนนเลือกต้ังในประเทศน้ัน โดยอาจใหมีสถานท่ีลงคะแนน

เลือกต้ัง หรือใหมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทางไปรษณีย หรือโดยวิธีอื่นใด 

ท่ี มิ ใ ช เ ป นก า รจั ด ต้ั ง สถ าน ท่ีล งคะแนนเ ลือก ต้ั งก็ ไ ด   ท้ั ง น้ี  ให พิ จ า รณา 

ตามความเหมาะสมของประเทศน้ัน และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 101  เมื่อขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามมาตรา 99 แลว ใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ังน้ันหมดสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยูในบัญชีผูมีสิทธิ

เลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังน้ัน เวนแตจะไดแจงการเปล่ียนแปลงลวงหนาตามเวลา 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 102  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังตามสวนท่ี 9 น้ี คณะกรรมการ

การเลือกตั้งอาจดําเนินการลวงหนาเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได 

เวนแตมีเหตุจําเปนเฉพาะทองท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได 

ในกรณีท่ีบัตรเลือกต้ังสงมาถึงสถานท่ีนับคะแนนของเขตเลือกต้ังใดหลังจากเร่ิม

นับคะแนนแลว ใหถือวาบัตรเลือกต้ังน้ันเปนบัตรเสีย 

ในกรณีท่ีบัตรเลือกต้ังจากท่ีใดสูญหาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ัง

ท่ีใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยสั่งมิให 

นับคะแนนจากท่ีน้ันกอนแลวจึงสั่งใหบัตรเลือกต้ังจากท่ีน้ันเปนบัตรเสีย 



สวนท่ี 10 

การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม 

   

 

มาตรา 103  กอนประกาศผลการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ัง

สืบสวนสอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผู ใดกระทําการ 

อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือประกาศ 

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือมีพฤติการณท่ีเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่น

กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทํา

ดังกลาวแลวไมดําเนินการเพ่ือระงับการกระทําน้ัน ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวา

การกระทําน้ันนาจะมีผลใหการเลือกต้ังมิได เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครท่ีกระทําการเชนน้ัน 

ทุกรายเปนเวลาหน่ึงป โดยใหมีผลนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหน่ึง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนา

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละ

ละเลยหรือทราบถึงการกระทําน้ันแลวมิไดยับย้ังหรือแกไขเพ่ือใหการเลือกต้ังเปนไป

โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทําการเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง เพ่ือเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหยุบพรรคการเมืองน้ัน 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองน้ัน ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

น้ันมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง 



ในกรณีท่ีปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน

ความในวรรคหน่ึงไมว าเปนการกระทําของผู ใด ถ าเห็นว าผู สมัครผู ใดหรือ 

พรรคการเมืองใดจะไดรับประโยชนจากการกระทําน้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ังมี

อํานาจสั่งใหผูสมัครผูน้ันหรือพรรคการเมืองน้ันระงับหรือดําเนินการใด เพ่ือแกไข 

ความไมสุจริตและเท่ียงธรรมน้ันภายในเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูสมัครผูน้ันหรือ 

พรรคการเมืองน้ันไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยไมมี 

เหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวา ผูสมัครผู นั ้น เป น ผู สน ับสน ุนการกระทํา นั ้น  

พรรคการเมืองน้ันมีสวนรูเห็นในการกระทําน้ัน เวนแตผูสมัครหรือพรรคการเมืองน้ัน

พิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว 

มติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตราน้ี 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครผูใดหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดแลว

ใหพิจารณาดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร หัวหนาพรรคการเมือง  

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูน้ันดวย ในการน้ี ใหถือวาคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตราน้ีภายหลังวันลงคะแนน 

เลือกต้ังแตกอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง และผูสมัครท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

เปนผูสมัครในการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีไดคะแนนเลือกต้ังในลําดับ 

ซึ่งจะเปนผูไดรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมี 

การเลือกต้ังใหม เพ่ือใหไดผูรับเลือกต้ังครบจํานวนท่ีจะพึงมีในเขตเลือกต้ังน้ัน 

 



มาตรา 104  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร เพื่อประโยชน

ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็วและเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแตงต้ังขาราชการอัยการ ขาราชการอื่น หรือ 

ผูซึ่งเคยเปนขาราชการดังกลาวหรือผูซึ่งเคยเปนขาราชการตุลาการตามจํานวน 

ท่ี เหมาะสมเปนคณะกรรมการคณะหนึ ่งหร ือหลายคณะตามความ จํา เป น 

เพื่อชวยคณะกรรมการ การเลือกต้ังในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวน

สอบสวน รวมท้ังรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังขาราชการอัยการหรือขาราชการอื่น

ใหขาราชการท่ีไดรับการแตงต้ังมาปฏิบัติหนาท่ีโดยไมตองไดรับความเห็นชอบ 

จากองคกรกลางบริหารงานบุคคล หรือผูบังคับบัญชาของขาราชการดังกลาว  

แลวแตกรณี 

การแตงต้ัง การปฏิบัติหนาท่ี และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

 

มาตรา 105   ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหน่ึงประกอบดวย  

ผู ท่ีได รับแตงต้ังเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และ

ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตราน้ีในกรณีท่ีประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไมอาจดํารงตําแหนงกรรมการ

ได ใหกรรมการกฤษฎีกาประจํ าคณะ น้ันเ ลือกกรรมการกฤษฎีกาคนห น่ึง 



ในคณะเดียวกันท่ีไมมีลักษณะตองหามดังกลาวเปนกรรมการแทน ในกรณีท่ีไมอาจหา

กรรมการแทนไดใหคณะกรรมการน้ีประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

กอนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะวินิจฉัยเพ่ือมีมติใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

ผูสมัครผูใดตามมาตรา 103 วรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงความเห็น

พรอมดวยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นวาความเห็นดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกระทําการโดยเท่ียงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการดังกลาวมีความเห็น 

ตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

จะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ไดแตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัย

พรอมท้ังเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงในราชกิจจานุเบกษา 

การใหความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคสอง ตองกระทําโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวาสองในสาม และตองกระทําภายใน

เวลาไมเกินหาวันนับแตวันไดรับเร่ืองจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากพนหาวัน

แลวยังไมมีความเห็นของคณะกรรมการใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตอไป 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 

 

มาตรา 106  ในกรณีท่ีปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวา ผูใดกระทําการ 

ใด ๆ เพ่ือประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไป

โดยสุจริต และเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกคําสั่งใหผูน้ันระงับ

การกระทํา   หรือมีคําสั่งใหแกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดได 

ถามีผูแจงตอเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทํา 

ตามวรรคหน่ึง และการกระทําน้ันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ



รัฐธรรมนูญน้ีใหเจาพนักงานตํารวจจับกุมและดําเนินคดีโดยเร็ว และแจงตอ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเพ่ือรายงานใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

พิจารณาดําเนินการตอไป 

 

มาตรา 107  ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา 49 ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควร

เชื่อไดวาผูใดให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนในการ 

จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  

หรือใหงดเวนลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจัดเตรียมเงิน

หรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งยึด 

หรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูน้ันไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําสั่ง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงท่ีการยึด 

หรืออายัดอยูในเขตศาลภายในสามวันนับแตวันยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง เมื่อศาล 

ไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแต 

วันไดรับคํารอง ถาศาลเห็นวาเงินหรือทรัพยสินตามคํารองนาจะไดใชหรือจะใช 

เ พื ่อการเล ือกตั ้ง โดยไม ชอบดวยกฎหมาย ใหศาลมีคําสั่ ง ยึดหรืออายัดเงิน 

หรือทรัพยสินน้ันไวจนกวาจะมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 

 

มาตรา 108  กอนวันเลือกต้ัง ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ัง 

ในหนวยเลือกต้ังใดหรือในเขตเลือกต้ังใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังหรือเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ  

ใหคณะกรรมการการเ ลือก ต้ังมี อํ านาจประกาศงดการลงคะแนนเ ลือก ต้ัง 

ในหนวยเลือกต้ังหรือในเขตเลือกต้ังน้ัน และใหกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังใหม 

 



มาตรา 109  เมื่อไดมีการนับคะแนนเลือกต้ังแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควร

เชื่อไดวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือ 

การนับคะแนนเลือกตั้งเปนไปโดยไมถูกตอง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงด 

การประกาศผลการเลือกต้ังและจัดใหมีการเลือกต้ังใหมหรือนับคะแนนใหม 

ในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันก็ได 

 

มาตรา 110  กอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา 

พรรคการเมืองใดหรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมืองผูใด 

ไดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ระเบียบหรือ

ประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือ 

รู เห็นเปนใจให ผู อื่ นกระ ทําการ ดังกล าว เ พ่ือประ โยชนแกพรรคการเมื อ ง  

ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทําดังกลาวนาจะเปนผลใหการเลือกต้ัง

มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจประกาศ 

ใหบัตรเลือกต้ังท่ีลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองน้ันในการเลือกต้ังแบบสัดสวน  

เปนบัตรเสียและมิใหนับเปนคะแนน  ท้ังน้ี เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทําน้ัน 

การกําหนดเขตพ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจกําหนด 

จากหน วยเล ือก ตั ้งหร ือ เขตเล ือกตั ้งแบบแบ ง เขตเล ือกตั ้งก ็ได  โดยคําน ึง 

ถึงผลกระทบแหงการกระทําน้ัน 

 

มาตรา 111  เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

การเ ลือก ต้ั งในเขตเลื อก ต้ั งใดมิ ได เป นไปโดยสุ จ ริตและเ ท่ียงธรรม หรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือท่ี 

จะใหตนเองไดรับเลือกต้ัง หรือไดรับเลือกต้ังมาโดยไมสุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือ



พรรคการเมืองใดไดกระทํา  ท้ังน้ี อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังย่ืนคํารองตอศาลฎีกา 

เพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณี

เปนไปตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหศาลฎีกาสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือ

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูน้ันมีกําหนดเวลาหาป 

แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ผูน้ันหยุดการปฏิบัติหนาท่ีจนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง และถาศาลฎีกามีคําสั่ง

ใหเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันสิ้นสุดลง 

 

มาตรา 112  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหา

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกต้ังและปองกันมิใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต 

และเ ที ่ยงธรรม ให คณะกรรมการการเล ือกตั ้งหร ือกรรมการการเล ือกตั ้ง 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อ

ไดว ามีการกระทํา อันเปนการฝ าฝนพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

เพ่ือตรวจ คน ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีท่ีมี

เหตุอันควรเชื่อไดวาหากเน่ินชา เอกสาร ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาว 

จะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลายหรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม จะเขาทําการคน 

โดยไมตองมีหมายคนก็ได และตองบันทึกพฤติการณแหงกรณีไว 



อํานาจตามวรรคหน่ึงใหใชไดนับแตวันท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง

จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ัง และจะขอใหเจาหนาท่ีอื่นของรัฐชวยเหลือ 

ในการดําเนินการตามความจําเปนดวยก็ได 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบอํานาจใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด

หรือเจาหนาท่ีอื่นเปนผูคนก็ได แตผูรับมอบอํานาจตองไดรับหมายคนจากศาลดวย 

(2) ขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทําธุรกรรม

ของบุคคลท่ีนาจะเกี่ยวของกับการเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงใหทราบ 

หรือให ธนาคารแห งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายว าด วย 

การธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นแจงใหทราบถึงการโอนเงินตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังรองขอ 

 

มาตรา 113  ในกรณีที ่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลฎีกามีคําสั ่ง 

ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดและเปนเหตุ 

ใหตองมีการเลือกต้ังใหม ใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตองรับผิดชดใชคาใชจาย

สําหรับการเลือกต้ังใหมน้ันดวย 



สวนท่ี 11 

การคัดคานการเลือกตั้ง 

   

 

มาตรา 114  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัคร หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัคร 

รับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึง มีสิทธิย่ืนคัดคานตอคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย

กฎหมาย 

ผูมีสิทธิย่ืนคัดคานการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง อาจย่ืนคัดคานกอนวันประกาศ 

ผลการเลือกต้ังหรือภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง เวนแตการรอง

คัดคานเพราะเหตุตามมาตรา 50 หรือมาตรา 52 ใหย่ืนภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําคัดคานการเลือกต้ัง ใหดําเนินการสืบสวน

สอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงโดยพลัน 

วิธีการย่ืนคําคัดคานการเลือกต้ังและการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 115  ในกรณี ท่ีมีการย่ืนคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกต้ัง  

ใหนํามาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 107 มาตรา 108  

มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 112 และมาตรา 113 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 116  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคัดคานกอนวันประกาศผลการเลือกต้ังแต 

ผลการสืบสวนสอบสวนแลวเสร็จหลังวันประกาศผลการเลือกต้ัง หรือย่ืนคัดคานหลัง 



วันประกาศผลการเลือกต้ัง และผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

การเลือกต้ังเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย และคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังเห็นควรใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังใด หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด ใหนําความในมาตรา 111 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใดหรือ

เขตเลือกตั้งใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย แตคณะกรรมการ

การ เล ือก ตั ้ง เห ็นว าย ัง ไม ม ีเหต ุที ่จ ะต อง ให ม ีก ารเล ือก ตั ้ง ใหม เพราะไม มี 

ผลเปล่ียนแปลงผลการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งใหยุติเร่ืองก็ได 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด 



หมวด 2 

การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

   

 

สวนท่ี 1 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

   

 

มาตรา 117  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก

การเลือกต้ังแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตองกําหนดใหมีการเร่ิมรับสมัครไมเกินหาวัน

นับจากวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใชบังคับ และตองกําหนด

วันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 

 

มาตรา 118  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามท่ีบัญญัติ. 

ไวในรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 119  ผูซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีคุณสมบัติ

และไมมี ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 



มาตรา 120  การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังและ

ใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหน่ึงคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนน

เลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังไดหน่ึงเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 

และลับ 

 

มาตรา 121  การสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ใหนําความในมาตรา 35 

มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 เวนแตบทบัญญัติ 

ท่ีเกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละ 

หาพันบาทและใหคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังตกเปนรายไดของรัฐ 

 

มาตรา 122  ใหนําบทบัญญัติในหมวด 1 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สวนท่ี  1 บทท่ัวไป  เฉพาะมาตรา 8 และมาตรา 9 สวนท่ี  2 เขตเลือก ต้ัง  

หนวยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง สวนท่ี 3 เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง สวนท่ี 4  

ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง สวนท่ี 6 คาใชจายในการเลือกต้ังและ

วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง ยกเวนมาตรา 60 สวนท่ี 7 การลงคะแนนเลือกต้ัง สวนท่ี 8 

การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกต้ัง สวนท่ี 9 การลงคะแนนเลือกต้ัง 

นอกเขตเลือกต้ัง สวนท่ี 10 การดําเนินการกรณีการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต 

และเท่ียงธรรม สวนท่ี 11 การคัดคานการเลือกต้ัง เวนแตบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ 

พรรคการเมือง มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยอนุโลม  ท้ังน้ี เทาท่ี 

ไมขัดหรือแยงกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือในหมวดน้ี 



เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตราน้ี ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตราน้ี

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาบทบัญญัติใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีนํามา 

ใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ถาบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกระทําใด ๆ 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับ

ความผิดน้ัน ใหนํามาใชบังคับกับการกระทําใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา

ดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

 

มาตรา 123  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงเลือกต้ังได 

ก็แตเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของวุฒิสภา 

ในกรณีที่ผูสมัครหรือผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตราน้ี 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งใหเปนที่สุด  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 124  เพื่อประโยชนในการหาเสียงของผูสมัคร ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนดวิธีการท่ีรัฐสนับสนุนการหาเสียงเลือกต้ัง ดังตอไปน้ี 

(1) การจัดสถานท่ีปดประกาศและติดปายเกี่ยวกับการเลือกต้ังในบริเวณ

สาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียง

เลือกต้ังของผูสมัครทุกคน 

(2) การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังและผูสมัครไปใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง 



(3) สถานท่ีสําหรับใหผูสมัครใชในการหาเสียง ในการน้ี รัฐอาจจัดใหมีการแสดง 

หรือดําเนินการอื่นใดเพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการหาเสียงก็ได แตตองมิใช

เปนการจัดใหมีเพ่ือสนับสนุนผูสมัครใดโดยเฉพาะ 

(4) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ใหนําความในมาตรา 59 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 125  การจัดสถานท่ีปดประกาศและติดปายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

นอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรา 124 วรรคหน่ึง (1) แลว ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนด และใหนําความในมาตรา 60 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สวนท่ี 2 

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

   

 

มาตรา 126  เมื่อมีเหตุที่จะตองสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันสรรหาภายในสามวัน 

นับแตวันท่ีมีเหตุใหตองมีการสรรหา 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหองคกร 

ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ตามมาตรา 127  

มาลงทะเบียนพรอมท้ังเสนอชื่อผู ท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ตอคณะกรรมการสรรหาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับจากวันสรรหา 

 

มาตรา 127  องคกรท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิก

วุฒิสภาตองเปนองคกรในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น 

ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา โดยตองเปนนิติบุคคล

ท่ีจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมาย หรือเปนนิติบุคคลท่ีไดรับการรับรองโดยกฎหมายใหจัดต้ังขึ้น

ในราชอาณาจักรมาแลวไมนอยกวาสามป และตองมิใชเปนองคกรท่ีแสวงหาผลกําไร

หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

องคกรตามวรรคหน่ึงตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนด โดยตองแสดงหลักฐานการเปนองคกรภาคใดภาคหน่ึงเพียง 

ภาคเดียว 

 



มาตรา 128  ใหองคกรตามมาตรา 127 มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีเปนหรือเคยเปน

สมาชิกขององคกร หรือปฏิบัติหนาท่ีหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีในองคกร ซึ่งมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และสมควรไดรับการสรรหา

เปนสมาชิกวุฒิสภาองคกรละหน่ึงคน และใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อชําระคาธรรมเนียม

คนละหาพันบาท โดยใหคาธรรมเนียมน้ันตกเปนรายไดของรัฐ  ท้ังน้ี บุคคลซึ่งไดรับ

การเสนอชื ่อจากองคกรแลวจะขอถอนชื่อออกจากการไดรับการเสนอชื ่อเขารับ 

การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภามิได 

การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือ โดยอยางนอยตองมีประวัติ

ระบุถึงเพศ ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และสาขาอาชีพของผูไดรับการเสนอ

ชื่ อพ ร อ ม ทั ้ง หน ัง ส ือ ย ิน ย อมจ าก ผู ไ ด ร ับ ก า ร เ ส นอชื ่อ   ทั ้ง นี ้ ต า มแบ บ 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 129  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังรวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งได รับ 

การเสนอชื่อตามมาตรา 128 เสนอตอคณะกรรมการสรรหาภายในหาวันนับแต 

วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา 126 

 

มาตรา 130  ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักเกณฑ 

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีรับรายชื่อผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง และผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหาใหถือเปนท่ีสุด 

มติในการสรรหาตองลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการสรรหาเทาท่ีมีอยู 



ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหาและแจงผลการสรรหาไปยัง

ประธานรัฐสภาเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทําหนาท่ีหนวยธุรการของคณะกรรมการ

สรรหา 

 

มาตรา 131  ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาในภาคใดสิ้นสุดลง 

กอนถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการสรรหา โดยใหภาคน้ันเสนอรายชื่อบุคคล 

เพ่ือรับการสรรหา และใหนําความในมาตรา 128 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 132  เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหา 

และคาใชจายในการดําเนินการของผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา  

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 

มาตรา 133  ภายหลังมีการประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแลว ถาผูไดรับ

การเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกรท่ีเสนอชื่อ 

ผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา เห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไป 

โดยไมถูกตอง หรือไมชอบดวยกฎหมายหรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับ

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญ ใหผูไดรับ 

การเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกรท่ีเสนอชื่อ 

ผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ย่ืนคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ผูใดไดกระทําการ

ใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับการสรรหา หรือไดรับการสรรหาโดยผลของการท่ี



บุคคลใดไดกระทําการลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน 

 

มาตรา 134  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 133 

วรรคสอง แลวเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหย่ืนคํารองตอศาลฎีกาภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศผลการสรรหา

สมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใหศาลฎีกาไตสวนและวินิจฉัย ดังตอไปน้ีโดยพลัน 

(1) ถาเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในสวนใดหรือขั้นตอนใดมิไดเปนไป 

โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหศาลฎีกามีคําสั่งใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา

ในสวนหรือขั้นตอนน้ันใหมและใหผูท่ีไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาในสวนน้ัน

หรือขั้นตอนน้ันพนจากสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลฎีกามีคําสั่ง 

(2) ถาเห็นวาผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือมีพฤติการณท่ีเชื่อไดวากอใหผูอื่นกระทํา

สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทํา

ดังกลาวแลวไมดําเนินการเพ่ือระงับการกระทําน้ัน และการกระทําดังกลาวมีผล 

ใหการสรรหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

ผูน้ันเปนเวลาหาปโดยใหมีผลนับแตวันท่ีศาลฎีกามีคําสั่ง 

 

มาตรา 135  ในกรณีท่ีศาลฎีกาไตสวนเพ่ือวินิจฉัยตามมาตรา 134 ถาเห็นวา

ผูใดกระทําการโดยไมสุจริตทําใหการสรรหาไมเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

เพ่ือใหผูอื่นไดรับการสรรหาโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี ใหศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูน้ัน และสมาชิกวุฒิสภา 



ท่ีไดรับการสรรหาจากการกระทําดังกลาวดวย เวนแตสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันจะพิสูจน 

ไดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําน้ัน 



หมวด 3 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 136  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หรือหนวงเหน่ียว หรือ

ไมใหความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิเลือกต้ังของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 

แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจํา 

ท้ังปรับ 

 

มาตรา 137  ผูใดฝาฝนมาตรา 20 มาตรา 53 มาตรา 57 วรรคหน่ึง มาตรา 70 

หร ือมาตรา 83 ต องระวางโทษจําค ุก ตั ้งแต ห นึ ่งป ถ ึงส ิบป  และปร ับ ตั ้งแต 

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ในกรณีมีการฝาฝนมาตรา 53 และศาลมีคําพิพากษาถึง ท่ีสุดใหลงโทษ 

ผูกระทําการฝาฝน ใหศาลสั่งจายเงินสินบนนําจับไมเกินกึ่งหน่ึงจากจํานวนเงินคาปรับ

แกผูแจงความนําจับ 

 

มาตรา 138  ผูใดฝาฝนมาตรา 33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 139  ผู ใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรหรือเปนผู ม ีล ักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั ้ง ไดสมัคร 

รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกต้ังโดยฝาฝนมาตรา 34 มาตรา 35 หรือมาตรา 38  



วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาท 

ถึงสองแสนบาทและใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 

มาตรา 140  ผูใดกระทําการอันเปนเท็จเพ่ือใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใด

กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

มีกําหนดหาป 

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการเพ่ือจะแกลงใหผูสมัครน้ันถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังหรือเพ่ือไมใหมีการประกาศผลการเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาป 

ถึงสิบป  และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

มีกําหนดสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงแสน 

สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดย่ีสิบป 

ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา

สนับสนุน หรือรู เห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร 

พรรคการเมืองใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 

มาตรา 141  ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา 50 วรรคสาม 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท

หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของจํานวนเงินท่ีเกินจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการ 



การเลือกต้ังประกาศกําหนด แลวแตวาจํานวนใดจะมากกวากัน หรือท้ังจําท้ังปรับ และ

ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 

มาตรา 142  สมุหบัญชีเลือกต้ังผูใดจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือกต้ัง 

ของผูสมัครคนใดไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด

ตามมาตรา 51 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป และหามเปนสมุหบัญชีเลือกต้ังเปนเวลา

หาป 

 

มาตรา 143  ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมย่ืนรายการคาใชจาย 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือย่ืนหลักฐานไมครบถวน

ตามมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ถารายการคาใชจายท่ีย่ืนตามมาตรา 52 เปนเท็จ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมือง 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 

มาตรา 144  ผูใดฝาฝนมาตรา 54 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป 

หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

ในกรณีท่ีพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนมาตรา 54 ใหหัวหนาพรรคการเมือง

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองน้ันตองระวางโทษตามท่ี



กํ าหนดไว ในวรรคหน่ึง  และใหถือ เปนเหตุ ท่ีจะ ยุบพรรคการเมือง น้ันตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

 

มาตรา 145  ผูใดฝาฝนมาตรา 55 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 

หน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และ 

ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 

มาตรา 146  ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา 56 ตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 

มาตรา 147  ผูใดฝาฝนมาตรา 58 มาตรา 60 หรือฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังตามมาตรา 107 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ 

ไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 148  ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกต้ังชํารุด 

หรือเส ียหาย หรือใหเปนบัตรเส ีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบ ัตรเส ีย 

เพื่อใหเปนบัตรที่ใชได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท  

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 



มาตรา 149  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกต้ังจนถึงเวลาปด 

การลงคะแนนเลือกต้ัง ถากรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปดเผยใหแกผูใดทราบวา 

ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดมาลงคะแนนหรือยังไมมาลงคะแนนเพ่ือเปนคุณหรือโทษแกผูสมัคร

หรือพรรคการเมืองใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 150  ผูใดเปดเผยหรือเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกต้ังในระหวางเวลาเจ็ดวันกอนวันเลือกต้ังจนถึงเวลาปด 

การลงคะแนนเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 151  ผูใดฝาฝนมาตรา 71 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 80 ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่ง 

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 

มาตรา 152  ผูใดฝาฝนมาตรา 71 วรรคสอง มาตรา 72 มาตรา 74 มาตรา 76 

หรือมาตรา 77 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาท

ถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

ในกรณี ท่ี ผูฝ าฝนตามวรรคหน่ึงเปนผู รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน  

หรือประโยชนอื่นใด ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ

ผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย กอนหรือในวันเลือกตั้ง หรือภายหลัง 

วันเลือกต้ังไมเกินเจ็ดวัน ผูน้ันไมตองรับโทษและไมตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

 



มาตรา 153  ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา 73 หรือมาตรา 75 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 154  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม 

มาตรา 106 หรือฝาฝนมาตรา 112 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดกระทําการใดใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับ 

ตามมาตรา 112 (2) โดยมิใชเปนการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีหรือตามกฎหมาย 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 155   ผู ใดขาย จํ าหน าย จ ายแจก หรือจัดเ ล้ียงสุ ราทุกชนิด  

ในเขตเลือกต้ังในระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกต้ังหน่ึงวันจนสิ้นสุด

วันเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ใหใชบังคับกับวันลงคะแนนตามมาตรา 95 มาตรา 96 

และมาตรา 97 ดวย 

 

มาตรา 156  ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผล 

ของการเลือกต้ังตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาท

ถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 



มาตรา 157  ผูสมัครใดฝาฝนมาตรา 123 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 

 

มาตรา 158  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูใดฐานกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และผูน้ันเปนผูกระทําใหการเลือกต้ังมิได

เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือเปนผูกระทําการใดอันเปนเท็จเพ่ือจะแกลง 

ใหผูสมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือเพ่ือไมใหมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 

ตามมาตรา 140 วรรคสอง อันเปนเหตุใหตองมีการเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังหรือ

เขตเลือกต้ังใด ใหศาลมีคําพิพากษาวาผูน้ันตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง

ใหมน้ันดวย  ท้ังน้ี โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียม 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ในกรณีท่ีมีผูรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังใหมหลายคน ใหทุกคน 

รับผิดชดใชคาใชจายรวมกันอยางลูกหน้ีรวม 

 

มาตรา 159  ในกรณีท่ีปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เกิดขึ้นในเขตเลือกต้ังใด ใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมือง

ซึ่งสงสมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูเสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา 160  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผูเปนตัวการ



ดวยกัน ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดน้ัน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร  

ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดน้ันไดกระทําในราชอาณาจักร 

 

มาตรา 161  ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามท่ีจะไดรับ

การเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ยินยอมใหองคกรใดเสนอชื่อ 

เพ่ือเขารับการสรรหาดังกลาว หรือผูใดกระทําไมวาดวยประการใด ๆ อันมีผลทําให 

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

หน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอน 

สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 162  ในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกภายหลังท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหการใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง

สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกต้ังใด 

ตามมาตรา 49 และมาตรา 122 มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาใหม ี

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี จนถึง 

วันเลือกต้ัง 

 

มาตรา 163  บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

หรือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 27 เร่ือง การแกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 15 ลงวันท่ี 21 กันยายน 

พุทธศักราช 2549 ใหถือวาผูน้ันถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 164  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเสียสิทธิเน่ืองจากไมไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 



ใชบังคับใหการเสียสิทธิเลือกต้ังของผูน้ันเปนอันสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 165  ในระหวางท่ียังไมมีการออกขอกําหนดของศาลฎีกาตามมาตรา 40 

วรรคสอง ขึ้นใชบังคับ ใหขอกําหนดท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ยังมี 

ผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการออกขอกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีขึ้นใชบังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

   พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

         นายกรัฐมนตรี 

 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การ

เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  จึงจํ าเปนตองตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 


