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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
• ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๔๐

หลักการและเหตุผล

โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใ ห้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ให้การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระสำ�คัญโดยสรุป

๑) ให้ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)
(๑) พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง
ให้พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ บางฉบั บ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต ่ อ ไป ลงวั น ที่
๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร
๒) บทนิยามที่ส�ำคัญ (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้งด้วย
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“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
“เจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการเลือกตัง้ ” หมายความว่า ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้
ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้
ประธานกรรมการและกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก�ำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“หน่วยเลือกตัง้ ” หมายความว่า ท้องทีท่ กี่ ำ� หนดให้ทำ� การออกเสียงลงคะแนน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐)
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้
๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๗)
เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปขึน้ ใช้บงั คับแล้ว กฎหมายก�ำหนด
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ�ำนวน ๓๕๐ คน และด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรคการเมือง รวมจ�ำนวน ๑๕๐ คน
ทั้งนี้ ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการประกาศก�ำหนดวันเลือกตัง้ วันรับสมัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขต
เลือกตัง้ จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และก�ำหนดสถานที่
ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)
โดยในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปนัน้ กฎหมายก�ำหนดให้พรรคการเมืองทีส่ ง่ ผูส้ มัคร
แจ้งรายชือ่ บุคคลซึง่ พรรคการเมืองนัน้ มีมติวา่ จะเสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ รายชือ่ ต่อคณะกรรมการ
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการประกาศรายชือ่ บุคคลดังกล่าว
พร้อมกับชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไป โดยเมือ่ แจ้งแล้ว
จุ ล นิิ ติ
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จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือ
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม และต้องกระท�ำก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตัง้
แต่พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ (มาตรา ๑๓)
ในกรณีทกี่ ฎหมายนีม้ ไิ ด้บญั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ การฟ้องคดีหรือการยืน่ ค�ำร้อง
เกี่ยวกับการด�ำเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือด�ำเนินการให้มีการจัด
การเลือกตัง้ อันมิใช่เป็นการใช้อำ� นาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้ยน่ื ต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุทจี่ ะฟ้องคดีหรือยืน่ ค�ำร้อง แต่มใิ ห้นำ� มาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองมาใช้บงั คับ ซึง่ ค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบ
ถึงการด�ำเนินการเลือกตัง้ หรือการกระท�ำอืน่ ใดทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปก่อนศาลปกครอง
สูงสุดมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ โดยการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนีใ้ ห้ดำ� เนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน และในกรณีทศี่ าลปกครองสูงสุดยังไม่ได้
มีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ดำ� เนินการไปตามค�ำสัง่
ของคณะกรรมการ
๕) เจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๕)
๕.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตัง้ แต่ละครัง้ นัน้ ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอำ� นาจแต่งตัง้
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้ง ๑ คน มีหน้าที่
เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และด�ำเนินกิจการที่จ�ำเป็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนด หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ การเพิม่ ชือ่ และการถอนชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ รวมทัง้
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
การนับคะแนน
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ หรือคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร
๕.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
ในการนี้ กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขต
เลือกตัง้ แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
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(๑) คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง ๕ คน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง
ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน ๘๐๐ คนอาจแต่งตั้งกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๒) เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอย่างน้อย ๑ คน ซึง่ แต่งตัง้ จาก
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
๕.๓) กรณีกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
กระท�ำความผิด
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งหรือ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รกั ษา
ความปลอดภัยผูใ้ ดกระท�ำผิดตามกฎหมายนี้ หรือกระท�ำการใดอันอาจเป็นเหตุให้
การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที และให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการมีอ�ำนาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ในกรณีทเี่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ�ำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มี
การด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการทราบโดยเร็ว
(๒) ในกรณีทกี่ รรมการเป็นผูพ้ บเห็นการกระท�ำตาม (๑) ให้กรรมการ
มีอำ� นาจสัง่ เปลีย่ นกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ห็นว่าการกระท�ำหรือการงดเว้นการกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้มอี ำ� นาจสัง่ ให้ระงับ ยับยัง้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็น
การกระท�ำของบุคคลซึง่ มิใช่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้มอี ำ� นาจสัง่ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต�ำรวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจ หรือสัง่ ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่ง
การกระท�ำและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�ำเนินการต่อไปได้ตามที่จ�ำเป็น
หรือในกรณีจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการด�ำเนินการ
เลือกตัง้ ในหน่วยเลือกตัง้ บางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตัง้ ทีพ่ บเห็นการกระท�ำ
หรือการงดเว้นการกระท�ำนั้นก็ได้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว
(มาตรา ๑๙)

จุ ล นิิ ติ
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๕.๔) กรณีเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้งท�ำงานขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการเลือกตัง้ ผูใ้ ดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือละทิง้
หน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบตั หิ น้าที่ ให้กรรมการมีอำ� นาจสัง่ ให้ผนู้ นั้ พ้นจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ (มาตรา ๒๒)
๕.๕) บทต้องห้ามของกรรมการ เลขาธิการ ผูต้ รวจการเลือกตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้ง
กฎหมายได้กำ� หนดห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผูต้ รวจการเลือกตัง้
ผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการเลือกตัง้ หลีกเลีย่ ง
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�ำการอื่นใดอันเป็นการขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการ
หรือค�ำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้ แต่หากได้กระท�ำ
โดยสุจริต ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง ไม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
(มาตรา ๒๓)
๖) การจัดการเลือกตั้ง (หมวด ๓, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๖.๑) จ�ำนวนสมาชิก เขตเลือกตัง้ หน่วยเลือกตัง้ และทีเ่ ลือกตัง้ (ส่วนที่ ๑,
มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐)
๖.๑.๑) การก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และการแบ่งเขต
เลือกตัง้
การก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีแ่ ต่ละจังหวัด
จะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด�ำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้จำ� นวนราษฎรทัง้ ประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ�ำนวนสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร ๓๕๐ คน จ�ำนวนทีไ่ ด้ให้ถอื ว่าเป็นจ�ำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน
(๒) จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรไม่ ถึ ง เกณฑ์ จ� ำ นวนราษฎรต่ อ
สมาชิก ๑ คนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้ ๑ คน โดย
ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ�ำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน
ให้มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดนัน้ เพิม่ ขึน้ อีก ๑ คนทุกจ�ำนวนราษฎรทีถ่ งึ
เกณฑ์จ�ำนวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน
(๔) เมือ่ ได้จำ� นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ละจังหวัด
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังไม่ครบ ๓๕๐ คน

101

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd 101

ม.ค. - ก.พ. ๖๒

4/10/2562 BE 4:47 PM

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดใดมีเศษทีเ่ หลือจากการค�ำนวณตาม (๓) มากทีส่ ดุ ให้จงั หวัดนัน้ มีสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรเพิม่ ขึน้ อีก ๑ คน และให้เพิม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวิธกี าร
ดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค�ำนวณนั้นในล�ำดับรองลงมาตามล�ำดับ
จนครบจ�ำนวน ๓๕๐ คน
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกิน
๑ คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตัง้ เท่าจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จ�ำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน (มาตรา ๒๖)
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแบ่งเขตเลือกตัง้ ส�ำหรับ
การเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ไว้ทกุ จังหวัด เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า
และต้องแบ่งพืน้ ทีข่ องเขตเลือกตัง้ แต่ละเขตให้ตดิ ต่อกันและต้องจัดให้มจี ำ� นวนราษฎร
ในแต่ละเขตเลือกตัง้ ใกล้เคียงกัน และให้ใช้เขตเลือกตัง้ นัน้ จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ครั้งใหม่ (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)
๖.๑.๒) หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน ให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ก�ำหนดหน่วยเลือกตัง้ ทีจ่ ะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตัง้
และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่
ในกรณีทมี่ ผี มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนน้อย จะรวมหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ กันตัง้ แต่ ๒ หมูบ่ า้ น
ขึน้ ไปเป็นหน่วยเลือกตัง้ เดียวกันก็ได้ ส�ำหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�ำหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย
คลอง หรือแม่นำ�้ เป็นเขตของหน่วยเลือกตัง้ ก็ได้ โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) ให้ถอื เกณฑ์จำ� นวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หน่วยละ ๑,๐๐๐ คน
เป็นประมาณ
		
(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออก
ได้สะดวก
ทัง้ นี้ ให้ปดิ ประกาศการก�ำหนดหน่วยเลือกตัง้ และทีเ่ ลือกตัง้ ไว้
ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง (มาตรา ๓๐)
๖.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๒)
๖.๒.๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กฎหมายก�ำหนดให้บคุ คลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีเ้ ป็นผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศเป็นส�ำคัญ
จุ ล นิิ ติ
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(๑) มีสญั ชาติไทย แต่บคุ คลผูม้ สี ญั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๓๑)
๖.๒.๒) ลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
กฎหมายก�ำหนดให้บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรือโดยค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (มาตรา ๓๒)
๖.๓) การแจ้งเหตุกรณีไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ได้ (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๓๓
ถึงมาตรา ๓๕)
ในการเลือกตัง้ ครัง้ ใด ถ้าผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ได้
เนือ่ งจากมีเหตุอนั สมควร ให้แจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ต่อบุคคลซึง่ คณะกรรมการ
แต่งตัง้ ไว้ในแต่ละเขตเลือกตัง้ ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตัง้ หรือภายใน ๗ วันนับแต่
วันเลือกตัง้ แต่ถา้ มีเหตุจำ� เป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตัง้ ให้ดำ� เนินการ
แจ้งตามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ซึง่ การแจ้งเหตุดงั กล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิทผี่ นู้ นั้
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ แจ้งนัน้ มิใช่เหตุอนั สมควร ให้แจ้งให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทราบภายใน ๓ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั แจ้งมีสทิ ธิยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ผูอ้ ำ� นวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ�ำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นค�ำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) สมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๓) สมัครรับเลือกเป็นก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่
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(๔) ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(๕) ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูบ้ ริหารท้องถิน่ เลขานุการผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือคณะทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจ�ำกัดสิทธิดงั กล่าว ให้มกี ำ� หนดเวลาครัง้ ละ ๒ ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้
ครัง้ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ และหากในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไปผูน้ นั้
ไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ อีก ให้นบั เวลาการจ�ำกัดสิทธิครัง้ หลังนีโ้ ดยนับจากวันทีม่ ไิ ด้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากก�ำหนดเวลาการจ�ำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด
ให้ก�ำหนดเวลาการจ�ำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
๖.๔) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๔, มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๔๐)
๖.๔.๑) การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมือ่ มีการประกาศก�ำหนดวันเลือกตัง้ ครัง้ ใดแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท�ำบัญชี
รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ และปิดประกาศไว้ ณ ทีเ่ ลือกตัง้
หรือบริเวณใกล้เคียงกับทีเ่ ลือกตัง้ หรือสถานทีท่ ปี่ ระชาชนสะดวกในการตรวจสอบ
ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ วัน กับให้แจ้งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในทะเบียนบ้าน
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน (มาตรา ๓๖)
๖.๔.๒) ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือ
ผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แห่งหน่วยเลือกตัง้ ทีต่ นหรือผูน้ นั้ สมควรมีชอื่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในหน่วยเลือกตัง้ นัน้
ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วัน เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้
ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องหรือผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็นผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้ง ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ยื่นค�ำร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว
แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งเห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องหรือผูม้ ชี อื่
อยูใ่ นทะเบียนบ้านเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ก็ให้สั่งยกค�ำร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้อง
ทราบภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ดว้ ย (มาตรา ๓๗ วรรคหนึง่
และวรรคสอง)
เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง แล้ ว ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งมี สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล�ำเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งส�ำหรับผู้ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ วัน เพือ่ ให้ศาลวินจิ ฉัยว่าจะให้เพิม่
จุ ล นิิ ติ
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง โดยค�ำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มี
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับค�ำสั่งศาล ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งด�ำเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย โดยการใดที่ได้ปฏิบัติไปตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ก่อนได้รบั ค�ำสัง่ ศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(มาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า)
๖.๔.๓) การถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ ทีไ่ ด้ประกาศ มีชอื่ ผูซ้ งึ่ ไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือเจ้าบ้านผูใ้ ดเห็นว่าในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ หรือเจ้าบ้านผูน้ นั้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขต
เลือกตัง้ ได้กอ่ นวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วัน เพือ่ ให้ถอนชือ่ ผูซ้ งึ่ ไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ นัน้
ออกจากบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีราย
ชือ่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค�ำร้อง ก็ให้มีค�ำสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค�ำร้อง
แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค�ำสัง่ ให้ผนู้ นั้ หรือเจ้าบ้านทราบ และให้นำ� ความในมาตรา ๓๗
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๘)
๖.๔.๔) กรณีศาลมีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลใด แม้คำ� พิพากษายังไม่ถงึ ทีส่ ดุ ก็ตาม กฎหมายก�ำหนดให้สำ� นักงานจัดท�ำ
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว
ให้ส�ำนักงานแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาล
สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ โดยการขีดชือ่ บุคคลนัน้ ออกจากบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค�ำสั่งศาล ตลอดจนให้
ส�ำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งค�ำพิพากษาดังกล่าวต่อส�ำนักงาน เพื่อด�ำเนินการแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๓๙)
๖.๔.๕) การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กฎหมายได้กำ� หนดห้ามมิให้ผใู้ ดด�ำเนินการหรือยินยอมให้มี
การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพือ่ ประโยชน์ในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ
โดยการย้ายบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่
ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนัน้ มิได้
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อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
โดยมิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าบ้าน กฎหมายให้สนั นิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคล
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (มาตรา ๔๐)
๗) ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง (หมวด ๔, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๗.๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๒)
๗.๑.๑) คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตัง้ เว้นแต่
ในกรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปเพราะเหตุยบุ สภา ระยะเวลา ๙๐ วันดังกล่าวให้ลดลง
เหลือ ๓๐ วัน
(๔) ผูส้ มัครแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด ที่ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเคยมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มาตรา ๔๑)
๗.๑.๒) ลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ
สื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไม่วา่ คดีนนั้ จะถึงทีส่ ดุ
แล้วหรือไม่
จุ ล นิิ ติ

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd 106

106

4/10/2562 BE 4:47 PM

แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยูร่ ะหว่างถูกระงับการใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นการ
ชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถงึ ๑๐ ปีนบั ถึง
วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ
(๑๑) เคยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุ ด
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�ำพิพากษา
อันถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษจ�ำคุกเพราะกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือกระท�ำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทกี่ ระท�ำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�ำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�ำการอันเป็นการทุจริต
ในการเลือกตั้ง
(๑๔) เป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง มี ต� ำ แหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจ� ำ
นอกจากข้าราชการการเมือง
(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี
(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
องค์กรอิสระ
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒๐) เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามีการเสนอ
การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย
(๒๑) เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองมีคำ� พิพากษาว่าเป็นผูม้ พี ฤติการณ์รำ�่ รวย
ผิดปกติ หรือกระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อำ� นาจขัดต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๔๒)
๗.๒) การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๔๓
ถึงมาตรา ๕๕)
๗.๒.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ ซึ่ ง
พรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตัง้ และได้รบั การสรรหาตามวิธกี าร
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัคร
รับเลือกตัง้ เกิน ๑ เขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูส้ มัคร
แบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา ๔๓)
เมื่ อ ผู ้ ส มั ค รได้ ยื่ น สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ภายในระยะเวลา
การรับสมัครแล้ว ให้ผอู้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ตรวจสอบการสมัคร
ของผูส้ มัครว่าได้สง่ เอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ถกู ต้อง
ครบถ้วน ก็ให้คนื เอกสารและหลักฐานทัง้ หมดให้ผสู้ มัครนัน้ ในกรณีทผี่ สู้ มัครได้ส่ง
เอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตัง้
ให้แก่ผสู้ มัครนัน้ เรียงตามล�ำดับการยืน่ สมัคร และให้ทำ� ส�ำเนาคูฉ่ บับไว้เป็นหลักฐาน
และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
แต่ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือ
ไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกา
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี
โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อศาลฎีกามีค�ำวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาล
แจ้งค�ำวินิจฉัยไปยังผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งเพื่อด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�ำวินิจฉัยของศาล (มาตรา ๔๙)
จุ ล นิิ ติ
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๗.๒.๒) การขอถอนการรับสมัคร
(๑) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่า
ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งได้
ประกาศไม่มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ให้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค�ำวินิจฉัยเช่นใดแล้ว
ให้แจ้งค�ำวินิจฉัยไปยังผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งเพื่อด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยในกรณีที่คณะกรรมการมีค�ำวินิจฉัยให้ถอน
การรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกา
ได้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้
มีค�ำวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้
ด�ำเนินการเลือกตั้งไปตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๕๑)
(๒) ก่อนวันเลือกตัง้ หากผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง
ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วนิ จิ ฉัย ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ไปตามประกาศรายชือ่
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น (มาตรา ๕๒)
๗.๒.๓) เหตุแห่งการสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้
ด�ำเนินการเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้ง
ประจ�ำเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล�ำดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการเพือ่ วินจิ ฉัย ในกรณีทคี่ ณะกรรมการวินจิ ฉัยว่าผูส้ มัครผูน้ นั้ มีเหตุดงั กล่าว
ให้มีค�ำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด�ำเนินการเลือกตั้งใหม่
ในกรณีนมี้ ใิ ห้นำ� คะแนนทีผ่ สู้ มัครแต่ละคนได้รบั ไปใช้ในการค�ำนวณตามมาตรา ๑๒๘
แต่หากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล�ำดับ
ที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้น�ำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการค�ำนวณตาม
มาตรา ๑๒๘ และในกรณีดงั กล่าวหากผูส้ มัครผูน้ นั้ รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ
สมัครรับเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการสัง่ ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ไว้เป็นการชัว่ คราว
และด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๘ (มาตรา ๕๓)
ในกรณีที่ได้พบเหตุดังกล่าวภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และในกรณีดังกล่าวหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
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สมัครรับเลือกตัง้ แล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนัน้ ให้ถอื ว่าการเลือกตัง้ ในเขต
เลือกตัง้ นัน้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูน้ นั้ และเมือ่ มีการเลือกตัง้ ใหม่ ให้นำ� ความในมาตรา ๑๓๑
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ทัง้ นี้ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณาแล้ว หากปรากฏ
เหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูถ้ กู ร้องมีกรณีตามทีถ่ กู ร้อง ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ผนู้ นั้ หยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัย
๗.๓) การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๕๖ ถึง
มาตรา ๖๑)
๗.๓.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมืองใดส่งผูส้ มัครแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ แล้ว ให้มสี ทิ ธิ
ส่งผูส้ มัครแบบบัญชีรายชือ่ ได้พรรคละ ๑ บัญชี มีจำ� นวนไม่เกิน ๑๕๐ รายชือ่
โดยให้ พ รรคการเมื อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ ส มั ค รที่ พ รรคการเมื อ งจั ด ท� ำ ขึ้ น ต่ อ
คณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตัง้ ในกรณีพรรคการเมืองใดยืน่ เอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตัง้
ของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจไม่รับสมัคร
รับเลือกตั้งผู้สมัครรายนั้นได้ และให้ส�ำนักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ
(มาตรา ๕๗)
๗.๓.๒) การประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมือง
		
เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใดแล้ว ให้ประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครภายใน ๗ วันนับแต่วนั ปิดรับสมัคร
ไว้โดยเปิดเผย ณ ทีเ่ ลือกตัง้ หรือบริเวณใกล้เคียงกับทีเ่ ลือกตัง้ หรือสถานทีอ่ นื่ ทีเ่ ห็น
สมควร ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่รบั สมัครบุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชือ่ บุคคลใด
เป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
ไม่รบั สมัครหรือวันทีป่ ระกาศรายชือ่ ผูส้ มัคร แล้วแต่กรณี โดยให้ศาลฎีกาด�ำเนินการ
พิจารณาและวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ วัน และให้ศาลฎีกา
แจ้งค�ำวินิจฉัยไปยังผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งเพื่อด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�ำวินิจฉัยของศาล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชือ่ ทีค่ ณะกรรมการประกาศนัน้ ไม่มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ กฎหมาย
ให้นำ� ความในข้อ ๗.๒.๒) (๑) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐)
๗.๓.๓) กรณี ผู ้ ส มั ค รแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพรรคการเมื อ ง
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
โดยก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัคร
ของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ
มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชือ่
จุ ล นิิ ติ
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกา
ยังมิได้วนิ จิ ฉัย ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ไปตามประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครทีม่ ผี ลอยูใ่ นวันนัน้
(มาตรา ๖๑)
๗.๔) ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ และวิธกี ารหาเสียง (ส่วนที่ ๔, มาตรา ๖๒
ถึงมาตรา ๘๓)
๗.๔.๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการประกาศก�ำหนดจ�ำนวน
เงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน และของพรรคการเมือง
ทีจ่ ะใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยของพรรคการเมืองนัน้ ต้องเป็นการหาเสียง
ของพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด และห้าม
มิให้ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ เกินจ�ำนวนค่าใช้จา่ ยทีก่ ำ� หนด
ด้วย โดยในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัคร
ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ�ำนวนค่าใช้จ่าย
ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ให้คณะกรรมการด�ำเนินการให้มกี ารสืบสวนหรือไต่สวนและวินจิ ฉัย
เพื่อด�ำเนินการต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ (มาตรา ๖๒
และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๗)
๗.๔.๒) วิธีการหาเสียง
๗.๔.๒.๑) ก�ำหนดระยะเวลาในการหาเสียงของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง
กฎหมายก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียง
เลือกตัง้ ดังกล่าวให้มีผลภายในก�ำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระท�ำได้ตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวัน
ครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้กระท�ำได้ตั้งแต่วันที่
ยุบสภาหรือวันที่ต�ำแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ให้กระท�ำได้ตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๔) ในกรณี มี ก ารสั่ ง ให้ มี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนใหม่ ผูใ้ ดจะหาเสียงเลือกตัง้ มิได้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอืน่
โดยค�ำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
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๗.๔.๒.๒) วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
(๑) การโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ทางวิ ท ยุ
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่
เป็นการด�ำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตาม (๓) (มาตรา ๖๙)
(๒) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การหาเสียง
เลือกตั้งจะกระท�ำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใดนับตัง้ แต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อน
วันเลือกตั้ง ๑ วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา ๗๐)
(๓) การสนับสนุนของคณะกรรมการการเลือกตัง้
กฎหมายได้กำ� หนดให้คณะกรรมการมีหน้าทีส่ นับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้
ให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอืน่ ของรัฐเป็นผูด้ ำ� เนินการสนับสนุน
ด้วยก็ได้ โดยจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศส�ำหรับพรรคการเมือง (มาตรา ๘๑)
(๔) โดยวิ ธี ป ิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ย
ให้ผสู้ มัคร พรรคการเมือง หรือผูใ้ ดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการก�ำหนด และต้องมีขนาดและจ�ำนวนไม่เกิน
ที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยการก�ำหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย
(มาตรา ๘๓)
(๕) การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใด
การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจาก (๑) – (๔) คณะกรรมการจะ
ก�ำหนดให้ต้องท�ำตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนดก็ได้
โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง (มาตรา ๗๑)
๗.๔.๒.๓) บทต้องห้ามในการหาเสียง
๑) กฎหมายได้กำ� หนดให้การส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สจุ ริต มีลกั ษณะเป็นการชีน้ ำ� หรือมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเลื อ กหรื อ ลงคะแนนไม่ เ ลื อ กผู ้ ส มั ค รผู ้ ใ ดนั้ น จะกระท� ำ มิ ไ ด้
(มาตรา ๗๒)
๒) ห้ามมิให้ผส้ ู มัครหรือผูใ้ ดกระท�ำการอย่างหนึง่
อย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผสู้ มัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ ด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
จุ ล นิิ ติ
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(๑) จัดท�ำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพือ่ จะให้ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้แก่ผใู้ ด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ
วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ท�ำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรือการรืน่ เริงต่าง ๆ แต่ความนีม้ ใิ ห้ใช้บงั คับแก่ผสู้ มัครทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถ
ทางศิลปะของตน หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บั ง คั บ ขู ่ เข็ ญ ใช้ อิ ท ธิ พ ล
คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจส่งเรือ่ งให้สำ� นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจได้
๓) การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของผู ้ ส มั ค รและ
พรรคการเมื อ ง ต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ แนวทางที่ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (มาตรา ๗๔)
๔) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียก
หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร หรือไม่ลง
สมัครหรือไม่สง่ ผูส้ มัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผสู้ มัครอืน่ หรือพรรคการเมืองอืน่
ในการเลือกตัง้ และท�ำให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม (มาตรา ๗๕)
๕) ห้ามมิให้ผส้ ู มัครผูใ้ ดจัดยานพาหนะน�ำผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือน�ำกลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปหรือกลับเพือ่ การออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือ
ค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการดังกล่าว เพื่อจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
แต่บทบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๗๖)
๖) ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามี
ส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตัง้ โดยประการทีเ่ ป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใด
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท�ำนั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตาม
ปกติโดยสุจริตของผู้นั้น (มาตรา ๗๗)
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

๗) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระท�ำการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว
กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็นมีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยุติหรือระงับการกระท�ำใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด รวมถึงให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่
และอ�ำนาจก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์
อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าทีเ่ ป็นการ
ชัว่ คราว หรือสัง่ ให้ประจ�ำกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้
(มาตรา ๗๘)
๘) ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้ ๑ วันจนสิน้ สุดวันเลือกตัง้ (มาตรา ๗๙)
๘) การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (หมวด ๕, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๓)
๘.๑) การออกเสียงลงคะแนน (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๘๔ ถึงมาตรา ๑๐๔)
๘.๑.๑) วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วย
บัตรเลือกตัง้ และคณะกรรมการอาจก�ำหนดให้มกี ารออกเสียงลงคะแนนโดยวิธอี นื่ ก็ได้
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและ
มีคา่ ใช้จา่ ยทีค่ ม้ ุ ค่า และวิธกี ารนัน้ เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด (มาตรา ๘๔)
โดยในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่กอ่ นเริม่ เปิดให้มกี ารออกเสียงลงคะแนน ให้
คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ นับจ�ำนวนบัตรเลือกตัง้ ทัง้ หมดของหน่วยเลือกตัง้ นัน้
และปิ ด ประกาศจ� ำ นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการ
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย
แสดงให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ อยู่ ณ ทีเ่ ลือกตัง้ นัน้ เห็นว่าหีบบัตรเลือกตัง้ เป็นหีบเปล่า
และให้ปิดหีบบัตรเลือกตัง้ ตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด แล้วให้ทำ� การบันทึก
การด�ำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
(มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗)
๑

การใช้ตำ�แหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติทพ่ี งึ ต้องปฏิบตั ใิ นตำ�แหน่งของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ หรือการแนะนำ�หรือช่วยเหลือในการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ของผูส้ มัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เกีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั หิ น้าที่ แม้วา่ การกระทำ�จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใด.
๑

จุ ล นิิ ติ
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น
และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว โดยให้ท�ำเครื่องหมายกากบาทลงใน
ช่องท�ำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท
ลงในช่องท�ำเครือ่ งหมาย “ไม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด” แล้วให้พบั บัตรเลือกตัง้ แล้วให้นำ� บัตร
เลือกตัง้ นัน้ ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตัง้ ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้
(มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓)
๘.๑.๒) บทต้องห้ามในการออกเสียงลงคะแนน
(๑) ห้ามมิให้ผใู้ ดซึง่ รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนน
หรือออกเสียงลงคะแนน โดยแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหลักฐานอืน่ ทีม่ ไิ ด้
มีไว้สำ� หรับตนหรือทีป่ ลอมแปลงขึน้ ต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ เพือ่ ออกเสียง
ลงคะแนน (มาตรา ๙๔)
(๒) ห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดใช้บตั รอืน่ ทีม่ ใิ ช่บตั รเลือกตัง้
ที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอ�ำนาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน
และห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดน�ำบัตรเลือกตัง้ ออกไปจากทีเ่ ลือกตัง้ (มาตรา ๙๕)
(๓) ห้ามมิให้ผใู้ ดจงใจท�ำเครือ่ งหมายเพือ่ เป็นทีส่ งั เกตโดยวิธใี ด
ไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (มาตรา ๙๖)
(๔) ห้ามมิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว (มาตรา ๙๗)
(๕) ห้ามมิให้ผใู้ ดน�ำบัตรเลือกตัง้ ใส่ในหีบบัตรเลือกตัง้ โดยไม่มี
อ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท�ำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือ
กระท�ำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง (มาตรา ๙๘)
(๖) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง น� ำ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา ๙๙)
(๗) ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการใดโดยไม่มีอ�ำนาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพือ่ มิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ สามารถใช้สทิ ธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนีย่ ว
มิให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไป ณ ทีเ่ ลือกตัง้ หรือมิให้ไปถึง ณ ทีด่ งั กล่าวภายในก�ำหนดเวลา
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ (มาตรา ๑๐๐)
(๘) ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ เพือ่ ลงคะแนนหรืองดเว้น
ไม่ลงคะแนน (มาตรา ๑๐๑)
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(๙) ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อ
การออกเสี ย งลงคะแนน หรื อ ภายหลั ง ที่ ไ ด้ ป ิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น เพื่ อ รั ก ษา
ไว้เมือ่ การเลือกตัง้ ได้เสร็จสิน้ แล้ว ห้ามมิให้ผใู้ ดเปิด ท�ำลาย ท�ำให้เสียหาย ท�ำให้
เปลีย่ นสภาพ หรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ หรือน�ำไปซึง่ หีบบัตรเลือกตัง้ หรือบัตรเลือกตัง้
หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ�ำ
หน่วยเลือกตั้งได้จัดท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๐๔)
๘.๑.๓) การปิดการออกเสียงลงคะแนน
เมือ่ ถึงก�ำหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตัง้
แล้วให้ท�ำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลง
คะแนนไม่ได้ และให้คณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ปิดช่องใส่บตั รเลือกตัง้
ของหีบบัตรเลือกตัง้ และจัดท�ำรายการเกีย่ วกับจ�ำนวนบัตรเลือกตัง้ ทัง้ หมด จ�ำนวน
ผูม้ าแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้
ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้งได้ทราบ (มาตรา ๑๐๓)
๘.๒) การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๑๐๕
ถึงมาตรา ๑๑๕)
กฎหมายก�ำหนดผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเขตเลือกตัง้ ทีต่ นมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านติดต่อกันครัง้ สุดท้ายเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน แต่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ก่อนวันเลือกตัง้
นอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขต
เลือกตัง้ ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด (มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖)
ก. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในประเทศ
ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค�ำสั่งจากทางราชการ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ หรือนอกเขตเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี ให้ยนื่ ขอลงทะเบียน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด ซึ่งถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตน
มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตน
มีสิทธิเลือกตั้ง จะยืน่ ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำเขตเลือกตัง้ ทีต่ นมีสทิ ธิ
เลือกตัง้ หรือทีต่ นประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะก�ำหนด
ให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
ก็ได้ ทั้งนี้ วันที่ก�ำหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะก�ำหนด
ให้ลงคะแนนเกิน ๑ วันมิได้ (มาตรา ๑๐๗)
จุ ล นิิ ติ
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ข. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ส�ำหรับในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปอันมิใช่เป็นการเลือกตัง้ ใหม่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
ซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพือ่ ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ เฉพาะในครัง้ นัน้
ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ โดยวันที่ก�ำหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการจะก�ำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
(มาตรา ๑๐๙)
โดยในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้ เมือ่ ได้ดำ� เนินการลงคะแนน
เสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการอาจจัดให้มกี ารด�ำเนินการล่วงหน้าเพือ่ น�ำบัตรเลือกตัง้ มา
นับรวมในวันเลือกตัง้ ได้ เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการจะก�ำหนด
เป็นอย่างอืน่ ก็ได้ ส่วนในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศจะก�ำหนดให้มีการนับคะแนน
นอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
การด�ำเนินการน�ำบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๑๓)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตัง้ หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรทีใ่ ด มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนน
ของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้ง
มีลกั ษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอนั สมควรเชือ่ ได้วา่ เกิดจากการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริต
หรือเทีย่ งธรรม หรือมีบตั รเลือกตัง้ จากทีใ่ ดสูญหาย ให้คณะกรรมการมีอำ� นาจสัง่ มิให้
นับคะแนนนัน้ โดยให้ถอื ว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีทมี่ กี ารนับคะแนนนอกราชอาณาจักร
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้น
เป็นบัตรเสีย (มาตรา ๑๑๔)
๘.๓) การนับคะแนนและการรวมคะแนน (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๑๑๖
ถึงมาตรา ๑๒๔)
เมือ่ ได้ดำ� เนินการปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง
แล้วด�ำเนินการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น
และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน (มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗)
ทัง้ นี้ เมือ่ ได้มกี ารนับคะแนน ณ ทีเ่ ลือกตัง้ เสร็จสิน้ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จ�ำนวน
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ�ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน
โดยให้กระท�ำโดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำเขตเลือกตั้งโดยเร็ว โดยคณะกรรมการอาจด�ำเนินการให้มี
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การรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ และเมือ่ รวบรวมผลการนับคะแนน
ทุกหน่วยเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ รวมทัง้ คะแนนทีไ่ ด้จากการออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตัง้ และคะแนนทีไ่ ด้จากการลงคะแนนเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักรแล้ว
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ เขตเลื อ กตั้ ง ประกาศผลการนั บ คะแนน
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผล
การนับคะแนนต่อผูอ้ ำ� นวยการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว
(มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๓)
เมือ่ คณะกรรมการได้รบั รายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงด
การประกาศผลการเลือกตัง้ และจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วย
เลือกตัง้ ใดหน่วยเลือกตัง้ หนึง่ หรือทุกหน่วยเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้ ก็ได้ (มาตรา ๑๒๔)
๙) การประกาศผลการเลือกตั้ง (หมวด ๖, มาตรา ๑๒๕ ถึงมาตรา ๑๓๑)
๙.๑) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้ผสู้ มัคร
ซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงทีไ่ ม่เลือกผูใ้ ดเป็นผูไ้ ด้รบั
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการ
จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ โดยผูส้ มัครเดิมทุกรายไม่มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้
ที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น (มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖)
ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ
ประกาศผลการเลือกตัง้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่า ๖๐ วันนับแต่วนั เลือกตัง้
(มาตรา ๑๒๗)
๙.๒) แบบบัญชีรายชื่อ
ก. กรณีมกี ารประกาศผลการเลือกตัง้ ครบทุกเขตเลือกตัง้ แล้ว (มาตรา ๑๒๘)
ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ครบทุ ก เขตเลื อ กตั้ ง แล้ ว
การค�ำนวณหาจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�ำนวณตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ต�ำแหน่ง

จุ ล นิิ ติ
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(๑) น�ำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วย ๕๐๐
อันเป็นจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
(๒) น� ำ ผลลั พ ธ์ ต าม (๑) ไปหารจ� ำ นวนคะแนนรวมทั้ ง ประเทศ
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคทีไ่ ด้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทุกเขต
จ�ำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้เบื้องต้น และเมื่อได้ค�ำนวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่า
เป็นจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
(๓) น�ำจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้
ตาม (๒) ลบด้วยจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทัง้ หมด
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น
(๔) ภายใต้ บั ง คั บ (๕) ให้ จั ด สรรจ� ำ นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีร ายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบ ๑๕๐ คน โดยจัดสรรให้
พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�ำนวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�ำนวน
๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�ำนวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร
จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เพิม่ อีก ๑ คนตามล�ำดับจนครบ
จ�ำนวน ๑๕๐ คน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�ำเนินการตาม (๖)
(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนัน้ จะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนัน้ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และให้นำ� จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�ำนวนสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต�ำ่ กว่าจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น จะพึ ง มี ไ ด้ ต าม (๒) ตามอั ต ราส่ ว น แต่ ต ้ อ งไม่ มี ผ ลให้
พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเกินจ�ำนวนทีจ่ ะพึงมีได้ตาม (๒)
(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบ ๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษ
จากการค� ำ นวณมากที่ สุ ด ได้ รั บ การจั ด สรรจ� ำ นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีร ายชื่อเพิ่มอีก ๑ คนตามล�ำดับจนครบจ�ำนวน ๑๕๐ คน กรณีที่
เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�ำให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ได้ครบจ�ำนวน ๑๕๐ คน ให้นำ� ค่าเฉลีย่ คะแนน
ของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมา
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

พิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อ
จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ให้
พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อเพิ่มอีก ๑ คน และหากยังมีจ�ำนวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลาก
(๗) ในกรณีที่เมื่อค�ำนวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมือง
ทุกพรรคได้รับจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกัน
แล้วเกิน ๑๕๐ คน ให้ดำ� เนินการค�ำนวณปรับจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�ำนวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ซึง่ เมือ่ รวมแล้วไม่เกิน ๑๕๐ คน
โดยให้นำ� จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีแ่ ต่ละพรรคการเมือง
จะได้รบั คูณด้วย ๑๕๐ หารด้วยผลบวกของ ๑๕๐ กับจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่เกินจ�ำนวน ๑๕๐ และให้น�ำ (๔) มาใช้ในการค�ำนวณด้วย
โดยอนุโลม
(๘) เมื่อได้จ�ำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครตามล�ำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัคร
รับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น�ำคะแนนที่มี
ผู้ลงคะแนนให้ มาค�ำนวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ภายหลังพ้นเวลา ๑ ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ ทัว่ ไป มิให้มผี ลกระทบกับการค�ำนวณสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีแ่ ต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามข้อ ก. นี้ (มาตรา ๑๓๑)
ข. กรณีมกี ารประกาศผลการเลือกตัง้ ยังไม่ครบทุกเขต (มาตรา ๑๒๙)
ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มี
จ�ำนวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ด�ำเนินการค�ำนวณ
หาจ� ำ นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ จ ะจั ด สรรให้
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) น�ำจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย ๓๕๐ อันเป็นจ�ำนวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด
(๒) น�ำผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วย ๕๐๐ อันเป็นจ�ำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดของสภาผูแ้ ทนราษฎร ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื จ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�ำนวนเต็ม
จุ ล นิิ ติ
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(๓) น�ำผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทีจ่ ะประกาศผลการเลือกตัง้ ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื จ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง
เมื่อได้ผลลัพธ์ดังกล่าวแล้วให้น�ำมาค�ำนวณตามวิธีการที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อ ก. เพือ่ จัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ให้แต่ละ
พรรคการเมือง เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ก. (๗) จ�ำนวน ๑๕๐ ให้เปลีย่ นเป็นจ�ำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามความในข้อนี้
เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ให้ด�ำเนินการค�ำนวณ
ตามวิธขี อ้ นี้ และจัดสรรจ�ำนวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ให้ถกู ต้อง
ตรงตามผลการค�ำนวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
ในกรณีทกี่ ารค�ำนวณใหม่ตามข้อนีท้ ำ� ให้จำ� นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�ำดับท้ายตามล�ำดับพ้นจากต�ำแหน่ง โดยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
ดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามล�ำดับหมายเลขเดิมในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
๑๐) การด�ำเนินการกรณีการเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม (หมวด ๗,
มาตรา ๑๓๒ ถึงมาตรา ๑๔๐)
(๑) ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน
แล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูใ้ ดกระท�ำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตัง้ นัน้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม
หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�ำ สนับสนุน หรือ
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�ำการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท�ำดังกล่าวแล้ว
ไม่ดำ� เนินการเพือ่ ระงับการกระท�ำนัน้ ให้คณะกรรมการสัง่ ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ของผู้สมัครที่กระท�ำการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน
๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค�ำสั่ง และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล�ำดับ
ทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้สงั่ ยกเลิกการเลือกตัง้ และให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ โดยค�ำสัง่
ของคณะกรรมการนั้นให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)
ถ้าการกระท�ำของบุคคลดังกล่าว ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น
หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท�ำนั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไข
เพือ่ ให้การเลือกตัง้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้ยบุ พรรคการเมืองนัน้ ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญ
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มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย ทั้งนี้
หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใ้ ดแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาด�ำเนินการให้มกี าร
ด�ำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย
ในการนี้ ให้ถอื ว่าคณะกรรมการเป็นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา
ทัง้ นี้ ในกรณีทปี่ รากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระท�ำอันเป็นการ
ฝ่าฝืนความในมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่งนี้ ไม่ว่าเป็นการกระท�ำของผู้ใด
ถ้าเห็นว่าผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูใ้ ดหรือพรรคการเมืองใด
จะได้รับประโยชน์จากการกระท�ำนั้น คณะกรรมการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้สมัคร
ผูน้ นั้ หรือพรรคการเมืองนัน้ ระงับหรือด�ำเนินการใดเพือ่ แก้ไขความไม่สจุ ริตหรือ
เทีย่ งธรรมนัน้ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ในกรณีทผี่ สู้ มัครผูน้ นั้ หรือพรรคการเมืองนัน้
ไม่ดำ� เนินการตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้สนั นิษฐาน
ว่าผูส้ มัครผูน้ นั้ เป็นผูส้ นับสนุนการกระท�ำนัน้ หรือพรรคการเมืองนัน้ มีสว่ นรูเ้ ห็น
ในการกระท�ำนัน้ เว้นแต่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองนัน้ พิสจู น์ได้วา่ ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น
ในการกระท�ำดังกล่าว
ในกรณีที่มีค�ำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อนี้ภายหลัง
วันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งและผู้สมัครที่ถูก
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล�ำดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (มาตรา ๑๓๒)
(๒) เมือ่ ประกาศผลการเลือกตัง้ แล้ว ปรากฏหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้
ความชัดว่าเป็นการกระท�ำของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลฎีกาเพือ่ พิจารณา ในกรณีทศี่ าลฎีกาวินจิ ฉัยว่าการเลือกตัง้ นัน้ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม ให้ศาลสัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่สำ� หรับเขตเลือกตัง้ นัน้
และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จากเขตเลือกตัง้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค�ำวินิจฉัย และให้คณะกรรมการด�ำเนินการให้มี
การเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว (มาตรา ๑๓๓)
(๓) ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระท�ำการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจท�ำให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งให้ผู้นั้น
ระงับการกระท�ำหรือมีคำ� สัง่ ให้แก้ไขการกระท�ำตามเงือ่ นไขและระยะเวลาทีก่ ำ� หนดได้
จุ ล นิิ ติ
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ซึ่งถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าพนักงานต�ำรวจพบเห็นการกระท�ำ
ดังกล่าว และการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ ให้เจ้าพนักงานต�ำรวจ
จับกุมและด�ำเนินคดีโดยเร็ว และแจ้งต่อคณะกรรมการเพือ่ ให้พจิ ารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
(๔) ในกรณีทมี่ หี ลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูใ้ ดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
หรือจัดเตรียมเพือ่ จะให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ จูงใจให้ผมู้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
สั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามค�ำร้องน่าจะได้ใช้
หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีค�ำสั่งยึดหรืออายัด
เงินหรือทรัพย์สนิ นัน้ ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตัง้ แต่กไ็ ม่เป็นการตัดอ�ำนาจ
ของผู้ซ่ึงมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในอันที่จะใช้อ�ำนาจยึด
หรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๓๖)
(๕) ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
หรือพบเห็นการกระท�ำทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�ำหรือการงดเว้น
การกระท�ำใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ งธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มอี ำ� นาจสัง่ ระงับ ยับยัง้ แก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด�ำเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (มาตรา ๑๓๗)
(๖) เมื่อมีการด�ำเนินการตาม (๑) หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้วถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�ำการอันเป็นการทุจริต
ในการเลือกตัง้ หรือรูเ้ ห็นกับการกระท�ำของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูน้ นั้ เมือ่ ศาลฎีกามีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาแล้ว ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ผนู้ นั้ หยุดปฏิบตั หิ น้าทีจ่ นกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผูน้ นั้
มิได้กระท�ำความผิด โดยในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�ำ
ความผิดตามทีถ่ กู ร้อง ให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ของผูน้ นั้ และในกรณีทผี่ นู้ นั้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้สมาชิกภาพ
ของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มี
การเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่าง (มาตรา ๑๓๘)
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(๗) ในกรณีที่ศาลฎีกามีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ผูส้ มัครหรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูใ้ ดและเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้น
รับผิดในค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการเลือกตัง้ ครัง้ ทีเ่ ป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำ� สัง่ เช่นว่านัน้
(มาตรา ๑๓๙)
(๘) กฎหมายก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิย่ืนคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้ง
ในเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ต นมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ที่ ต นสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ
ที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจยื่นคัดค้านได้
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๔๐)
๑๑) บทก�ำหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๗๐)
กฎหมายได้ก�ำหนดมาตรการทางอาญาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนี้ และในบางกรณีก็ได้
ก�ำหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก�ำหนดเวลา ตามความหนักเบา
ของการกระท�ำความผิด หรือก�ำหนดให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้
ถือเป็นเหตุทจี่ ะยุบพรรคการเมืองนัน้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองด้วย
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก�ำหนดให้ในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือท�ำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ นั้
มีกำ� หนด ๒๐ ปี และในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นผูซ้ งึ่ ได้รบั เลือกตัง้
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้ผนู้ นั้ คืนเงินประจ�ำต�ำแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ทีไ่ ด้รบั มาเนือ่ งจากการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวให้แก่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย
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๑๒) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๘)
ในวาระเริ่มแรก กฎหมายก�ำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้มี
การเลือกตั้งทั่วไปภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายนี๒้ และกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภามีผลใช้บงั คับ๓ และให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ก�ำหนดวันเลือกตัง้ ซึง่ ต้องไม่ชา้ กว่า ๑๕๐ วันนับแต่วนั ทีก่ ฎหมายนีแ้ ละ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ โดยบุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถอื ว่าผูน้ นั้ ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ตามกฎหมายนี้ แต่สำ� หรับผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูใ้ ดเสียสิทธิเนือ่ งจากไม่ได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้การเสียสิทธิของผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มี
ความรับผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี้ ให้ถอื ว่าพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้
บังคับอยู่ โดยการกระท�ำใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท�ำนัน้ ยังเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ ให้พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ คณะกรรมการการเลือกตัง้ และศาล มีอำ� นาจด�ำเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถอื ว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด
๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.
๓
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.
๒
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้บรรดาระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้มผี ลใช้บงั คับ
ต่อไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนี้ ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสัง่ หรือมติตามกฎหมายนี้
• พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๙๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู
ที่ม้แาและองค์
ทนราษฎรประกอบของสภาผู้แทนราษฎร
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ (ตามหมวด
๒ สภาผู้แทนราษฎร
๗ รัฐสภารัส่ฐวธรรมนู
นที่ ๒ญสภาผู
แห่งราชอาณาจั
้แทนราษฎรกรัรไทย
ฐธรรมนู
พุทญ
ธศัแห่
กราช
งราชอาณาจั
๒๕๖๐) กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(จานวน ๕๐๐ คน)
(จานวน ๕๐๐ คน)
ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน)
(๓ ขั้นตอนหลัก)

ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน) ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน)

ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน)
(๓ ขั้นตอนหลัก)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งสมาชิ
เขตเลืกอสภาผู
กตั้ง ๓๕๐
้แทนราษฎรแบบแบ่
คน (เขตละ ๑งคน
เขตเลื
ใช้อระบบคะแนนน
กตั้ง ๓๕๐ คนาเสี
(เขตละ
ยงข้างมาก)
๑ คน ใช้ระบบคะแนนนาเสียงข้างมาก)
เขต
เขต๒...
ลงคะแนน
ลงคะแนน
ได้ได้คคะแนน
ะแนน
เลืเลืออกตั
กตั้ง้ง
ลลาดัาดับบทีที่ ่
นายเหลื
นายแดงอง พรรค ก
๒๔
นายเทา
นายเขียว พรรค ข
๑๓
นายเงิ
นายม่นวง พรรค ค
๔๑
นายครี
นายตาล
ม พรรค ...
๓๒
*นายม่
*นายเทา
วง ได้ได้เป็เป็นนส.ส.
ส.ส.เขต
เขต

เขต ...
ประชาชน

เขต ...
ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต ประชาชน
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ... มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ...

ประชาชน

ลงคะแนนเลือกตั้ง เขต ๒
ส.ส. แบบแบ่งเขต ประชาชน
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
พรรค
ส.ส. เขตทีพ่ รรค
ได้รบั ทั้งหมด
A
พรรค ก
B
พรรค ข
C
พรรค ค.
D
พรรค ...

ขั้นตอนที่ ๑
นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ... มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ...
นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ก มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ก

เขต ๒

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ค มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ค

ประชาชน

ลงคะแนนเลือกตั้ง เขต ๑
ส.ส. แบบแบ่งเขต ประชาชน
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ข มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ข

เขต ๑

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ก มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ก

ขั้นตอนที่ ๑

เขต
ผลการลงคะแนนเลื
...
อกตั้ง
พรรค
ลงคะแนนส.ส. เขตทีพ่ ได้
รรค
คะแนน
เลือกตั้ง ได้รบั ทั้งหมดลาดับที่
นายแดง
พรรค ก พรรค ก A
๔
B
นายเขี
พรรค ยขว พรรค ข
๓
นายม่
พรรควค.ง พรรค ค C
๑
นายตาล
พรรค ... พรรค ... D
๒
*นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ค มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ค

เขตเขต๒ ๑
ลงคะแนน
ลงคะแนน
ได้
ได้คคะแนน
ะแนน
เลืเลืออกตั
กตั้ง้ง
ลลาดั
าดับบทีที่ ่
นายเหลื
นายดอา ง พรรค ก
๑๒
นายเทา
นายขาว พรรค ข
๒๑
นายเงิ
นายฟ้
น า พรรค ค
๓๔
นายครี
นายชมพู
ม พรรค
พรรค...
๔๓
*นายเทา
*นายดได้
า ได้
เป็นเป็ส.ส.
น ส.ส.เขต

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือกพรรค ข มารวมกันเป็นคะแนนของพรรค ข

เขต ๑
ลงคะแนน
ได้คะแนน
เลือกตั้ง
ลาดับที่
นายดา พรรค ก
๑
นายขาว พรรค ข
๒
นายฟ้า พรรค ค
๓
นายชมพู พรรค...
๔
*นายดา ได้เป็น ส.ส.

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๓

นา ส.ส. ที่พรรคพึงมี
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด
ที่พรรคการเมืองนัน้ ได้รับ

นา ส.ส. ที่พรรคพึงมี
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด
ที่พรรคการเมืองนัน้ ได้รับ

นาค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จานวนคะแนนของแต่ละพรรค
จะได้จานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี

นาค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จานวนคะแนนของแต่ละพรรค
จะได้จานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี

นาคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ นาคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ
นาคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวมนาคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวม
หารด้วยจานวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คนหารด้วยจานวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน
เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ
จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน

ขั้นตอนที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๒

จัดทำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย สำนัจักดกฎหมำย
ทำโดย : กลุ
สำนั่มงำนพั
กงำนเลขำธิ
ฒนำกฎหมำย
กำรวุฒิสสภำ
ำนักกฎหมำย สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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