
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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พระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------ 

               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
          ใหไว ณ วันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
        เปนปที ่๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา "พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๑/๓๕ก/๓๙/๙ มิถุนายน ๒๕๔๑] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  (๓) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  (๔) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  (๕) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๖) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
  "ผูมีสิทธิเลือกต้ัง" หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  "ผูสมัคร" หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 
ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  "วันเลือกตั้ง" หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราช 
กฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  "เขตเลือกต้ัง" หมายความวา ทองที่ที่กําหนดเปนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขต 
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หรือเขตเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
  "หนวยเลือกต้ัง" หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  "ท่ีเลือกต้ัง" หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกต้ังและ 
ใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบท่ีเลือกต้ัง 
  "จังหวัด" หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
  "อําเภอ" หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
  "ตําบล" หมายความรวมถึง แขวง 
  "ศาลากลางจังหวัด" หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
  "ที่วาการอําเภอ" หมายความรวมถึง สํานักงานเขต และที่วาการกิ่งอําเภอ 
  "เทศบาล" หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 
  "สํานักงานเทศบาล" หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
  มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
     หมวด ๑ 
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
     ---------- 
 
     สวนท่ี ๑ 
     บทท่ัวไป 
     ---------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้
  (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งเปนการ 
ลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังเปนรายบุคคลตามการแบงเขตเลือกต้ังท่ีกําหนดเขตละ 
หน่ึงคน 
  (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเปนการ 
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยเลือกจากบัญชี 
รายชื่อของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียว และใชเขตประเทศ 
เปนเขตเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๗  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนการเลือกตั้งทั่วไปแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ซึ่งตองกําหนดใหมีการเริ่มรับสมัครไมเกินยี่สิบวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบังคับ และตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 
  (๒) กําหนดวันที่พรรคการเมืองจะย่ืนบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญช ี
รายชื่อ ซึ่งตองกําหนดใหเปนวันกอนวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต 
เลือกต้ังตาม (๑) 
  (๓) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แตละจังหวัดจะพึงมีจากการเลือกตั้ง 
แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
  (๔) จํานวนเขตเลือกต้ังของแตละจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอ 
หรือตําบลหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีอยูภายในเขตเลือกต้ัง 
  ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งซึ่งวางลง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรสําหรับเขตเลือกต้ังท่ีวางลงน้ัน 
 
  มาตรา ๗/๑* การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการ 
เลือกต้ังท่ัวไป คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแตวันเลือกตั้ง 
  *[มาตรา ๗/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗/๒* ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวน 
การดําเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น เพื่อใหเหมาะสมแกการดําเนินการเลือกตั้งใหมใหเปนไปโดยรวดเร็ว 
สุจริต และเท่ียงธรรมได 
  *[มาตรา ๗/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
     สวนท่ี ๒ 
   เขตเลือกต้ัง หนวยเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ัง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๘  เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  ท้ังน้ี ถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคนใหใชเขต 
จังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหน่ึงคน ใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงม ี
โดยใชเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังแตงต้ังตามมาตรา ๑๒ กําหนดหนวยเลือกต้ังท่ีจะพึงมีในแตละเขตเลือกต้ัง  
โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกต้ังของราษฎร  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี ้
  *(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยเลือกต้ัง เวนแตในกรณีท่ีมีผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งจํานวนนอยจะรวมหมูบานที่อยูติดกันตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยเลือกตั้งเดียวกัน 
ก็ได สําหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใช 
แนวถนน ตรอก หรือซอย เปนเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได 
  (๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ 
แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
จะกําหนดหนวยเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนโดยใหมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได 
  ใหดําเนินการประกาศหนวยเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง โดย 
ใหปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหาร 
สวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และใหจัดทําแผนท่ีสังเขป 
แสดงเขตของหนวยเลือกต้ังไวดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกตั้ง 
ไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบวัน 
ก็ได และใหนําความในวรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  *[มาตรา ๙ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๐  ในการกําหนดหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๙ ใหคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งตามมาตรา ๑๒ กําหนดท่ีเลือกต้ัง 
ของแตละหนวยเลือกต้ังไวดวย และใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ 
โดยอนุโลมกับการประกาศกําหนดที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง 
  ที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก เพื่อการ 
ลงคะแนนเลือกต้ัง และมีปายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีเลือกต้ัง 
ไวดวยตามลักษณะของทองท่ีและภูมิประเทศในการลงคะแนนเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
  ในทองที่ใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อ 
ความปลอดภัยของผูมีสิทธิเลือกต้ังอาจประกาศกําหนดท่ีเลือกต้ังนอกเขตของหนวยเลือกต้ังก็ได 
แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกต้ังน้ัน 
  มาตรา ๑๑  การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อใหใชหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
ตามท่ีกําหนดไวสําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งกับการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชี 
รายชื่อดวย 
 
      สวนท่ี ๓ 
         เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
     ----------- 
 
  มาตรา ๑๒  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละครั้ง ใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้
  (๑) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหนึ่งคน มีหนาที่เกี่ยวกับการรับ 
สมัครเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง และดําเนินกิจการที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
  (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไมนอยกวาเกาคน มีหนาท่ี 
เกี่ยวกับการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ท่ีเลือกต้ัง และสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้ง การจัดทํา 
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง การเพิ่มชื่อและการถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมท้ัง 
มีหนาที่ในการกํากับดูแล การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล 
การนับคะแนนเลือกตั้ง 
  การสรรหาและการแตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ 
แตงตั้งหรือมอบหมายใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือก 
ตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือ 
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งไดตามสมควร 
 
  มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งบุคคลเปน 
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้
  (๑) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดคน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
การลงคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังแตละแหง 
  (๒) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งมีจํานวนตามที่เห็นสมควร มีหนาท่ี 
เกี่ยวกับการนับคะแนนในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสําหรับเขตเลือกตั้งแตละแหง 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐ 
ทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
และคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๑๔  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) ให 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสองคน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกต้ังแตงต้ังและผูแทนพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน 
หรือที่สงสมัครแบบบัญชีรายชื่อเปนกรรมการ 
  *พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันหรือท่ีสงสมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผูแทนของพรรคการเมืองนั้นหนึ่งคนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ 
ประจําหนวยเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 
สิบหาวัน ในการปฏิบัติหนาที่ถาผูแทนของพรรคการเมืองซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการประจํา 
หนวยเลือกต้ังผูใดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดในขณะใด มิใหนับผูแทนพรรคการเมือง 
ดังกลาวเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งในขณะนั้น 
  ในกรณีที่มีกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงเจ็ดคน 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกนั้น เปน 
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใหไดจํานวนตามมาตรา ๑๓ (๑) 
  ในวันเลือกตั้งถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลวมีกรรมการประจํา 
หนวยเลือกต้ังมาปฏิบัติหนาท่ีไมถึงเจ็ดคน ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่อยูใน 
ขณะน้ันแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจนครบ 
เจ็ดคน 
  *[มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งกรรมการ 
นับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๒) โดยใชวิธีสรรหาจากผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน 
และใหมีผูแทนพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน หรือท่ีสงสมัครแบบ 
บัญชีรายชื่อเปนกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอกับการจัดระบบนับคะแนน
ดวย 
  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปตามที ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๑๖  นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาท่ีของ 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๑๗  หามมิใหกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกต้ัง กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการ 
นับคะแนนเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไมปฏิบัต ิ
ตามหนาท่ี ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําการอื่นใดเพื่อขัดขวางมิใหการเปนไปตามกฎหมาย  
ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคําส่ังของศาลอันเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรอื 
คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไดกระทําโดย 
สุจริตยอมไดรับความคุมครอง ไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรืออาญา 
 
  มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง และผูท่ีไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือ 
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา นับแตวันท่ีไดรับ 
การแตงตั้งจนส้ินสุดแหงการงานในหนาท่ี 
 
  มาตรา ๑๙  คาตอบแทนของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน 
เลือกต้ัง และผูท่ีไดรับแตงต้ังใหชวยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกต้ังใหเปนไปตามท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
                   *กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งซึ่งเปนผูแทนของพรรคการเมืองมิใหไดรับ 
คาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง 
  *[มาตรา ๑๙ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
     สวนท่ี ๔ 
        ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
     ---------- 
 
        ๑. ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๒๐  ผูมีสิทธิเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๒๑  ในการเลือกต้ังคร้ังใด ถาผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
ไดเน่ืองจากมีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแตงตั้งไวประจําแตละเขตเลือกตั้ง กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่บุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งพิจารณาเห็นวาเหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงนั้นมิใชเหตุอัน 
สมควร ใหรีบแจงใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบไมนอยกวาสามวันกอนวันเลือกต้ัง 
  ระเบียบการพิจารณาการแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กําหนดรายละเอียดของเหตุท่ีทําใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังไวเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งไวดวย 
  ในการแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ผูมีสิทธิเลือกต้ังจะทํา 
เปนหนังสือช้ีแจงเหตุดังกลาวและมอบหมายใหบุคคลใดไปย่ืนตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังแตงต้ังแทนหรือจัดสงหนังสือช้ีแจงเหตุน้ันทางไปรษณียก็ได 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งปดประกาศรายชื่อบุคคลที่จะรับแจงเหตุ สถานท่ี 
ที่จะรับแจงเหตุและวิธีการแจงเหตุไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน และเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร 
 
  มาตรา ๒๒  เมื่อครบกําหนดสามสิบวันหลังจากวันเลือกตั้งแลว ใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และมิไดแจงเหตุตามมาตรา ๒๑ 
หรือแจงเหตุไวแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร เพ่ือใหผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังดังกลาวแจงเหตุ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังภายในหกสิบวัน 
นับแตวันประกาศและใหบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นสุดของการแจงเหตุดังกลาว แลวแจงผลการพิจารณาใหผูแจง 
เหตุทราบโดยเร็ว  ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
  มาตรา ๒๓* ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและมิไดแจงเหตุ 
การไมไปใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ หรือแจงเหตุแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอัน 
สมควรใหถือวาผูน้ันเปนบุคคลซ่ึงไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิ 
เลือกต้ังไดตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ใหผูน้ันเสียสิทธิดังตอไปน้ี 
  (๑) สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (๒) สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองท่ี 
  (๓) สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (๔) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ 
ปกครองทองท่ี 
  (๕) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายวาดวย 
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
  (๖) สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตาม 
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
  (๗) สิทธิเขาช่ือรองขอเพ่ือใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  (๘) สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ใหมีกําหนดเวลาต้ังแตวันเลือกต้ังคร้ังท่ีผูน้ัน 
ไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง จนถึงวันเลือกต้ังคร้ังท่ีผูน้ันไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
  *[มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒] 
 
        ๒. บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๒๔  เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรครั้งใดแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูมีสิทธิเลือกต้ังของแตละหนวยเลือกต้ังและปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ 
สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนน 
ท่ีเห็นสมควรและท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ังไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันเลือกต้ัง 
กับใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบานไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 
สิบหาวันดวย 
 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยู 
ในทะเบียนบานของตนไมมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังแหงหนวยเลือกต้ังท่ีตนหรือ 
ผูน้ันสมควรมีช่ือเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองขอเพ่ิมช่ือตอ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน 
  เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน และถาเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิ 
เลือกต้ัง ก็ใหส่ังเติมช่ือตามท่ีย่ืนคํารองลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยเร็ว ถาคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธ ิ
เลือกต้ังก็ใหส่ังยกคํารอง และแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 
โดยแสดงเหตุผลไวดวย 
  เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ผูย่ืนคํารองมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดท่ีตน 
มีภูมิลําเนาอยูหรือตอศาลแพงสําหรับผูที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครกอนวันเลือกตั้ง 
ไมนอยกวาหาวัน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพื่อใหศาล 
วินิจฉัยวาจะใหเติมช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังตามท่ีย่ืนคํารองหรือไม 
  เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว คําส่ัง 
ของศาลใหเปนที่สุดและใหศาลแจงคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อ 
ปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุดและในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปกอน 
ไดรับคําสั่งศาลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการแกไขบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับใหถูกตองดวย 
  การใดที่ไดปฏิบัติไปตามคําสั่งเดิมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้งกอนไดรับคําสั่งศาลเปนอยางอื่นนั้น ใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย 
 
  มาตรา ๒๖  ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเห็นวาในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีได 
ประกาศตามมาตรา ๒๔ มีช่ือผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ัง ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองตอ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนชื่อ 
ผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ังน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวาสมควร 
ส่ังถอนช่ือผูซ่ึงไมมีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง หรือสมควรยกคํารอง ก็ใหมี 
คําสั่งถอนชื่อผูนั้นหรือยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั่งใหผูนั้นและเจาบานทราบ และ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ถาเจาบานผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยูใน 
ทะเบียนบานของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง เม่ือเจาบานนํา 
หลักฐานทะเบียนบานมาแสดงวาไมมีชื่อบุคคลนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง แลวแตกรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก 
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีการฟองคดีเพ่ือขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังบุคคลใด 
บุคคลหน่ึง และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลน้ัน เม่ือคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงคําพิพากษาของศาลแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี 
บันทึกลงไวในทะเบียนที่จัดทําไวและใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําพิพากษาของศาลปดไว ณ สํานักงานเทศบาล หรือที่วาการอําเภอ 
โดยเร็ว 
  ในกรณีที่ไดมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศถอนชื่อผูซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ออก 
จากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกฉบับใหถูกตองดวย และใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคหา 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๘  หามมิใหเจาบานผูใดดําเนินการหรือยินยอมใหมีการดําเนินการ 
แจงยายบุคคลใดเขามาในทะเบียนบานของตนโดยบุคคลนั้นมิไดมาอยูอาศัยจริง เพื่อเจตนา 
ทุจริตในการเลือกตั้ง 
 
     สวนท่ี ๕ 
        ผูสมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 
              ----------- 
 
         ๑. ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๒๙  บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือจะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ในการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๓๐  บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง ใหมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในนามของพรรคการเมืองใดไดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต 
เลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แบบใดแบบหนึ่งไดเพียงแบบเดียว 
 
        ๒. การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๓๑  ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูสมัครของ 
แตละพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด ยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 
กําหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร 
  การยื่นใบสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหผูสมัครย่ืนหนังสือรับรองของหัวหนา 
พรรคการเมือง วาสงสมาชิกผูนั้นเขาสมัครรับเลือกตั้ง และชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 
คนละหน่ึงหม่ืนบาท และมีหลักฐานการสมัครครบถวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  ในกรณีท่ีผูสมัครไมเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตอง 
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามที่กฎหมายรับรองไว 
หรือตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรองวาสําเร็จ 
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด 
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๓๒  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับใบสมัครแลว 
ใหลงบันทึกการรับสมัครไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผูสมัครในวันนั้น และใหผูอํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวน 
วาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดการรับสมัคร 
ถาผูสมัครมีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังได ก็ใหประกาศการรับสมัครไวโดยเปดเผย ณ ศาลากลาง 
จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน 
และท่ีเลือกต้ัง หรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผูน้ันสมัคร 
  ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีช่ือผูสมัคร รูปถายผูสมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด 
และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนน  ท้ังน้ี ตามแบบท่ีคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๓๓  เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดออกใบรับใหแก 
ผูสมัครตามมาตรา ๓๒ แลว หามมิใหผูสมัครถอนการสมัครรับเลือกต้ัง และใหคาธรรมเนียม 
การสมัครรับเลือกตั้งตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๓๔* ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวย 
การการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๓๒ ใหผูสมัครผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลฎีกา
ภาย 
ในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลใน 
การดําเนินกระบวนพิจารณา เม่ือศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเชนใดแลวใหศาลแจงคําส่ังไปยังผูอํานวย 
การการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ในการนี้ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งปฏิบัติ 
ตามคําส่ังศาลโดยเร็ว ถาศาลมีคําสั่งใหรับสมัครใหประกาศชื่อผูนั้นตามมาตรา ๓๒ แตท้ังน้ีไม 
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติกอนทราบคําสั่งศาล 
  ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาโดยความ 
เห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพื่อใหการพิจารณาเปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและใหแลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 
หน่ึงวัน ในการนี้ อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูรับคํารองแทนเพื่อจัดสงให 
ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเปนแทน 
ศาลฎีกาก็ได 
  *[มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓๔/๑* กอนวันเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานวาผูสมัครผูใดขาดคุณ 
สมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต 
เลือกตั้งดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว ถาเห็นวาผูสมัครผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอน 
การสมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น 
  ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหประธานศาลฎีกาโดยความ 
เห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฏีกามีอํานาจออกขอกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพื่อใหการพิจารณาเปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกําหนดใหศาลชั้นตนในเขต 
เลือกตั้งนั้นเปนผูรับคํารองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบ 
พยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเปนแทนศาลฎีกาก็ได 
  เม่ือถึงวันเลือกต้ัง ถาปรากฏวาไมมีการยื่นคํารองตอศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีการยื่นคํารองแลวแตศาลฎีกายังไมมีคําวินิจฉัย ใหการพิจารณาเปนอันยุติและใหดําเนินการ 
เลือกตั้งไปตามประกาศการรับสมัครที่มีผลอยูในวันเลือกตั้ง 
  *[มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
        ๓. การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดจะเสนอบัญชีรายชื่อเพื่อสมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้นตองจัดทําบัญชีรายชื่อโดยมีหลักเกณฑตาม 
ลําดับ ดังตอไปนี ้
  (๑) บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 
จากภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนธรรม 
  (๒) ในการที่พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดตองไดรับความยินยอม 
เปนหลักฐานโดยชัดแจงจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกลาวตองเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 
ที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 
  (๓) ใหจัดทําบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยให 
จัดเรียงลําดับรายช่ือผูสมัครตามลําดับหมายเลข ไมเกินจํานวนหนึ่งรอยคน 
 
  มาตรา ๓๖  การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหหัวหนาพรรคการเมือง 
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครที่พรรคการเมืองจัดทํา 
ขึ้นตามมาตรา ๓๕ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวันเวลาที่กําหนด พรอมท้ังหนังสือยินยอม 
ของผูสมัคร และชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท และมีหลักฐานการสมัคร 
ครบถวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ท้ังน้ี ใหนําความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม 
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายละเอียด 
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครและวิธีการยื่นบัญชีรายชื่อ 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครตาม 
มาตรา ๓๖ แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและ 
ลักษณะตองหามของผูสมัคร ถาเห็นวาถูกตองใหประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อ 
ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นไว โดยเปดเผย ณ สถานท่ีตามมาตรา ๓๒ 
และใหนําความในมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 ๔. หมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหพรรคการเมืองท่ีสงสมัครแบบ 
บัญชีรายชื่อไดรับหมายเลขที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเรียง 
ตามลําดับกอนหลังในการมายื่นบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่มีพรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อพรอม
กัน 
และไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางพรรคการเมืองที่มาพรอมกัน  ทั้งนี้ใหพรรคการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เมือง 
หน่ึงไดรับหน่ึงหมายเลข และถาพรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งดวย
ให 
ใชหมายเลขเดียวกับหมายเลขของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคที่ตนสังกัดเปนหมายเลข 
ประจําตัวผูสมัครแบบแบงเขตของพรรคการเมืองนั้นในทุกเขตเลือกตั้งที่สงสมัครดวย 
  ถาพรรคการเมืองใดมิไดสงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ แตสงผูสมัครแบบแบงเขต 
เลือกต้ัง เม่ือผูสมัครของพรรคการเมืองน้ันย่ืนใบสมัครในเขตเลือกต้ังใด ใหไดรับหมายเลข 
ประจําตัวผูสมัครตอจากหมายเลขสุดทายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง และเม่ือ 
มีการย่ืนใบสมัครของผูสมัครของพรรคการเมืองอ่ืนท่ีสงสมัครเฉพาะแบบแบงเขตเลือกต้ังอีกให
ได 
รับหมายเลขเรียงลําดับถัดไปตามลําดับการสมัครกอนหลัง แตถามีผูสมัครพรอมกันหลายคนและ 
ไมอาจตกลงกันไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครท่ีมาพรอมกัน 
 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังซ่ึงวางลง ใหผูสมัครไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 
เรียงตามลําดับกอนหลังในการมาย่ืนใบสมัคร ถามีผูสมัครพรอมกันหลายคนและไมอาจตกลงกัน 
ไดใหใชวิธีจับสลากระหวางผูสมัครท่ีมาพรอมกัน 
 
     สวนท่ี ๖ 
    คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๔๐* เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใดจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง การใชจายในการเลือกตั้ง 
และวิธีการหาเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนนี ้
  *[มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๔๑  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละครั้งใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง ดังตอไปนี ้
  (๑) จํานวนเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคนที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบ 
แบงเขตเลือกต้ัง 
  (๒) จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองท่ีจะใชจายในการเลือกตั้งแบบบัญชี 
รายชื่อ ในกรณีที่ผูสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดใชจายไปเพื่อการเลือกตั้งเปน 
จํานวนเทาใดใหนับรวมเปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  หามมิใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนคาใชจาย 
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ท้ังน้ี คาใชจายดังกลาวใหรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่บุคคล 
ใด ๆ จายหรือรับวาจะจายแทนหรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียง 
เลือกต้ัง โดยความยินยอมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองน้ันดวย ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช 
ใหคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น ๆ 
 
  มาตรา ๔๒  ใหผูสมัครหรือพรรคการเมือง แลวแตกรณี แตงต้ังบุคคลใดท่ีเห็น 
สมควรเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและรับรองความถูกตองของ 
บัญชีรายรับและรายจายของผูสมัคร หรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งนั้น 
  การจัดทําบัญชีรายรับและรายจายของสมุหบัญชีเลือกตั้งใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๔๓  ภายในกําหนดเกาสิบวันหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ผูสมัครแตละคนหรือพรรคการเมืองที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อตองย่ืนบัญชีรายรับและ 
รายจายที่สมุหบัญชีเลือกตั้งจัดทําขึ้นและผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมือง แลวแตกรณี 
ไดรับรองความถูกตอง บัญชีรายรับและรายจายอยางนอยตองประกอบดวยคาใชจายทั้งหมด 
ท่ีไดจายไปแลวและท่ียังคางชําระ รวมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนตามความเปน 
จริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการตรวจสอบรายการคาใชจายตาม 
วรรคหนึ่งแลวใหประกาศผลการตรวจสอบรายการคาใชจายนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้งวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดใชจาย 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใชจายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ใหเก็บรักษา 
รายการคาใชจายและหลักฐานดังกลาวไวจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดพิจารณาเสร็จสิ้น 
  มาตรา ๔๔  หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใด เพื่อจะจูงใจ 
ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหแกตนเอง หรือผูสมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด 
หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังนี ้
  (๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสิน หรอื 
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 
  (๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวา 
จะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรอื 
สถาบันอื่นใด 
  (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผูใด 
  (๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ 
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
 
  มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง 
เพื่อการเลือกตั้งหรือนํากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ัง หรอื 
กลับจากท่ีเลือกต้ังโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะหรือคาจาง ซ่ึงตองเสียตามปกติ เพื่อ 
จูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐจัดยานพาหนะ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการหา 
เสียงเลือกต้ังหรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนแหงการเลือกตั้งโดยประการที่เปนคุณหรือเปน
โทษ 
แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ท้ังน้ี เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการหรือเปนการ 
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น 
 
  มาตรา ๔๗  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
กระทําการใด ๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง 
  การใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหน่ึงมิใหหมายความ 
รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐนั้น หรือการ 
แนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือพรรคการเมืองโดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษ 
แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
  ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นวาอาจ 
เปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ในการนี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงให 
ผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติการณอันอาจเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรค 
การเมืองใดพนจากหนาที่เปนการชั่วคราวหรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง 
จังหวัดหรือที่วาการอําเภอ ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือหามเขาเขตเลือกต้ังใด 
เขตเลือกต้ังหน่ึงได 
 
  มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ 
ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดนับตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๔๙  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการประชุมหารือระหวาง 
หัวหนาพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการในการใหรัฐสนับสนุน 
การเลือกตั้งในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) การกําหนดใหมีการจัดสถานที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการ 
เลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ ใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการโฆษณาหาเสียง 
เลือกตั้งของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 
  (๒) การพิมพและจัดสงเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังไปใหผูมีสิทธิออกเสียง 
เลือกต้ัง 
  (๓) การกําหนดใหมีสถานที่สําหรับใหผูสมัครและพรรคการเมืองใชในการ 
โฆษณาหาเสียงไดอยางเทาเทียมกัน ในการนี้รัฐอาจจัดใหมีการแสดงหรือการดําเนินการอื่นใด 
เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการโฆษณาหาเสียงดวยก็ได แตตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อ 
การสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ 
  (๔) การกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียง 
เลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน ซ่ึงจะตองจัดใหทุกพรรคการเมืองมีโอกาสเทาเทียมกัน 
  (๕) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
กําหนด 
 
  มาตรา ๕๐  หามมิใหผูสมัคร พรรคการเมือง หรือผูใด นอกจากรัฐจัดที่ปด 
ประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ จัดสรรเวลา 
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกพรรคการเมืองหรือกระทํากิจการอื่น 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหรัฐสนับสนุน 
 
     สวนท่ี ๗ 
      การลงคะแนนเลือกตั้ง 
      ----------- 
 
  มาตรา ๕๑  หีบบัตรเลือกต้ังตองมีลักษณะท่ีสามารถมองเห็นภายในไดงาย 
และมีวิธีการปดผนึกเพื่อปองกันการเปดหีบบัตรโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือการนําบัตรใส 
ในหีบบัตรหลังจากปดการลงคะแนนแลวได รวมทั้งตองมีลักษณะพิเศษเพื่อปองกันการเปลี่ยน 
หีบบัตรดวย 
  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังจะตองมีหมายเลข 
ครบถวนตามจํานวนผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้น และมีชองทําเคร่ืองหมายวาไมประสงคจะ 
ลงคะแนนดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจะตองมีหมายเลขของ 
พรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองครบทุกพรรคที่สงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ 
มีชองทําเคร่ืองหมายวาไมประสงคจะลงคะแนนดวย 
  บัตรเลือกตั้งสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง 
เขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีราย 
ชื่อตองมีลักษณะแตกตางที่สามารถจําแนกออกจากกันไดอยางชัดเจน 
  หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามลักษณะและขนาดที่คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๕๒  ในวันเลือกต้ังใหเปดการลงคะแนนต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
  มาตรา ๕๓  กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจํา 
หนวยเลือกต้ังนับจํานวนบัตรเลือกต้ังท้ังหมดของหนวยเลือกต้ังน้ัน และปดประกาศจํานวนบัตร 
เลือกต้ังท่ีมีอยูท้ังหมดในท่ีเลือกต้ังน้ันไวในท่ีเปดเผย และเม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนน ให 
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปดหีบบัตรเลือกต้ังในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ซ่ึงอยู ณ ท่ีเลือกต้ังน้ัน เห็นวาหีบบัตรเลือกตั้งเปนหีบเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิ 
เลือกต้ังไมนอยกวาสองคนซ่ึงอยูในท่ีเลือกต้ังในขณะน้ันลงลายมือช่ือในบันทึกน้ันดวย เวนแตไมมี 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังอยูในขณะน้ัน 
 
  มาตรา ๕๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงประสงค 
จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย 
สามารถแสดงตนไดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
แลว ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัคร หรือผูใดทักทวง ให 
หมายเหตุไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และ 
ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนหลักฐาน 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตร 
เลือกตั้งใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน 
  ในกรณีท่ีมีผูทักทวง หรือกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังสงสัยวาผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ซ่ึงมาแสดงตนน้ันไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวย 
เลือกตั้งมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการประจําหนวย 
เลือกต้ังทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือช่ือไวดวย 
 
  มาตรา ๕๕  การลงคะแนนเลือกต้ังใหทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตร 
เลือกตั้งและเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งของ 
คนพิการไวเปนพิเศษเฉพาะ หรือโดยจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนภายใตการกํากับ 
ดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังใหแก 
ผูสมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายกากบาท 
ในชองไมลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๕๗  การนําบัตรเลือกตั้งใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๕๘  หามมิใหผูใดซ่ึงรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังหรือไมมีสิทธิ 
ลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน พยายามลงคะแนนเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกต้ังโดย 
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไวสําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นตอ 
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๕๙  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดใชบัตรอ่ืนท่ีมิใชบัตรเลือกต้ังตาม 
มาตรา ๕๑ ลงคะแนนเลือกต้ัง 
  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดนําบัตรเลือกต้ังออกไปจากท่ีเลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๖๐  หามมิใหผูใดทําเคร่ืองหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตโดยวิธีใดไวท่ีบัตร 
เลือกต้ัง 
 
  มาตรา ๖๑  หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจ 
โดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมาแสดง 
ตนเพื่อลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 
จากความจริง 
 
  มาตรา ๖๒  หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถใชสิทธิไดหรือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไป 
ณ ท่ีเลือกต้ัง หรือเขาไป ณ ท่ีลงคะแนน หรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังกลาวภายในกําหนดเวลาท่ีจะ 
ลงคะแนนเลือกต้ังได 
 
  มาตรา ๖๓  หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดเรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเพ่ือจะลงคะแนนเลือกต้ังหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัคร 
หรือพรรคการเมืองใด 
 
  มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังแหงใดไมสามารถ 
กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดข้ึน 
กอนวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนดท่ีเลือกต้ังใหมท่ีผูมีสิทธิ 
เลือกต้ังสามารถไปลงคะแนนไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่เลือกตั้งใหมไดใหประกาศ 
งดลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน 
  ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจําหนวย 
เลือกต้ัง ประกาศงดลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยดวน 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนใหมในหนวยเลือกตั้งนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว และ 
ตองประกาศกอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 
  มาตรา ๖๕  เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ 
ประจําหนวยเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนและงดจายบัตรเลือกตั้ง แลวใหทําเคร่ืองหมาย 
ในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนนไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด และเมื่อผูแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งภายในกําหนดเวลาการลงคะแนน 
เลือกต้ังท่ีเหลืออยูในท่ีเลือกต้ังไดทําการลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการประจํา 
หนวยเลือกต้ังปดชองใสบัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ัง 
  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตร 
เลือกต้ังท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไว 
และประกาศใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยูในท่ีน้ันทราบ 
 
  มาตรา ๖๖  นับตั้งแตเวลาที่ไดเปดและปดหีบบัตรเลือกตั้ง หรือภายหลังเวลา 
ท่ีไดปดชองใสบัตรเลือกต้ังของหีบบัตรเลือกต้ังแลว หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวย 
กฎหมายเปดทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ หรือทําใหไรประโยชน หรือนําไปซึ่ง 
หีบบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการประจํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนวยเลือกต้ังจัดสงไปยังสถานท่ีนับคะแนน 
 
  มาตรา ๖๗  ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาหาคนเปนผูนํา 
หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้น 
โดยเร็ว ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูใดไมอาจรวมเดินทางมาได ใหจดแจง 
เหตุผลไวในรายงานการนําสงหีบบัตรเลือกตั้งของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนั้นดวย 
  หีบบัตรเลือกต้ังท่ีจะจัดสงจากหนวยเลือกต้ังตองมีการจัดทําเคร่ืองหมายเพ่ือ 
ปองกันการเปดหีบบัตรหรือการเปลี่ยนหีบบัตร โดยมีการลงลายมือชื่อของกรรมการประจําหนวย 
เลือกตั้งทุกคนกํากับไวในลักษณะที่สามารถเห็นไดงายถามีการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย  ท้ังน้ี  
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
     สวนท่ี ๘ 
         การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
     ---------- 
 
  มาตรา ๖๘  การนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดใหเริ่มนับเมื่อมีการสง 
หีบบัตรเลือกตั้งจากหนวยเลือกตั้งทุกแหงในเขตเลือกตั้งนั้นมาที่สถานที่นับคะแนนครบถวนแลว 
  ในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีความจําเปนตามลักษณะพื้นที ่ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดสถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นเพิ่มขั้น เพื่อใหการนับคะแนนเสร็จสิ้น 
ไปโดยเร็ว 
  *ถาหีบบัตรเลือกตั้งจากหนวยเลือกตั้งใดสงมาถึงสถานที่นับคะแนนลาชาโดย 
ไมมีเหตุอันสมควร หรือเมื่อพนกําหนดเวลาสิบสองชั่วโมงนับแตเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้ง
โดย 
ไมมีเหตุอันสมควร หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยส่ังมิใหเปดหีบบัตรเลือกต้ังหรือไม
นับ 
คะแนนของหนวยเลือกต้ังน้ันกอนแลวจึงส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมสําหรับหนวยเลือกต้ังน้ัน 
  *[มาตรา ๖๘ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา 
ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๖๙  เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยและเที่ยงธรรมตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งตองมีเรื่อง ดังตอไปนี ้
  (๑) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง การตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
การเปดหีบบัตรเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซ่ึงจะตองให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สามารถตรวจสอบความถูกตองของจํานวนบัตรเลือกตั้งในขณะรับหีบบัตรเลือกตั้งใหตรงกับ 
จํานวนบัตรเลือกต้ังท่ีสงใหแตละหนวยเลือกต้ังกอนการลงคะแนนเลือกต้ังไดดวย และหลักเกณฑ 
การพิจารณาใหมีการนับคะแนนใหมหรือการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จํานวน 
บัตรเลือกต้ังไมตรงกัน 
  (๒) วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนน 
  (๓) วิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งในการนําบัตรเลือกตั้ง 
ทั้งหมดมารวมกันและนับบัตรเลือกตั้งรวมกันในสถานที่นับคะแนน ซึ่งจะตองกําหนดมาตรการ 
ที่จะทําใหไมสามารถทราบไดวาเปนการนับบัตรเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดในขณะนับคะแนน 
และการนับคะแนนจะตองกระทําใหแลวเสร็จในรวดเดียวโดยหามมิใหเลื่อนหรือประวิงการ 
นับคะแนน 
  (๔) วิธีการจัดสถานท่ีในการนับคะแนนและวิธีการอานการลงคะแนนในบัตร 
เลือกตั้งซึ่งจะตองกระทําโดยเปดเผยเพื่อใหผูอยูในสถานที่นับคะแนนเห็นการนับคะแนนได 
โดยสะดวก 
  (๕) วิธีการตรวจสอบเมื่อมีการคัดคานวาการลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งใด 
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  (๖) วิธีการนับคะแนนและการสงผลคะแนน สําหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีราย 
ชื่อซึ่งจะตองกําหนดใหมีการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนในแตละเขตเลือกตั้ง และใหมีการ 
แจงผลคะแนนที่รวมไดของแตละเขตเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคํานวณผลรวม
ท่ัว 
ประเทศ 
 
  มาตรา ๗๐  ใหมีการนับคะแนนสําหรับบัตรเลือกตั้งที่ผูเลือกตั้งทําเครื่องหมาย 
วาไมลงคะแนนเลือกตั้ง และใหประกาศจํานวนผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งดวย 
  ในการนับคะแนนหากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และ 
หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนไมวากรณีใด 
  บัตรเลือกตั้งดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
  (๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
  (๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตรานี ้
วา "เสีย" พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดและลงลายมือชื่อกํากับไว 
ไมนอยกวาสามคน 
  *ความในวรรคสี่มิใหใชบังคับกับบัตรเสียตามมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคสอง 
และวรรคสาม และมาตรา ๘๕/๘ วรรคหนึ่ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[มาตรา ๗๐ วรรคหา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๗๑  หามมิใหกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งผูใดจงใจนับบัตรเลือกตั้ง 
หรือคะแนนในการเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรอืรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวย 
ประการใดโดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย 
หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใดแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได หรอื 
อานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกตั้งไมตรงความเปนจริง 
 
  มาตรา ๗๒  เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้น จํานวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู 
ท้ังหมด จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนน และรีบ 
ทํารายงานผลการนับคะแนนสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
  การรายงานผลการนับคะแนน การบันทึกจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏ 
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ังเพ่ือ 
การลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีไดลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาใชสิทธิแตไม 
ประสงคจะลงคะแนนใหแกผูสมัครคนใด จํานวนบัตรเสียและจํานวนคะแนนท่ีผูสมัครแตละคน 
ไดรับใหเขียนเปนตัวเลขและมีตัวอักษรกํากับดวย 
  การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลของการนับคะแนน วิธีการ 
เก็บบัตรเลือกตั้ง และการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนไมตรงกับรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จัดให 
มีการนับคะแนนใหม ถายังไมตรงกันอีกใหรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหมีการ 
เลือกต้ังใหม เวนแตคะแนนที่ไมตรงกับรายงานนั้นจะไมทําใหผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
หรือการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลงไป มิใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให 
มีการเลือกต้ังใหม 
 
  มาตรา ๗๔  ในเขตเลือกต้ังใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ 
แบงเขตเลือกต้ังคนเดียวและผูสมัครรับเลือกต้ังน้ันไดคะแนนเสียงต้ังแตรอยละย่ีสิบของจํานวน 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 
  ในกรณีท่ีเหลือผูสมัครรับเลือกต้ังคนเดียวตามวรรคหน่ึงและไดคะแนนเสียง 
นอยกวารอยละย่ีสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังน้ัน 
 
  มาตรา ๗๕  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดในเขตเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ในกรณ ี
ท่ีมีผูไดรับคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดเทากันหลายคน ใหใชวิธีการจับสลาก ซ่ึงตองกระทําตอหนา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้นตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ 
กําหนด 
 
  มาตรา ๗๖  การคํานวณหาผูไดรับเลือกตั้งในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหคํานวณจากสัดสวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่จะไดรับเลือกในแตละ 
พรรคการเมือง ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหรวมผลการนับคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองไดรับคะแนนจากบัญช ี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
  (๒) ใหนําคะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนนอยกวา 
รอยละหาของจํานวนคะแนนที่นับไดทั้งหมดตาม (๑) หักออกโดยไมนํามารวมคํานวณสัดสวน 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๓) ใหนําคะแนนรวมที่เหลือภายหลังจากไดหักคะแนนแลวตาม (๒) หารดวย 
หนึ่งรอย ผลลัพธที่ไดถือเปนจํานวนคะแนนเฉลี่ยตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึ่งคน 
  (๔) ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งแตละพรรคการเมือง 
จะพึงไดรับ ใหนําคะแนนรวมของบัญชีรายชื่อแตละพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนรอยละหา 
ขึ้นไปหารดวยจํานวนคะแนนเฉลี่ยตาม (๓) ผลลัพธที่เปนจํานวนเต็มที่ไดรับคือจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นไดรับโดยเรียงลําดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อ 
เปนลําดับไป 
  (๕) ในกรณีที่จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับรวมกันทุกพรรคการเมือง 
มีจํานวนไมครบหนึ่งรอยคน ใหพรรคการเมืองท่ีมีผลลัพธตาม (๔) เปนเศษที่มีจํานวนมากที่สุด 
ไดรับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเรียงตามลําดับจนกวาจะมีจํานวนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองท้ังหมดไดรับรวมกันครบจํานวนหนึ่งรอยคน 
  จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่จะไดรับตามผล 
การคํานวณตามวรรคหนึ่งจะตองไมเกินจํานวนตามที่ปรากฏไวในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้น 
ไดจัดทําข้ึน 
 
  มาตรา ๗๗* ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงสวนท่ี ๑๐ การดําเนินการกรณ ี
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลการ 
นับคะแนนของการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๗๒ และผลการคํานวณสัดสวน 
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๖ แลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวาผูสมัครผูใดเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
  *[มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๗๘  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลวใหรีบ 
ดําเนินการแจงผลการเลือกตั้งไปยังรัฐสภาเพื่อทราบ และนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสงบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ 
ทุกพรรคการเมืองไปยังประธานสภาผูแทนราษฎรดวย 
 
     สวนท่ี ๙ 
    การลงคะแนนเลือกต้ังสําหรับผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยูนอกเขตเลือกต้ัง 
              ----------- 
 
  มาตรา ๗๙  ในการเลือกตั้ง สําหรับผูอยูนอกเขตเลือกตั้งนอกจากที่บัญญัติไว 
โดยเฉพาะในสวนนี้แลว ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  มาตรา ๘๐  ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวัน 
นับถึงวันเลือกตั้ง ใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบ 
บัญชีรายชื่อในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการอํานวยความสะดวก เพื่อประกันการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงอยูนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือมีช่ืออยู 
ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติ 
หนาท่ีนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังหรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกต้ังท่ีตนตองไปใชสิทธิ 
ลงคะแนนเลือกต้ัง ใหแจงความประสงคการขอใชสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งตอคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดตรวจสอบการมีสิทธิเลือก 
ต้ังของผูแจงความประสงคตามวรรคหน่ึงแลว ถาเห็นวาถูกตอง ใหกําหนดท่ีเลือกต้ังกลางท่ีผูน้ัน 
จะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง และแจงใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ผูนั้นมีชื่อ 
ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังทราบและหมายเหตุสถานท่ีท่ีผูน้ันจะไปใชสิทธิเลือกต้ังในเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  หลักเกณฑและวิธีการแจงความประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
สถานที่และจํานวนที่เลือกตั้งกลาง และวันท่ีกําหนดใหมาใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
กลางรวมท้ังกําหนดการจัดทําบัญชีรายช่ือผูเลือกต้ังของท่ีเลือกต้ังกลางและลักษณะท่ีเลือกต้ัง 
กลาง หีบบัตรเลือกตั้งหรือสิ่งที่ใชแทนหีบบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน 
การเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและกิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใชเฉพาะในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในท่ีเลือกต้ังกลางไดตามความเหมาะสม 
  หีบบัตรเลือกต้ังของท่ีเลือกต้ังกลางอาจกําหนดใหมีลักษณะท่ีแตกตางจาก 
หีบบัตรเลือกตั้งตามมาตรา ๕๑ หรือใชวิธีการอื่นแทนการใชหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อใหเหมาะสม 
กับลักษณะการลงคะแนนได 
 
  มาตรา ๘๑/๑* ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนการเลือกตั้ง 
ท่ัวไปอันมิใชเปนการเลือกต้ังใหม ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูใดอยูในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดท่ีตน 
มีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๘๐ ถาประสงคจะใชสิทธิ 
ลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนอยู  ตองมาลงทะเบียนเพ่ือใชสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
  ใหผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังไดเม่ือพนย่ีสิบวัน 
นับจากวันท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียน โดยใหใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในจังหวัดท่ีตนลงทะเบียนไว 
และใหหมดสิทธิลงคะแนนในหนวยเลือกต้ังเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง  ท้ังน้ี จนกวาจะมีการ 
ลงทะเบียนเปล่ียนแปลง ในการนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกการลงทะเบียนขอใชสิทธิ 
ดังกลาวไวในทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือใชในการจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง และ
ใหหมายเหตุสถานท่ีไปใชสิทธิไวในประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังดวย 
  ผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงอาจขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลงจังหวัดท่ีจะใชสิทธิ 
 เิลือกต้ังได โดยใหมีผลเม่ือพนย่ีสิบวันนับจากวันท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลง และใหนํา 
ความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  ในการนี้ จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้ง
คราว 
ใดเกินหน่ึงคร้ังไมได 
  ผูใชสิทธิเลือกต้ังนอกเขตตามวรรคหน่ึงตองใชสิทธิลงคะแนนเพ่ือเลือกต้ัง 
ผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังมีช่ืออยูในทะเบียนบาน หรือท่ีเคยมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานครบเกาสิบวันครั้งสุดทายตามมาตรา ๘๐ แลวแตกรณี 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหมในการเลือกตั้ง
ท่ัวไป หรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หากบุคคลผูลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง มิไดไปใชสิทธิ 
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนการแจงเหตุอันสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และไมเสียสิทธิตามมาตรา ๒๓ 
  *[มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๘๑/๒* ในการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา ๘๑/๑ ใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจัดใหมีท่ีเลือกต้ังกลางจังหวัดละหน่ึงแหง เวนแตมีความจําเปนจะจัดใหมีที่เลือกตั้ง 
กลางมากกวาหน่ึงแหงก็ได 
  วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การสงบัตรเลือกตั้งและการดําเนินการอื่น 
ที่จําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  *[มาตรา ๘๑/๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๘๒  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนทหารประจําการ ทหารกองประจํา 
การตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือขาราชการ และไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไป 
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
นอกท่ีต้ังปกติท่ีตนมีภูมิลําเนา ถาผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาวตั้งแตชั้นผูบังคับกองพันหรือ 
เทียบเทาขึ้นไปเห็นวาบุคคลดังกลาว ไมอาจไปลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังท่ีบุคคลน้ัน 
มีสิทธิได ใหแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อขอใชสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง และ 
ใหนําความในมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๓* ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนการเลือกตั้งทั่วไป 
อันมิใชเปนการเลือกต้ังใหม ผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักรจะขอใชสิทธิลง 
คะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูก็ได  
  เม่ือไดแจงการขอใชสิทธิตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังดังกลาวใชสิทธิ 
ลงคะแนนไดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๔ 
  หลักเกณฑและวิธีการแจงความประสงคการขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณา 
จักรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งใหม ในการเลือกตั้ง 
ทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง หากผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักรท่ีได 
ขอใชสิทธิตามวรรคหน่ึง มิไดไปใชสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง ใหถือวาการ 
ขอใชสิทธิน้ันเปนการแจงเหตุอันสมควรและไมเสียสิทธิตามมาตรา ๒๓ 
  *[มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘๔* ในประเทศใดมีผูมีสิทธิเลือกต้ังแจงความประสงคขอใชสิทธิลง 
คะแนนเลือกตั้งเกินหารอยคนและอยูในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้น แตถามีจํานวน 
นอยกวาหารอยคนหรือมีเหตุจําเปนอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดใหมีการออกเสียงลง 
คะแนนเลือกตั้งทางไปรษณียหรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใชเปนการจัดตั้งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  *[มาตรา ๘๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๘๔/๑* เม่ือขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังตามมาตรา ๘๓ แลว ใหผูมีสิทธิ 
เลือกต้ังน้ันหมดสิทธิลงคะแนนในหนวยเลือกต้ังท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน เวนแตจะไดแจงการ 
เปลี่ยนแปลงลวงหนาตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  *[มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๘๕* การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังตามสวนท่ี ๙ นี ้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจดําเนินการลวงหนาเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได เวนแตมีเหตุ 
จําเปนเฉพาะทองท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได 
  ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งสงมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใด หลังจาก 
เริ่มนับคะแนนแลว ใหถือวาบัตรเลือกตั้งนั้นเปนบัตรเสีย 
  ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการ 
เลือกต้ังท่ีใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยส่ังมิให 
นับคะแนนจากท่ีนั้นกอน แลวจึงสั่งใหบัตรเลือกตั้งจากที่นั้นเปนบัตรเสีย 
  *[มาตรา ๘๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
     *สวนท่ี ๑๐ 
            การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
      ----------- 
 
  มาตรา ๘๕/๑ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สืบสวนสอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใด  กระทําการอันเปนการฝาฝน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา 
สนบัสนนุ หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว  หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลว 
ไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการกระทํานั้นนาจะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีผลใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันท่ี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง 
  ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน 
ตามวรรคหนึ่ง ไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดจะไดรับประโยชนจากการ 
กระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหผูสมัครผูนั้นระงับหรือดําเนินการใด เพื่อ 
แกไขความไมสุจริตและเท่ียงธรรมน้ันภายในเวลาท่ีกําหนด  ในกรณีที่ผูสมัครผูนั้นไมดําเนินการ 
ตามคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้น 
เปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น 
  มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ 
ตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
  เม่ือมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครคนใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมี 
การดําเนินคดีอาญาแกผูสมัครผูนั้นดวย 
  ในกรณีท่ีมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตราน้ีภายหลังวันลงคะแนนและ 
ผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ท่ีไดคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุดในเขตเลือกต้ังน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ 
เลือกต้ังใหม 
 
  มาตรา ๘๕/๒ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร เพื่อประโยชน 
ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็วและเปนไปโดยเที่ยงธรรม คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจแตงตั้งขาราชการอัยการ ขาราชการอื่น หรือผูซึ่งเคยเปนขาราชการดังกลาว หรอื 
ผูซึ่งเคยเปนขาราชการตุลาการตามจํานวนที่เหมาะสม เปนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย 
คณะตามความจําเปน เพื่อชวยคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการตรวจสอบสํานวน 
การสืบสวนสอบสวน รวมทั้งรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได 
  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งขาราชการอัยการ หรือขาราชการอื่น 
ใหขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งมาปฏิบัติหนาที่โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล หรือผูบังคับบัญชาของขาราชการดังกลาว แลวแตกรณี 
  การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  การแตงตั้งตามมาตรานี ้ใหมีผลเฉพาะในระหวางเวลานับแตวันมีพระราช 
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขต 
ที่มีการเลือกตั้ง เวนแตคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น 
แลวแตกรณี จะเห็นชอบใหขยายระยะเวลาดังกลาว 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือก 
ตั้งกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๘๕/๓ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่งประกอบดวย ผูท่ีไดรับ 
แตงตั้งเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งไม 
เปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารง 
ตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะใดไมอาจดํารงตําแหนงกรรมการได ใหกรรมการกฤษฎีกาประจําคณะนั้นเลือกกรรมการ 
กฤษฎีกาคนหนึ่งในคณะเดียวกันที่ไมมีลักษณะตองหามดังกลาวเปนกรรมการแทน ในกรณีท่ีไม 
อาจหากรรมการแทนได ใหคณะกรรมการนี้ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัคร 
ผูใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงความเห็นพรอมดวยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยัง 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อพิจารณาใหความเห็นวาความเห็นดังกลาวเปนไปโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทําการโดยเที่ยงธรรมหรือไม  หากคณะ
กรรมการ 
ดังกลาวมีความเห็นตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการ 
เลือกต้ังจะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ได แตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัย 
พรอมทั้งเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา 
  การใหความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคสอง  ตองกระทําโดยที่ประชุม 
คณะกรรมการที่มีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวาสองในสามและตองกระทําภายในเวลาไมเกิน 
หาวันนับแตวันไดรับเรื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพนหาวันแลวยังไมมีความเห็น 
ของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตอไป 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด 
 
  มาตรา ๘๕/๔ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา ผูใดกระทํา 
การใดๆ เพื่อประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย 
สุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํา 
หรือมีคําสั่งใหแกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดได 
  ถามีผูแจงตอเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทํา 
ตามวรรคหนึ่ง และการกระทํานั้นเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให 
เจาพนักงานตํารวจจับกุมและดําเนินคดีโดยเร็ว และแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
จังหวัดเพื่อรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  มาตรา ๘๕/๕ ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีหลักฐานอัน 
ควรเชื่อไดวาผูใด ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนในการจูงใจ 
ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนลง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คะแนน 
เลือกต้ังผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูนั้นไวเปนการ 
ชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําสั่ง 
  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงที่การยึด 
หรืออายัดอยูในเขตศาลภายในสามวันนับแตวันยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อศาลไดรับคํารอง 
แลวใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันไดรับคํารอง  ถาศาลเห็นวา 
เงินหรือทรัพยสินตามคํารองนาจะไดใชหรือจะใชเพื่อการเลือกตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 
 
  มาตรา ๘๕/๖ กอนวันเลือกตั้ง ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้ง 
ในหนวยเลือกต้ังใดหรือในเขตเลือกต้ังใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อันเกิดจาก 
การกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ  ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้งนั้น 
และใหกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม 
 
  มาตรา ๘๕/๗ เมื่อไดมีการนับคะแนนเลือกตั้งแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควร 
เชื่อไดวาการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้ง และจัดใหมีการเลือกต้ังใหมในเขต 
เลือกตั้งนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๘๕/๘ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อ 
ไดวา พรรคการเมือง เจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือสมาชิกของพรรคการเมือง ผูใดได 
กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้หรือกอใหผูอื่นกระทํา 
สนบัสนนุ หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นกระทําการดังกลาวเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง ถา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการกระทําดังกลาวนาจะเปนผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศใหบัตรเลือกตั้งท่ีลงคะแนน 
ใหแกพรรคการเมืองนั้นเปนบัตรเสียและมิใหนับเปนคะแนน  ท้ังน้ี เฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการ 
กระทํานั้น 
  การกําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนด 
จากหนวยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังก็ได โดยคํานึงถึงผลกระทบแหงการ 
กระทํานั้น 
  ใหนําความในมาตรา ๘๕/๓ มาใชบังคับกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘๕/๙ ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับเลือกตั้ง สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผูใด กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกต้ัง หรือไดรับ 
เลือกต้ังมาโดยไมสุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา  ท้ังน้ี อันเปนการ 
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค 
การเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกผูนั้นมีกําหนดเวลา 
หน่ึงปก็ได แตตองสั่งภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง  แลวแจงใหประธานสภา 
ผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 
  ใหนําความในมาตรา ๘๕/๓ มาใชบังคับกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๕/๑๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งและปองกันมิใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
มีอํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ เม่ือมีหลักฐานอันควร 
เชื่อไดวา มีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้เพื่อตรวจ คน ยึด 
หรืออายัดเอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่น
ชา 
เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียน 
สภาพไปจากเดิม จะเขาทําการคนโดยไมตองมีหมายคนก็ได และตองบันทึกพฤติการณแหงกรณี
ไว 
  อํานาจตามวรรคหนึ่งใหใชไดนับแตวันท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง และจะขอใหเจาหนาที่อื่นของรัฐชวยเหลือในการดําเนินการ 
ตามความจําเปนดวยก็ได 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบอํานาจใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
หรือเจาหนาที่อื่นเปนผูคนก็ได แตผูรับมอบอํานาจตองไดรับหมายคนจากศาลดวย 
  (๒) ขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแจงรายงานการทํา 
ธุรกรรมของบุคคลที่นาจะเกี่ยวของกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทราบ 
หรือใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
หรือสถาบันการเงินอื่นแจงใหทราบถึงการโอนเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอ 
            *[สวนท่ี ๑๐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการการ
เลือก 
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
     หมวด ๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

           การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
     ----------- 
 
  มาตรา ๘๖  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแลว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในราชกิจจา 
นุเบกษา ซึ่งตองกําหนดใหมีการเริ่มรับสมัครไมเกินหาวันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมี 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใชบังคับและตองกําหนดวันรับสมัครไมนอยกวาหาวัน 
 
  มาตรา ๘๗  บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตอง 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
  มาตรา ๘๘  การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง 
  เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแลว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีแตละจังหวัดใน 
ราชกิจจานุเบกษา โดยใชเกณฑการคํานวณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  ผูมีสิทธิเลือกต้ังคนหน่ึงมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภา 
ในจังหวัดท่ีตนมีสิทธิลงคะแนนไดเพียงคนเดียว 
 
  มาตรา ๘๙  การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ใหนําความในมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ชําระคาธรรมเนียมการสมัครคนละ 
หน่ึงหม่ืนบาท และเมื่อไดออกใบรับแลว หามมิใหผูสมัครถอนการสมัครรับเลือกต้ัง และให 
คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตกเปนของรัฐ 
 
  มาตรา ๙๐* ใหนําบทบัญญัติในสวนที ่๒ เขตเลือกต้ัง หนวยเลือกต้ัง และ 
ท่ีเลือกต้ัง สวนท่ี ๓ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง สวนท่ี ๔ ผูมีสิทธิเลือกต้ังและบัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง สวนท่ี ๖ คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะมาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ สวนท่ี ๗ การลงคะแนนเลือกตั้ง สวนท่ี ๙ การลงคะแนนเลือกตั้ง 
สําหรับผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยูนอกเขตเลือกต้ัง และสวนท่ี ๑๐ การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได 
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ของหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเฉพาะกรณ ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรค 
การเมืองมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับการเลือกต้ัง 
สมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือในหมวดนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การแตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหนึ่งคน และ 
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนหกคน แตมิใหนําความในมาตรา ๑๕ ในสวนท่ีเก่ียวกับ 
สิทธิการเสนอชื่อผูแทนของพรรคการเมืองมาใชบังคับ และใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
เปนกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งดวย 
  การนับคะแนนเลือกตั้งใหกระทํา ณ ท่ีเลือกต้ัง และใหนําบทบัญญัติในสวนท่ี ๘ 
การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง เฉพาะกรณีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เวนแตบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองมาใชบังคับ 
กับการนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับการ 
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือในหมวดนี ้
  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  บรรดาบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่นํามา 
ใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย ถาบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหการกระทําใด ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิด 
นั้น ใหนํามาใชบังคับกับการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยใหถือ 
อัตราโทษอยางเดียวกัน 
  *[มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๙๑  ภายใตบังคับมาตรา ๙๒ หามมิใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 
วุฒิสภาหรือบุคคลใดดําเนินการหาเสียงเลือกตั้ง เวนแตการแนะนําตัวผูสมัคร 
  การแนะนําตัวผูสมัครใหกระทําไดเฉพาะการจัดพิมพเอกสารเพื่อแนะนําตัว 
ผูสมัคร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และในกรณีที่คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเพื่อความเปนธรรมแกผูสมัครทุกคนอาจกําหนดจํานวนเงิน 
คาใชจายไวดวยก็ได 
  การแนะนําตัวผูสมัครตามวรรคหนึ่งหมายความถึง การแสดงขอมูลสวนตัว 
เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน หรือประสบการณในการทํางาน 
 
  มาตรา ๙๒  เพื่อประโยชนในการแนะนําตัวผูสมัครโดยเทาเทียมกัน ใหคณะ 
กรรมการการเลือกตั้งประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี ้
  (๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัคร 
รับเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือในที่ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) พิมพและจัดสงเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ังไปให 
ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
  (๓) จัดหาสถานที่เพื่อแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๔) จัดสรรเวลาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อ 
แนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๙๓  จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาไดหน่ึงคน ใหผูสมัครท่ีได 
รับคะแนนมากที่สุดเปนผูไดรับเลือกตั้ง 
  จังหวัดใดมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหน่ึงคน ใหผูสมัครซ่ึงไดคะแนน 
มากที่สุดตามลําดับลงมาตามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดนั้นจะพึงมีเปนผูไดรับเลือกตั้ง 
  ในกรณีท่ีผูสมัครมีคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหมีสมาชิกวุฒิสภาเกินจํานวน 
ท่ีจังหวัดน้ันจะพึงมี ใหผูสมัครท่ีมีคะแนนเทากันจับสลากเพ่ือใหไดผูสมัครตามจํานวนท่ีจะพึงมี 
ในจังหวัดน้ัน การจับสลากใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  ในกรณีที่จังหวัดใดมีผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึง 
มีในจังหวัดน้ัน ผูสมัครท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 
รอยละหาของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง และในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูไดรับเลือกตั้งหรือมีผูไดรับ 
เลือกตั้งนอยกวาจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีในจังหวัดนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดใหมีการเลือกต้ังใหมในจังหวัดน้ันเพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนท่ีจะพึงมี 
 
     หมวด ๓ 
    การคัดคานการเลือกตั้ง 
      ---------- 
  
  มาตรา ๙๔  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขต 
เลือกต้ังใดแลว ผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูสมัครในเขตเลือกต้ังน้ัน พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกสมัคร 
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือพรรคการเมืองที่เสนอบัญชีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
เห็นวาการเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังใดในเขตเลือกต้ังน้ัน หรือของเขตเลือกต้ังดังกลาวมิได 
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น มีสิทธิย่ืน 
คํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
เวนแตเฉพาะกรณีรองคัดคานเพราะเหตุตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ใหยื่นคํารองคัดคาน 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง เพ่ือใหมีการเลือกต้ังใหม 
 
  มาตรา ๙๕  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานแลว ให 
ดําเนินการพิจารณาโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ ดังตอไปนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) ถาเห็นวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม สมควรจะใหมีการนับคะแนนใหมหรือเลือกต้ังใหม ใหมีคําส่ังใหมีการ 
นับคะแนนใหมหรือเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังน้ัน แตถาเปนการเลือกตั้ง 
สมาชิกวุฒิสภาจะมีคําส่ังใหมีการนับคะแนนใหมหรือเลือกต้ังใหมเฉพาะแตสมาชิกวุฒิสภาคนใด 
ที่ถูกคัดคานในเขตเลือกตั้งตามคํารองคัดคานนั้นก็ได 
  (๒) ถาเห็นวาการที่ผูใดไดรับการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรอื 
แมมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมแตไมมีเหตุอันสมควรจะใหมีการนับคะแนนใหม หรอื 
เลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังน้ัน หรือเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกคัดคานในหนวย 
เลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังน้ัน ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานเสีย 
 
  มาตรา ๙๖  เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม ให 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงถูกคัดคานน้ันส้ินสุดลงนับต้ังแต 
วันท่ีมีคําส่ัง แตทั้งนี้ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่กอนที่ประธาน 
สภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับแจงคําสั่ง 
  ในกรณีที่มีการนับคะแนนใหมและเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงถูกคัดคานตองส้ินสุดลง ใหมีผลตั้งแตวันที่คณะกรรมการการ 
เลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนใหม แตทั้งนี้ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่ผูนั้นไดกระทํา 
ไปในหนาที่กอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนใหม 
 
  มาตรา ๙๗  วิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
     หมวด ๔ 
          บทกําหนดโทษ 
     ---------- 
 
  มาตรา ๙๘  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวหรือไมให 
ความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๙๙  เจาบานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๐  ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาไดสมัครรับเลือกตั้ง หรือยินยอมใหพรรคการเมืองเสนอชื่อ 
ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรอื 
สมัครรับเลือกตั้งโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแต 
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 
 
  มาตรา ๑๐๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับ 
ต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 
 
  มาตรา ๑๐๑/๑* ผูใดกระทําการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใด 
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
  ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเพื่อจะแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 
  ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึง 
สองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดย่ีสิบป 
  ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเปนการกระทํา หรือกอใหผูอ่ืน 
กระทํา สนบัสนนุ หรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น 
กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
พรรคการเมือง 
  *[มาตรา ๑๐๑/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๐๒  ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ 
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของจํานวนเงินที่เกินกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศกําหนดแลวแตวาจํานวนใดจะมากกวากัน หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอน 
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
 
  มาตรา ๑๐๓  สมุหบัญชีเลือกต้ังผูใดจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือก 
ตั้งของผูสมัครคนใดไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดตาม 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และให 
ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป และหามเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งเปนเวลาหาป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๐๔  ผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองผูใดไมยื่นรายการคาใชจายตอ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือยื่นหลักฐานไมครบถวนตามมาตรา ๔๓ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
  ถารายการคาใชจายที่ยื่นตามมาตรา ๔๓ เปนเท็จ ผูสมัครหรือหัวหนาพรรค 
การเมืองตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
 
  มาตรา ๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป 
ถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอน 
สิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
 
  มาตรา ๑๐๖  ผูซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษจําคุก 
ต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
  มาตรา ๑๐๗* ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ หรือฝาฝนคําสั่งของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๘๕/๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  *[มาตรา ๑๐๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๐๘  ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ 
เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ 
เลือกต้ังมีกําหนดหาป 
  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งตอง 
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล 
ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 
 
  มาตรา ๑๐๙  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาปดการ 
ลงคะแนนเลือกต้ัง ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดเผยใหแกผูใดทราบวาผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ผูใดมาลงคะแนน หรือยังไมมาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๖ หรอืจงใจ 
ขัดขวางมิใหมีการสงหีบบัตรเลือกต้ังหรือส่ิงท่ีใชแทนหีบบัตรเลือกต้ังไปยังสถานท่ีนับคะแนน 
หรือกระทําการเพื่อใหการสงลาชา ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแต 
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 
 
  มาตรา ๑๑๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแต 
สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มีกําหนดหาป 
 
  มาตรา ๑๑๑/๑* ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๕/๑๐ ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดกระทําการใดใหบุคคลอื่นลวงรูขอมูลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับ 
ตามมาตรา ๘๕/๑๐ (๒) โดยมิใชเปนการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  *[มาตรา ๑๑๑/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๑๒  ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิดในเขต 
เลือกต้ังในระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๑๓  ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เก่ียวกับผล 
ของการเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่ง 
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดหาป 
 
  มาตรา ๑๑๓/๑* ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูใดฐานกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และผูนั้นเปนผูทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย 
สุจริตและเที่ยงธรรม หรือเปนผูกระทําการใดอันเปนเท็จเพื่อจะแกลงใหผูสมัครถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๑/๑ วรรคสอง อันเปน 
เหตุใหตองมีการเลือกต้ังใหมในหนวยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังใด ใหศาลมีคําพิพากษาวาผูนั้น 
ตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหมนั้นดวย  ท้ังน้ี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีท่ีมีผูรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังใหมหลายคน ใหทุกคน 
รับผิดชดใชคาใชจายรวมกันอยางลูกหนี้รวม 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไดรับแตงตั้งเปนนายก 
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นและพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรผูนั้นสังกัดอยูรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางในเขตเลือกตั้ง 
นั้นดวย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  เงินไดตามมาตรานี้ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
  *[มาตรา ๑๑๓/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๑๑๔  ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใดใหถือวาผูสมัครหรือพรรคการเมือง ซ่ึงสงสมาชิก 
ของตนลงสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ัน เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 
 
  มาตรา ๑๑๕  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน 
ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้น แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ใหถือวาตัวการ 
ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้น ไดกระทําในราชอาณาจักร 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการของรัฐใน
การ 
สนับสนุนการเลือกตั้ง การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ัง การอํานวยความสะดวกในการไป
เลือก 
ต้ังและการเสียสิทธิเลือกต้ัง เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

---------------------------------- 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
วุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยท่ี
มาตรา 
๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งและถา
บุคคล 
ใดไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังไดยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย 
บัญญัติ  ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 
ตองไปปฏิบัติหนาที่ในการไปเลือกตั้ง สมควรกําหนดมาตรการบังคับใหเกิดผลแกการท่ีผูมีสิทธิ 
เลือกตั้งจะไมละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ โดยการตัดสิทธิบางประการที่จะพึงมี 
สําหรับผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
  [รก.๒๕๔๒/๑๑๔ก/๔๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒] 
 
---------------------------------- 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
วุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดย
กฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปจจุบันยัง 
มิไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเมื่อมีเหตุไมสุจริต หรือไมเท่ียงธรรมในการเลือกต้ัง
ไว 
โดยเฉพาะ ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไมอาจดําเนิน 
การไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนเหตุให 
การเลือกตั้งยืดเยื้อใชเวลานาน ซึ่งกระทบถึงการบริหารราชการแผนดินที่ไมอาจกระทําอยางตอ 
เน่ืองได อันเปนความเสียหายอยางรายแรงของประเทศ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไข 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดย 
เพิ่มมาตรการการดําเนินการเมื่อปรากฏเหตุวาการเลือกตั้งไมเปนโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให
คณะ 
กรรมการการเลือกตั้งสามารถแกไขปญหาไดโดยรวดเร็วและทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม 
โดย 
มีกระบวนการกล่ันกรองความโปรงใสในการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย นอก
จาก 
นี ้สมควรอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร เพื่อ 
ใหสามารถใชสิทธิเลือกต้ังไดโดยท่ัวถึง แตในขณะเดียวกันสมควรมีมาตรการเพื่อมิใหมีการใชจาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการเลือกตั้งเกินความจําเปน ซึ่งจะกระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดวย จึง 
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
  [รก.๒๕๔๓/๑๐๐ก/๑/๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓] 
 
          ดวงใจ/แก
ไข 
           ๔ ก.พ. ๔๕ 
 
 


