
ม.ค. - ก.พ. ๖๒

แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

97

หลักการและเหตุผล 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให้การจดัการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

สาระสำาคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)   

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกบั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที ่ 
๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร

๒) บทนิยามที่ส�าคัญ (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้งด้วย

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
    เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๔๐
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“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด” หมายความว่า ผู้อ�านวยการ
การเลอืกตัง้ประจ�าจังหวัดตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

“เจ้าพนักงานผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้” หมายความว่า ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้
ประจ�าเขตเลอืกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้  
ประธานกรรมการและกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก�าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

“หน่วยเลอืกตัง้” หมายความว่า ท้องทีท่ีก่�าหนดให้ท�าการออกเสยีงลงคะแนน 
“ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ังตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐)
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามกฎหมายนี้

๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๗) 
เมือ่มพีระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลอืกตัง้ท่ัวไปขึน้ใช้บงัคบัแล้ว กฎหมายก�าหนด 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ�านวน ๓๕๐ คน และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืง รวมจ�านวน ๑๕๐ คน 
ทั้งนี้ ภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดวนัเลือกตัง้ วนัรับสมคัรรบัเลือกตัง้แบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ และก�าหนดสถานที่
ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา 
(มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒)

โดยในการเลอืกต้ังท่ัวไปนัน้ กฎหมายก�าหนดให้พรรคการเมอืงท่ีส่งผูส้มคัร
แจ้งรายชือ่บุคคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้มมีตว่ิาจะเสนอให้สภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่
พจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรไีม่เกนิ ๓ รายชือ่ต่อคณะกรรมการ
ก่อนปิดการรบัสมคัรรับเลอืกตัง้ และให้คณะกรรมการประกาศรายชือ่บคุคลดงักล่าว
พร้อมกบัช่ือของพรรคการเมอืงนัน้ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป โดยเมือ่แจ้งแล้ว 
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จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือ
ขาดคณุสมบติัหรอืมลีกัษณะต้องห้าม และต้องกระท�าก่อนปิดการรบัสมคัรรับเลอืกตัง้ 
แต่พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ (มาตรา ๑๓)

ในกรณทีีก่ฎหมายน้ีมไิด้บญัญตัไิว้เป็นอย่างอ่ืน การฟ้องคดีหรอืการยืน่ค�าร้อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือด�าเนินการให้มีการจัด 
การเลอืกตัง้อนัมใิช่เป็นการใช้อ�านาจโดยตรงตามรฐัธรรมนญู ให้ยืน่ต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายใน ๗ วนันับแต่วนัทีม่เีหตท่ีุจะฟ้องคดีหรอืยืน่ค�าร้อง แต่มใิห้น�ามาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองมาใช้บงัคบั ซึง่ค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุไม่กระทบ 
ถงึการด�าเนนิการเลอืกตัง้หรอืการกระท�าอืน่ใดทีไ่ด้ด�าเนนิการไปก่อนศาลปกครอง
สงูสดุมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ โดยการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุน้ีให้ด�าเนนิการ
ให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเลอืกต้ังไม่น้อยกว่า ๗ วนั และในกรณทีีศ่าลปกครองสูงสดุยงัไม่ได้ 
มคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้การพจิารณาเป็นอนัยตุ ิและให้ด�าเนนิการไปตามค�าส่ัง
ของคณะกรรมการ

๕) เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง (หมวด ๒, มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๕)
๕.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง

ในการเลอืกตัง้แต่ละคร้ังนัน้ ก�าหนดให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้ง ๑ คน มีหน้าที่
เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และด�าเนินกิจการที่จ�าเป็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

(๒) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนด หน่วยเลือกต้ัง ที่เลือกตั้ง การจัดท�าบัญชีรายช่ือ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การเพิม่ชือ่ และการถอนช่ือผูม้สีทิธิเลอืกต้ังในเขตเลอืกต้ัง รวมท้ัง
มีหน้าท่ีก�ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
การนับคะแนน

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
แต่งตัง้หรอืมอบหมายให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าเขตเลอืกต้ังหรอืคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ คณะบคุคล หรอืบุคคลใด 
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

๕.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
ในการน้ี กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าเขต

เลอืกตัง้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
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(๑) คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง ๕ คน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง 
ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน ๘๐๐ คนอาจแต่งต้ังกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

(๒) เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอย่างน้อย ๑ คน ซึง่แต่งต้ังจาก
เจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัและสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

๕.๓) กรณกีรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
กระท�าความผิด

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งหรือ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัผูใ้ดกระท�าผดิตามกฎหมายนี ้หรอืกระท�าการใดอนัอาจเป็นเหตใุห้ 
การเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย 
ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที และให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการมีอ�านาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยได้ตามทีเ่หน็สมควร ในกรณทีีเ่ก่ียวกับการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอ�านาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มี
การด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการทราบโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีทีก่รรมการเป็นผูพ้บเหน็การกระท�าตาม (๑) ให้กรรมการ
มอี�านาจสัง่เปลีย่นกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ได้ตามทีเ่ห็นสมควร ทัง้น้ี ในกรณท่ีีเห็นว่าการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�า 
ดงักล่าวเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีของรฐั ให้มอี�านาจสัง่ให้ระงบั ยบัยัง้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็น 
การกระท�าของบคุคลซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ให้มอี�านาจส่ังให้พนกังานฝ่ายปกครอง
หรือต�ารวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่
และอ�านาจ หรอืสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัดบนัทกึพฤติกรรมแห่ง
การกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อด�าเนินการต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น 
หรือในกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการด�าเนินการ
เลือกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้บางหน่วยหรอืทกุหน่วยในเขตเลอืกต้ังทีพ่บเหน็การกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�านั้นก็ได้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว 
(มาตรา ๑๙)
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๕.๔) กรณีเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งท�างานขาดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
เจ้าพนกังานผู้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ผูใ้ดขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืละทิง้
หน้าที ่หรอืไม่ยอมปฏบิตัหิน้าที ่ให้กรรมการมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ั้นพ้นจากการปฏบิตัิ
หน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ (มาตรา ๒๒)   

๕.๕) บทต้องห้ามของกรรมการ เลขาธกิาร ผู้ตรวจการเลอืกตัง้ ผูอ้�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง

กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้กรรมการ เลขาธิการ ผูต้รวจการเลอืกตัง้ 
ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวัด หรอืเจ้าพนักงานผูด้�าเนินการเลอืกต้ัง หลีกเลีย่ง
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�าการอื่นใดอันเป็นการขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของคณะกรรมการ 
หรือค�าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายนี้ แต่หากได้กระท�า 
โดยสจุริต ย่อมได้รบัความคุม้ครอง ไม่ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
(มาตรา ๒๓) 

๖) การจัดการเลือกตั้ง (หมวด ๓, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๖.๑) จ�านวนสมาชกิ เขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ และท่ีเลอืกตัง้ (ส่วนท่ี ๑, 

มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๐) 
๖.๑.๑) การก�าหนดจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร และการแบ่งเขต

เลือกตัง้ 
การก�าหนดจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ต่ละจงัหวดั

จะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด�าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้จ�านวนราษฎรท้ังประเทศตามหลกัฐานการทะเบยีน

ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง เฉลี่ยด้วยจ�านวนสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร ๓๕๐ คน จ�านวนทีไ่ด้ให้ถอืว่าเป็นจ�านวนราษฎรต่อสมาชกิ ๑ คน

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ�านวนราษฎรต่อ
สมาชิก ๑ คนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้ ๑ คน โดย
ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

(๓) จังหวดัใดมรีาษฎรเกินจ�านวนราษฎรต่อสมาชกิ ๑ คน 
ให้มสีมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดัน้ันเพิม่ขึน้อกี ๑ คนทกุจ�านวนราษฎรทีถ่งึ
เกณฑ์จ�านวนราษฎรต่อสมาชิก ๑ คน

(๔) เมือ่ได้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจงัหวดั
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไม่ครบ ๓๕๐ คน  
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จงัหวดัใดมเีศษทีเ่หลอืจากการค�านวณตาม (๓) มากทีสุ่ด ให้จงัหวดันัน้มสีมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรเพิม่ขึน้อกี ๑ คน และให้เพิม่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตามวธิกีาร
ดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค�านวณนั้นในล�าดับรองลงมาตามล�าดับ
จนครบจ�านวน ๓๕๐ คน

(๕) จงัหวดัใดมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได้เกนิ 
๑ คน ให้แบ่งเขตจังหวดัออกเป็นเขตเลอืกตัง้เท่าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จ�านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน (มาตรา ๒๖)  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการด�าเนนิการแบ่งเขตเลอืกตัง้ส�าหรบั
การเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกต้ังไว้ทุกจงัหวดั เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า 
และต้องแบ่งพืน้ทีข่องเขตเลอืกตัง้แต่ละเขตให้ตดิต่อกนัและต้องจดัให้มจี�านวนราษฎร
ในแต่ละเขตเลือกตัง้ใกล้เคียงกัน และให้ใช้เขตเลอืกต้ังน้ันจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป
ครั้งใหม่ (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)  

๖.๑.๒) หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน ให้คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจ�าเขตเลอืกตัง้ก�าหนดหน่วยเลอืกตัง้ทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ 
และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ 
ในกรณทีีม่ผีูม้สิีทธิเลอืกต้ังจ�านวนน้อย จะรวมหมูบ้่านทีอ่ยูติ่ดกันตัง้แต่ ๒ หมูบ้่าน
ขึน้ไปเป็นหน่วยเลอืกต้ังเดยีวกันก็ได้ ส�าหรบัในเขตเทศบาล เขตกรงุเทพมหานคร 
หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก�าหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย  
คลอง หรอืแม่น�า้ เป็นเขตของหน่วยเลอืกตัง้กไ็ด้ โดยค�านงึถงึความสะดวกในการ
เดนิทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๒) ให้ถอืเกณฑ์จ�านวนผูมี้สทิธเิลอืกตัง้หน่วยละ ๑,๐๐๐ คน
เป็นประมาณ          

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออก
ได้สะดวก 

ทัง้น้ี ให้ปิดประกาศการก�าหนดหน่วยเลอืกต้ังและทีเ่ลอืกต้ังไว้ 
ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง (มาตรา ๓๐)  

๖.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๒)
๖.๒.๑) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กฎหมายก�าหนดให้บคุคลผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปนีเ้ป็นผูมี้สทิธิ
เลือกตั้ง และมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศเป็นส�าคัญ
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(๑)  มสีญัชาตไิทย แต่บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาติ 
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๓๑)  
๖.๒.๒) ลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 กฎหมายก�าหนดให้บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  

เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

แล้วหรอืไม่
(๓)  ต้องคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (มาตรา ๓๒)   

๖.๓) การแจ้งเหตกุรณไีม่อาจไปใช้สทิธเิลอืกต้ังได้ (ส่วนที ่๓, มาตรา ๓๓ 
ถึงมาตรา ๓๕)

ในการเลอืกตัง้ครัง้ใด ถ้าผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่อาจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ได้
เนือ่งจากมีเหตอุนัสมควร ให้แจ้งเหตทุีไ่ม่อาจไปใช้สิทธเิลอืกตัง้ต่อบคุคลซึง่คณะกรรมการ
แต่งตัง้ไว้ในแต่ละเขตเลอืกตัง้ภายใน ๗ วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภายใน ๗ วนันบัแต่
วันเลือกตัง้ แต่ถ้ามเีหตุจ�าเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน ๗ วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ให้ด�าเนนิการ
แจ้งตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด ซึง่การแจ้งเหตดุงักล่าวไม่เป็นการตดัสทิธทิีผู่น้ัน้
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที ่
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แจ้งนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร ให้แจ้งให้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ทราบภายใน ๓ วนั
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ด้รบัแจ้งมสีทิธยิืน่อทุธรณ์ต่อผูอ้�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ�ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒)  สมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๓) สมัครรับเลือกเป็นก�านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย

ลักษณะปกครองท้องที่
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(๔) ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา

(๕) ด�ารงต�าแหน่งรองผูบ้รหิารท้องถิน่ เลขานุการผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา 
ผูบ้ริหารท้องถิน่ หรอืคณะท่ีปรกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจ�ากดัสทิธดิงักล่าว ให้มีก�าหนดเวลาครัง้ละ ๒ ปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ 
ครัง้ทีผู่มี้สิทธเิลือกตัง้ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ และหากในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปผูน้ัน้
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้อกี ให้นับเวลาการจ�ากัดสทิธคิรัง้หลงัน้ีโดยนับจากวนัทีม่ไิด้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากก�าหนดเวลาการจ�ากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด 
ให้ก�าหนดเวลาการจ�ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

๖.๔) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๔, มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๔๐)
๖.๔.๑) การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมือ่มกีารประกาศก�าหนดวันเลอืกตัง้ครัง้ใดแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท�าบัญชี
รายชือ่ผูม้สีทิธเิลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกต้ัง และปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลอืกตัง้ 
หรอืบรเิวณใกล้เคียงกับทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถานทีท่ีป่ระชาชนสะดวกในการตรวจสอบ
ก่อนวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๒๕ วนั กบัให้แจ้งรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในทะเบียนบ้าน
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน (มาตรา ๓๖)  

๖.๔.๒) ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือ 

ผูมี้ชือ่อยูใ่นทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
แห่งหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นหรือผูน้ัน้สมควรมชีือ่เป็นผูม้สิีทธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้น้ัน 
ให้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเขตเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตัง้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้
ตรวจสอบหลกัฐานแล้วเหน็ว่าผูย้ืน่ค�าร้องหรอืผูมี้ชือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านเป็นผูม้สิีทธิ
เลือกตั้ง ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ยื่นค�าร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว  
แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกต้ังเหน็ว่าผูย้ืน่ค�าร้องหรอืผูม้ชีือ่
อยูใ่นทะเบยีนบ้านเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ก็ให้สั่งยกค�าร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้อง
ทราบภายใน ๓ วันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าร้องโดยแสดงเหตผุลไว้ด้วย (มาตรา ๓๗ วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง)  

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ผู ้ยื่นค�าร้องมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อ
ศาลจังหวัดท่ีตนมีภูมิล�าเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งส�าหรับผู้ท่ีมีภูมิล�าเนาอยู่ใน
กรงุเทพมหานครก่อนวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๕ วนั เพือ่ให้ศาลวนิจิฉยัว่าจะให้เพิม่
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ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง โดยค�าสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มี
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับค�าสั่งศาล ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งด�าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย โดยการใดที่ได้ปฏิบัติไปตามค�าส่ังของคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลือกตัง้ก่อนได้รบัค�าสัง่ศาลให้เป็นอันสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
(มาตรา ๓๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า)  

๖.๔.๓) การถอนช่ือผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกต้ังออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ทีไ่ด้ประกาศ มชีือ่ผูซ้ึง่ไม่มสีทิธเิลอืกต้ัง หรอืเจ้าบ้านผูใ้ดเห็นว่าในบญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิ 
เลือกตัง้หรอืเจ้าบ้านผูน้ั้นมสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขต
เลือกต้ังได้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั เพือ่ให้ถอนชือ่ผู้ซึง่ไม่มสีทิธเิลอืกตัง้น้ัน 
ออกจากบัญชีรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลือกต้ัง
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีราย
ชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือสมควรยกค�าร้อง ก็ให้มีค�าสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกค�าร้อง  
แล้วแต่กรณ ีและให้แจ้งค�าสัง่ให้ผูน้ัน้หรอืเจ้าบ้านทราบ และให้น�าความในมาตรา ๓๗ 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (มาตรา ๓๘)  

๖.๔.๔) กรณีศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ

บคุคลใด แม้ค�าพพิากษายงัไม่ถงึท่ีสดุกต็าม กฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานจดัท�า
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  
ให้ส�านักงานแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกต้ังถอนชื่อผู้ซ่ึงศาล
ส่ังเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้โดยการขดีชือ่บคุคลนัน้ออกจากบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค�าสั่งศาล ตลอดจนให้
ส�านักงานศาลยุติธรรมแจ้งค�าพิพากษาดังกล่าวต่อส�านักงาน เพื่อด�าเนินการแก้ไข
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน (มาตรา ๓๙)  

๖.๔.๕) การย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนินการหรอืยนิยอมให้มี

การย้ายบคุคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน เพือ่ประโยชน์ในการเลอืกตัง้โดยมชิอบ 
โดยการย้ายบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่
ย้ายเข้ามาในทะเบยีนบ้าน การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลน้ันมไิด้
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อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน
โดยมไิด้รบัความยินยอมจากเจ้าบ้าน กฎหมายให้สนันิษฐานว่าเป็นการย้ายบคุคล 
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (มาตรา ๔๐)  

๗) ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง (หมวด ๔, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔)
๗.๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๒)

๗.๑.๑) คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
บคุคลผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปน้ี เป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง

พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถงึวันเลอืกต้ัง เว้นแต่
ในกรณีทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเพราะเหตยุุบสภา ระยะเวลา ๙๐ วันดงักล่าวให้ลดลง
เหลือ ๓๐ วัน

(๔) ผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึง่ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดที่สมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 

หรอืเคยมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านในจังหวัดทีส่มคัรรบัเลอืกต้ัง แล้วแต่กรณ ีเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มาตรา ๔๑)   

๗.๑.๒)  ลักษณะต้องห้ามของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
บคุคลผูม้ลีกัษณะดังต่อไปนี ้เป็นบคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธสิมคัร

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ ้าของหรือผู ้ถือหุ ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยูใ่นระหว่างถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถงึทีส่ดุ

แล้วหรือไม่

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd   106 4/10/2562 BE   4:47 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๒

แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

107

(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยูร่ะหว่างถกูระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการ

ชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องค�าพพิากษาให้จ�าคกุและถกูคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยได้พ้นโทษมายงัไม่ถงึ ๑๐ ปีนับถึง

วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รฐัวิสาหกจิเพราะทุจรติต่อหน้าที ่หรือถอืว่ากระท�าการทจุรติหรอืประพฤตมิิชอบ
ในวงราชการ

(๑๑) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุด 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษา 
อนัถงึทีส่ดุให้ลงโทษจ�าคกุเพราะกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต

(๑๒) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท�าความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรือกระท�าความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเก่ียวกับทรพัย์ทีก่ระท�าโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย 
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

(๑๓)  เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�าการอนัเป็นการทจุรติ
ในการเลือกตั้ง

(๑๔) เป็นข้าราชการซ่ึงมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
นอกจากข้าราชการการเมือง

(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี
(๑๗) เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งใน

องค์กรอิสระ
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
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(๒๐) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่ามกีารเสนอ 
การแปรญตัต ิหรือการกระท�าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้ 
งบประมาณรายจ่าย

(๒๑) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก 
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมีค�าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤติการณ์ร�า่รวย
ผิดปกติ หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ�านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา ๔๒)  

๗.๒) การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๔๓ 
ถึงมาตรา ๕๕)

๗.๒.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ผู ้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังต้องเป็นผู ้ ซ่ึง

พรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชิกส่งสมคัรรบัเลอืกต้ังและได้รบัการสรรหาตามวิธกีาร
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัคร 
รบัเลอืกตัง้เกนิ ๑ เขตมิได้ และต้องไม่เป็นบคุคลทีม่รีายชือ่อยูใ่นบญัชรีายช่ือผูส้มคัร
แบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา ๔๓)  

เมื่อผู ้สมัครได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
การรบัสมคัรแล้ว ให้ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ตรวจสอบการสมคัร
ของผูส้มคัรว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานถกูต้องครบถ้วนหรอืไม่ ถ้าเหน็ว่าไม่ถกูต้อง
ครบถ้วน กใ็ห้คนืเอกสารและหลักฐานทัง้หมดให้ผู้สมคัรนัน้ ในกรณีทีผู่ส้มัครได้ส่ง
เอกสารและหลกัฐานถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลกัฐานการรบัสมคัรรับเลอืกต้ัง
ให้แก่ผูส้มคัรน้ันเรยีงตามล�าดบัการยืน่สมคัร และให้ท�าส�าเนาคูฉ่บบัไว้เป็นหลกัฐาน 
และให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน ๗ วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร  
แต่ในกรณีที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือ
ไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี 
โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อศาลฎีกามีค�าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้ศาล
แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ 
ค�าวินิจฉัยของศาล (มาตรา ๔๙)
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๗.๒.๒) การขอถอนการรับสมัคร
(๑) ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่า 

ผู ้มีชื่อในประกาศรายชื่อท่ีผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าเขตเลือกตั้งได้
ประกาศไม่มสีทิธสิมัครรบัเลอืกตัง้ ให้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เมื่อคณะกรรมการมีค�าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  
ให้แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยในกรณีท่ีคณะกรรมการมีค�าวินิจฉัยให้ถอน
การรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกา
ได้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้ 
มีค�าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้
ด�าเนินการเลือกตั้งไปตามค�าสั่งของคณะกรรมการ (มาตรา ๕๑)  

(๒) ก่อนวนัเลือกต้ัง หากผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าเขต
เลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค�าร้อง
ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง 
ถ้าปรากฏว่าศาลฎกีายังมไิด้วนิจิฉยั ให้ด�าเนินการเลอืกตัง้ไปตามประกาศรายชือ่
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น (มาตรา ๕๒)

๗.๒.๓) เหตุแห่งการสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและส่ังให้
ด�าเนินการเลือกตั้ง

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง
ประจ�าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล�าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อ 
คณะกรรมการเพือ่วนิจิฉยั ในกรณีทีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัว่าผูส้มคัรผูน้ัน้มเีหตดุงักล่าว 
ให้มีค�าส่ังยกเลิกการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันและสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่  
ในกรณีนีมิ้ให้น�าคะแนนทีผู่ส้มคัรแต่ละคนได้รบัไปใช้ในการค�านวณตามมาตรา ๑๒๘ 
แต่หากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในล�าดับ
ที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้น�าคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการค�านวณตาม
มาตรา ๑๒๘ และในกรณดีงักล่าวหากผูส้มคัรผูน้ัน้รูอ้ยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้คณะกรรมการสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ไว้เป็นการช่ัวคราว 
และด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๘ (มาตรา ๕๓)  

ในกรณีท่ีได้พบเหตุดังกล่าวภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
และผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการย่ืนค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และในกรณีดังกล่าวหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
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สมัครรับเลือกตัง้แล้วปกปิดหรอืไม่แจ้งข้อความจรงินัน้ ให้ถอืว่าการเลอืกตัง้ในเขต 
เลือกต้ังนัน้มิได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม และให้ศาลรฐัธรรมนูญมคี�าสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ และเมือ่มกีารเลอืกตัง้ใหม่ ให้น�าความในมาตรา ๑๓๑ 
เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ทัง้นี ้เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูได้รบัเรือ่งไว้พจิารณาแล้ว หากปรากฏ
เหตอุนัควรสงสัยว่าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูถ้กูร้องมกีรณตีามทีถ่กูร้อง ให้ศาล
รฐัธรรมนญูมีค�าสัง่ให้ผูน้ั้นหยดุปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าศาลรฐัธรรมนูญจะมคี�าวนิิจฉยั

๗.๓) การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๕๖ ถึง
มาตรา ๖๑)

๗.๓.๑) วิธีการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมอืงใดส่งผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แล้ว ให้มีสิทธิ

ส่งผูส้มคัรแบบบญัชรีายชือ่ได้พรรคละ ๑ บญัช ีมจี�านวนไม่เกนิ ๑๕๐ รายชือ่ 
โดยให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู ้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท�าขึ้นต่อ 
คณะกรรมการก่อนปิดการรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ ในกรณพีรรคการเมอืงใดย่ืนเอกสารและหลกัฐานการสมคัรรบัเลือกตัง้ 
ของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมการมีอ�านาจไม่รับสมัคร 
รับเลือกตั้งผู้สมัครรายนั้นได้ และให้ส�านักงานแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ 
(มาตรา ๕๗)

๗.๓.๒)  การประกาศรายชือ่ผูส้มคัรแบบบญัชีรายชือ่ของพรรคการเมอืง
  เมื่อคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมอืงใดแล้ว ให้ประกาศรายชือ่ผูส้มัครภายใน ๗ วนันับแต่วนัปิดรบัสมคัร 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ทีเ่ลอืกต้ัง หรอืบรเิวณใกล้เคียงกบัทีเ่ลือกตัง้ หรอืสถานทีอ่ืน่ท่ีเหน็
สมควร ในกรณท่ีีคณะกรรมการไม่รบัสมคัรบคุคลใดหรอืไม่ประกาศรายชือ่บคุคลใด 
เป็นผู้สมัคร ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ 
ไม่รับสมัครหรอืวันทีป่ระกาศรายชือ่ผูส้มคัร แล้วแต่กรณ ีโดยให้ศาลฎกีาด�าเนนิการ
พจิารณาและวนิิจฉยัให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า ๓ วนั และให้ศาลฎกีา 
แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งเพื่อด�าเนินการ
ตามค�าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ
ค�าวินิจฉัยของศาล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อ
ในบญัชรีายชือ่ทีค่ณะกรรมการประกาศนัน้ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ กฎหมาย
ให้น�าความในข้อ ๗.๒.๒) (๑) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม (มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐) 

๗.๓.๓) กรณีผู ้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

โดยก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัคร
ของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือ 
มลีกัษณะต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธิสมคัรรับเลอืกต้ัง ให้ยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีาให้ถอนชือ่ 
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ผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกา
ยงัมิได้วินจิฉยั ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ไปตามประกาศรายชือ่ผูส้มคัรทีม่ผีลอยูใ่นวนันัน้ 
(มาตรา ๖๑) 

๗.๔) ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้และวธิกีารหาเสยีง (ส่วนที ่๔, มาตรา ๖๒ 
ถึงมาตรา ๘๓)

๗.๔.๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดจ�านวน

เงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแต่ละคน และของพรรคการเมือง 
ทีจ่ะใช้จ่ายในการเลอืกต้ัง ซ่ึงค่าใช้จ่ายของพรรคการเมอืงนัน้ต้องเป็นการหาเสียง
ของพรรคการเมอืงตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการก�าหนด และห้าม
มิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมอืงใช้จ่ายในการเลอืกตัง้เกินจ�านวนค่าใช้จ่ายทีก่�าหนด
ด้วย โดยในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัคร 
ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินจ�านวนค่าใช้จ่าย 
ทีค่ณะกรรมการก�าหนด หรอืปรากฏว่าบญัชีรายรบัและรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ให้คณะกรรมการด�าเนินการให้มกีารสบืสวนหรอืไต่สวนและวนิจิฉยั
เพ่ือด�าเนินการต่อไปโดยเร็ว และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย เอกสาร 
และหลักฐานดังกล่าวไว้จนกว่าคณะกรรมการจะด�าเนินการแล้วเสร็จ (มาตรา ๖๒ 
และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๗)

๗.๔.๒) วิธีการหาเสียง 
๗.๔.๒.๑) ก�าหนดระยะเวลาในการหาเสียงของผู้สมัคร

และพรรคการเมือง
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการก�าหนด 

วิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียง 
เลอืกตัง้ดังกล่าวให้มีผลภายในก�าหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระท�าได้ตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวัน
ครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่อง
มาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กระท�าได้ตั้งแต่วันที่
ยุบสภาหรือวันที่ต�าแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
ให้กระท�าได้ตั้งแต่วันที่มีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

(๔) ในกรณีมีการสั่งให ้มีการออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่ ผูใ้ดจะหาเสยีงเลอืกตัง้มไิด้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมมีตเิป็นอย่างอืน่
โดยค�านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
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๗.๔.๒.๒)  วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๑) การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุ

กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่
เป็นการด�าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตาม (๓) (มาตรา ๖๙)  

(๒) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การหาเสียง
เลือกต้ังจะกระท�าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มัครหรอืพรรคการเมอืงใดนับต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อน
วันเลือกตั้ง ๑ วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา ๗๐) 

(๓) การสนบัสนนุของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
กฎหมายได้ก�าหนดให้คณะกรรมการมหีน้าทีส่นับสนุนการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ 
ให้แก่ผู ้สมัครและพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก�าหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอ่ืนของรฐัเป็นผู้ด�าเนนิการสนบัสนนุ
ด้วยกไ็ด้ โดยจดัเวทีประชันนโยบายบรหิารประเทศส�าหรบัพรรคการเมอืง (มาตรา ๘๑)   

(๔) โดยวิธีป ิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย  
ให้ผูส้มคัร พรรคการเมอืง หรอืผูใ้ดปิดประกาศหรอืตดิแผ่นป้ายเกีย่วกบัการเลือกตัง้
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการก�าหนด และต้องมีขนาดและจ�านวนไม่เกิน 
ที่คณะกรรมการก�าหนด โดยการก�าหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย 
(มาตรา ๘๓)  

(๕) การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใด 
การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจาก (๑) – (๔)  คณะกรรมการจะ
ก�าหนดให้ต้องท�าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดก็ได้  
โดยค�านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร 
และพรรคการเมือง (มาตรา ๗๑)  

๗.๔.๒.๓) บทต้องห้ามในการหาเสียง 
๑) กฎหมายได้ก�าหนดให้การส�ารวจความคดิเหน็

ของประชาชนโดยมเีจตนาไม่สจุรติ มลีกัษณะเป็นการชีน้�าหรอืมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู ้สมัครผู ้ใดน้ันจะกระท�ามิได้ 
(มาตรา ๗๒)  

๒) ห้ามมใิห้ผูส้มคัรหรอืผู้ใดกระท�าการอย่างหนึง่
อย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผูส้มัคร หรอืการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลอืกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd   112 4/10/2562 BE   4:47 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๒

แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

113

(๑) จดัท�า ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรอื 
จดัเตรยีมเพือ่จะให้ ทรพัย์สิน หรอืผลประโยชน์อืน่ใดอนัอาจค�านวณเป็นเงนิได้แก่ผูใ้ด

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อมแก่ชมุชน สมาคม มลูนธิิ 
วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด

(๓) ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี
มหรสพหรอืการรืน่เรงิต่าง ๆ  แต่ความน้ีมใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูส้มัครทีใ่ช้ความรูค้วามสามารถ
ทางศิลปะของตน หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้อิทธิพล

คุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง

ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็น
ความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
ให้คณะกรรมการมอี�านาจส่งเรือ่งให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจได้

๓) การหาเสียงเ ลือกต้ังของผู ้สมัครและ
พรรคการเมือง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางท่ีก�าหนดเป็นนโยบายของ
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง (มาตรา ๗๔)

๔) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียก
หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร หรือไม่ลง
สมคัรหรอืไม่ส่งผูส้มคัรอนัก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูส้มคัรอืน่หรอืพรรคการเมอืงอืน่ 
ในการเลอืกตัง้ และท�าให้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม (มาตรา ๗๕)  

๕) ห้ามมใิห้ผูส้มคัรผูใ้ดจดัยานพาหนะน�าผูม้สีทิธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือน�ากลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปหรอืกลับเพือ่การออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสยีค่าโดยสารยานพาหนะหรอื
ค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังกล่าว เพื่อจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
แต่บทบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การท่ีหน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๗๖)  

๖) ห้ามมิให้ผู ้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามี
ส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ัง หรือกระท�าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การเลือกตัง้โดยประการท่ีเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใด 
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท�านั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตาม
ปกติโดยสุจริตของผู้นั้น (มาตรา ๗๗)   
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๗) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย๑กระท�าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว 
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็นมีอ�านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยุติหรือระงับการกระท�าใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด รวมถึงให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่
และอ�านาจก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ ์
อนัอาจเป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใดพ้นจากหน้าท่ีเป็นการ
ชัว่คราว หรอืสัง่ให้ประจ�ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวดั หรอืทีว่่าการอ�าเภอ 
ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกต้ัง หรือห้ามเข้าเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่งได้ 
(มาตรา ๗๘)   

๘) ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง
โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ๑ วนัจนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้ (มาตรา ๗๙)  

๘) การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (หมวด ๕, ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๓)
๘.๑) การออกเสียงลงคะแนน (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๘๔ ถึงมาตรา ๑๐๔)

๘.๑.๑) วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�าได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วย

บตัรเลือกตัง้ และคณะกรรมการอาจก�าหนดให้มกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยวิธอีืน่กไ็ด้ 
หากการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีน้ันสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและ 
มีค่าใช้จ่ายทีคุ้่มค่า และวธิกีารนัน้เป็นการออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั ตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๘๔)

โดยในวันเลือกต้ังให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แต่ก่อนเริม่เปิดให้มกีารออกเสยีงลงคะแนน ให้ 
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้นบัจ�านวนบัตรเลอืกต้ังท้ังหมดของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 
และปิดประกาศจ�านวนบัตรเลือกต้ังไว้ในท่ีเปิดเผย และเมื่อถึงเวลาเปิดการ 
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย
แสดงให้ผูม้สิีทธเิลอืกต้ังซึง่อยู่ ณ ท่ีเลอืกต้ังนัน้เห็นว่าหีบบัตรเลอืกต้ังเป็นหีบเปล่า  
และให้ปิดหีบบตัรเลอืกตัง้ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด แล้วให้ท�าการบนัทกึ 
การด�าเนนิการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 
(มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗)

๑การใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัติในต�าแหน่งของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน หรือการแนะน�าหรือช่วยเหลือในการด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิได้เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ี แม้ว่าการกระท�าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด.
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งใด ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ ณ ที่เลือกต้ังของหน่วยเลือกตั้งนั้น 
และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว โดยให้ท�าเครื่องหมายกากบาทลงใน
ช่องท�าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท�าเครื่องหมายกากบาท 
ลงในช่องท�าเครือ่งหมาย “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” แล้วให้พบับตัรเลอืกตัง้ แล้วให้น�าบตัร
เลอืกตัง้นัน้ใส่ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 
(มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓)

๘.๑.๒) บทต้องห้ามในการออกเสียงลงคะแนน
(๑) ห้ามมใิห้ผูใ้ดซ่ึงรูอ้ยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้หรอื

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนน
หรอืออกเสียงลงคะแนน โดยแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอืน่ทีมิ่ได้
มไีว้ส�าหรบัตนหรอืทีป่ลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ังเพือ่ออกเสยีง
ลงคะแนน (มาตรา ๙๔)

(๒) ห้ามมใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดใช้บตัรอืน่ท่ีมใิช่บตัรเลอืกตัง้
ที่ได้รับจากเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งซ่ึงมีอ�านาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน 
และห้ามมใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดน�าบตัรเลอืกตัง้ออกไปจากทีเ่ลอืกตัง้ (มาตรา ๙๕)  

(๓) ห้ามมใิห้ผูใ้ดจงใจท�าเคร่ืองหมายเพือ่เป็นทีส่งัเกตโดยวิธใีด
ไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (มาตรา ๙๖)  

(๔) ห้ามมใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใช้เครือ่งมือหรอือปุกรณ์ใดถ่ายภาพ
บัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว (มาตรา ๙๗)   

(๕) ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�าบตัรเลอืกตัง้ใส่ในหบีบตัรเลอืกตัง้โดยไม่มี
อ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท�าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือ
กระท�าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง (มาตรา ๙๘)  

(๖) ห้ามมิให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งน�าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง 
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือ 
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา ๙๙)   

(๗) ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการใดโดยไม่มีอ�านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพือ่มใิห้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถใช้สทิธไิด้ หรอืขดัขวางหรอืหน่วงเหนีย่ว
มใิห้ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ไป ณ ทีเ่ลือกตัง้ หรอืมิให้ไปถึง ณ ทีด่งักล่าวภายในก�าหนดเวลา
ที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ (มาตรา ๑๐๐)  

(๘) ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ เพือ่ลงคะแนนหรอืงดเว้น
ไม่ลงคะแนน (มาตรา ๑๐๑) 
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(๙) ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อ
การออกเสียงลงคะแนน หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งน้ันเพื่อรักษา
ไว้เมือ่การเลอืกตัง้ได้เสรจ็สิน้แล้ว ห้ามมใิห้ผูใ้ดเปิด ท�าลาย ท�าให้เสยีหาย ท�าให้
เปล่ียนสภาพ หรอืท�าให้ไร้ประโยชน์ หรอืน�าไปซึง่หีบบตัรเลอืกต้ัง หรอืบตัรเลอืกตัง้  
หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลือกตั้งได้จัดท�าโดยไม่มีอ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๑๐๔)   

๘.๑.๓) การปิดการออกเสียงลงคะแนน 
เมือ่ถงึก�าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ

ประจ�าหน่วยเลือกตัง้ประกาศปิดการออกเสยีงลงคะแนน และงดจ่ายบตัรเลือกตัง้ 
แล้วให้ท�าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลง
คะแนนไม่ได้ และให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้
ของหบีบัตรเลอืกตัง้ และจดัท�ารายการเกีย่วกบัจ�านวนบตัรเลอืกตัง้ทัง้หมด จ�านวน 
ผูม้าแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจ�านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้
ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้งได้ทราบ (มาตรา ๑๐๓) 

๘.๒) การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๑๐๕  
ถึงมาตรา ๑๑๕) 

กฎหมายก�าหนดผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ให้มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมีชือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านตดิต่อกันครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน แต่หากบคุคลดงักล่าวประสงค์จะใช้สทิธเิลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ 
นอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขต
เลือกต้ังภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก�าหนด (มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖)

ก. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในประเทศ
ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับค�าสั่งจากทางราชการ 

ให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลอืกตัง้หรอืนอกเขตเลอืกตัง้ แล้วแต่กรณ ีให้ยืน่ขอลงทะเบยีน
ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด ซึ่งถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตน 
มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตน 
มีสิทธิเลือกตั้ง จะยืน่ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธิ 
เลอืกต้ังหรือทีต่นประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะก�าหนด 
ให้ลงทะเบยีนผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก�าหนด
ก็ได้ ทั้งนี้ วันท่ีก�าหนดให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะก�าหนด 
ให้ลงคะแนนเกิน ๑ วันมิได้ (มาตรา ๑๐๗) 
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ข. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ส�าหรบัในการเลอืกต้ังทัว่ไปอันมิใช่เป็นการเลอืกต้ังใหม่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ซึง่มถีิน่ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัรจะขอลงทะเบยีนเพือ่ใช้สทิธเิลอืกตัง้เฉพาะในครัง้นัน้  
ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ โดยวันที่ก�าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
คณะกรรมการจะก�าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
(มาตรา ๑๐๙)

โดยในการออกเสยีงลงคะแนนตามส่วนนี ้เมือ่ได้ด�าเนนิการลงคะแนน
เสรจ็สิน้แล้ว คณะกรรมการอาจจดัให้มกีารด�าเนินการล่วงหน้าเพือ่น�าบตัรเลือกตัง้มา
นบัรวมในวนัเลือกตัง้ได้ เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็นเฉพาะท้องที ่คณะกรรมการจะก�าหนด 
เป็นอย่างอืน่กไ็ด้ ส่วนในการออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจกัร คณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการต่างประเทศจะก�าหนดให้มีการนับคะแนน 
นอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
การด�าเนินการน�าบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๑๓) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวนัเลือกต้ังหรือการออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจกัรท่ีใด มไิด้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานท่ีนับคะแนน 
ของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อท่ีส่งบัตรเลือกตั้ง 
มลีกัษณะถกูเปิดมาก่อน โดยมเีหตอุนัสมควรเชือ่ได้ว่าเกดิจากการกระท�าทีไ่ม่สจุรติ
หรอืเทีย่งธรรม หรอืมบีตัรเลอืกตัง้จากท่ีใดสญูหาย ให้คณะกรรมการมอี�านาจสัง่มใิห้
นบัคะแนนนัน้โดยให้ถือว่าเป็นบตัรเสยี ในกรณทีีม่กีารนบัคะแนนนอกราชอาณาจกัร 
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนน้ันเป็นโมฆะและให้ถือว่าบัตรเหล่านั้น 
เป็นบัตรเสยี (มาตรา ๑๑๔)

๘.๓) การนับคะแนนและการรวมคะแนน (ส่วนที่ ๓, มาตรา ๑๑๖  
ถึงมาตรา ๑๒๔)

เมือ่ได้ด�าเนินการปิดการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ท่ีเลือกต้ัง 
แล้วด�าเนินการนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังโดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จส้ิน  
และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน (มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗)

ท้ังนี ้เมือ่ได้มกีารนบัคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังเสรจ็สิน้แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งน้ัน จ�านวน 
บตัรเลือกตั้งที่ใช้ และจ�านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้กระท�าโดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว โดยคณะกรรมการอาจด�าเนินการให้ม ี
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การรายงานผลการนบัคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ และเมือ่รวบรวมผลการนบัคะแนน
ทกุหน่วยเลือกต้ังในเขตเลือกตัง้น้ัน รวมทัง้คะแนนทีไ่ด้จากการออกเสยีงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกต้ังและคะแนนทีไ่ด้จากการลงคะแนนเลอืกตัง้นอกราชอาณาจักรแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วรายงานผล 
การนบัคะแนนต่อผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดัและคณะกรรมการโดยเรว็ 
(มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๓)  

เมือ่คณะกรรมการได้รบัรายงานผลการนบัคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงด 
การประกาศผลการเลอืกตัง้และจดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืนบัคะแนนใหม่ในหน่วย
เลอืกตัง้ใดหน่วยเลอืกตัง้หน่ึงหรอืทกุหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้น้ันก็ได้ (มาตรา ๑๒๔)  

๙) การประกาศผลการเลือกตั้ง (หมวด ๖, มาตรา ๑๒๕ ถึงมาตรา ๑๓๑) 
๙.๑) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ให้ผูส้มคัร
ซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุและมคีะแนนสงูกว่าคะแนนเสยีงท่ีไม่เลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ด้รบั
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกต้ังน้ัน ให้คณะกรรมการ 
จดัให้มีการเลือกต้ังใหม่ โดยผูส้มคัรเดมิทกุรายไม่มสีทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้ในการเลือกตัง้
ที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น (มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖)  

ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เช่ือว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซ่ึงคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ
ประกาศผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 
(มาตรา ๑๒๗)

๙.๒) แบบบัญชีรายชื่อ
ก. กรณมีกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ครบทกุเขตเลอืกตัง้แล้ว (มาตรา ๑๒๘)
ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว 

การค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ ให้ค�านวณตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ต�าแหน่ง
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(๑) น�าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร
แบบบัญชีรายช่ือได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วย ๕๐๐  
อันเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

(๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ�านวนคะแนนรวมทั้งประเทศ 
ของพรรคการเมอืงแต่ละพรรคทีไ่ด้รบัจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ทกุเขต 
จ�านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองน้ัน
จะพึงมีได้เบื้องต้น และเมื่อได้ค�านวณตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ถ้ามีแล้ว จึงให้ถือว่า
เป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

(๓) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีได้
ตาม (๒) ลบด้วยจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ท้ังหมด
ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกต้ังในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ�านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบื้องต้น

(๔) ภายใต้บังคับ (๕) ให้จัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบ ๑๕๐ คน โดยจัดสรรให้
พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม (๓) เป็นจ�านวนเต็มก่อน หากยังไม่ครบจ�านวน 
๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรร
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่เพิม่อีก ๑ คนตามล�าดบัจนครบ
จ�านวน ๑๕๐ คน ในกรณีมีเศษเท่ากัน ให้ด�าเนินการตาม (๖)

(๕) ถ้าพรรคการเมอืงใดมผีูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
พรรคการเมืองนัน้จะพงึมไีด้ตาม (๒) ให้พรรคการเมอืงน้ันมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามจ�านวนทีไ่ด้รบัจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธไิด้รับการจดัสรร
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ และให้น�าจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังต�า่กว่าจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้
พรรคการเมอืงใดดงักล่าวมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเกนิจ�านวนทีจ่ะพงึมไีด้ตาม (๒)

(๖) ในการจัดสรรตาม (๕) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบ ๑๕๐ คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษ
จากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมอีก ๑ คนตามล�าดับจนครบจ�านวน ๑๕๐ คน กรณีที่
เศษที่เหลือของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนท�าให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ได้ครบจ�านวน ๑๕๐ คน ให้น�าค่าเฉลีย่คะแนน 
ของแต่ละพรรคการเมืองต่อจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมา
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พิจารณา โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อ
จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี ๑ คนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น ให้
พรรคการเมืองน้ันมีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อเพิ่มอีก ๑ คน และหากยังมีจ�านวนค่าเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลาก

(๗) ในกรณีที่เมื่อค�านวณตาม (๕) แล้วปรากฏว่าพรรคการเมือง
ทุกพรรคได้รับจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือรวมกัน
แล้วเกนิ ๑๕๐ คน ใหด้�าเนนิการค�านวณปรบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยค�านวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ซึง่เมือ่รวมแล้วไม่เกนิ ๑๕๐ คน  
โดยให้น�าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง
จะได้รบัคณูด้วย ๑๕๐ หารด้วยผลบวกของ ๑๕๐ กบัจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่เกินจ�านวน ๑๕๐  และให้น�า (๔) มาใช้ในการค�านวณด้วย
โดยอนุโลม

(๘) เมื่อได้จ�านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผู ้สมัครตามล�าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัคร
รับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น�าคะแนนที่มี 
ผู้ลงคะแนนให้ มาค�านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต�าแหน่งทีว่่างไม่ว่าด้วยเหตุใด
ภายหลงัพ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลอืกต้ังทัว่ไป มใิห้มผีลกระทบกับการค�านวณสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ต่ละพรรคการเมืองจะพงึมีตามข้อ ก. นี ้(มาตรา ๑๓๑)

 ข. กรณมีกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ยังไม่ครบทกุเขต (มาตรา ๑๒๙)  
ในกรณีท่ีมีการประกาศผลการเลือกต้ังยังไม่ครบทุกเขต แต่มี

จ�านวนถึงร้อยละ ๙๕ ของเขตเลือกต้ังทั้งหมดแล้ว ให้ด�าเนินการค�านวณ 
หาจ�านวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให ้
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) น�าจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย ๓๕๐ อันเป็นจ�านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด

(๒) น�าผลลัพธ์ตาม (๑) คูณด้วย ๕๐๐ อันเป็นจ�านวนสมาชิก
ทัง้หมดของสภาผูแ้ทนราษฎร ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ที่จะประกาศผลทั้งหมด โดยให้ถือเอาเฉพาะจ�านวนเต็ม
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(๓) น�าผลลัพธ์ตาม (๒) มาหักออกด้วยจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ท่ีจะประกาศผลการเลอืกตัง้ ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมือง

เมื่อได้ผลลัพธ์ดังกล่าวแล้วให้น�ามาค�านวณตามวิธีการที่ก�าหนด
ไว้ในข้อ ก. เพ่ือจดัสรรจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ให้แต่ละ
พรรคการเมอืง เว้นแต่เป็นกรณตีามข้อ ก. (๗) จ�านวน ๑๕๐ ให้เปลีย่นเป็นจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรตามความในข้อนี้ 

เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ให้ด�าเนินการค�านวณ 
ตามวิธีข้อนี ้และจดัสรรจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ให้ถูกต้อง
ตรงตามผลการค�านวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น เว้นแต่
จะพ้นเวลา ๑ ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

ในกรณทีีก่ารค�านวณใหม่ตามข้อน้ีท�าให้จ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบบญัชรีายช่ือของพรรคการเมอืงใดลดลง ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล�าดับท้ายตามล�าดับพ้นจากต�าแหน่ง โดยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากต�าแหน่ง 
ดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามล�าดับหมายเลขเดิมในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น

๑๐) การด�าเนนิการกรณกีารเลอืกต้ังมไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเท่ียงธรรม (หมวด ๗, 
มาตรา ๑๓๒ ถึงมาตรา ๑๔๐)

(๑) ก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน
แล้วเห็นว่ามหีลกัฐานอันควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ผูใ้ดกระท�าการอนัเป็นเหตุให้การเลอืกต้ังนัน้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม 
หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�า สนับสนุน หรือ 
รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้ว
ไม่ด�าเนนิการเพือ่ระงับการกระท�านัน้ ให้คณะกรรมการสัง่ระงบัสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้
ของผู้สมัครท่ีกระท�าการเช่นน้ันทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน  
๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค�าสั่ง และในกรณีที่ผู้น้ันได้คะแนนอยู่ในล�าดับ 
ทีจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ ให้สัง่ยกเลิกการเลอืกต้ังและให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ โดยค�าสัง่
ของคณะกรรมการนั้นให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง)   

ถ้าการกระท�าของบุคคลดังกล่าว ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  
หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระท�านั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไข 
เพ่ือให้การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการด�าเนินการ 
เสนอค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนูญเพือ่ให้ยบุพรรคการเมืองน้ัน ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนูญ 

097-127_08 ��������������� ����� ��-��62-7.indd   121 4/10/2562 BE   4:47 PM



พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

122จุ ล นิิ ติ

มีค�าสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย ทั้งนี้  
หากศาลรัฐธรรมนญูมคี�าสัง่ให้เพิกถอนสิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมอืงผูใ้ดแล้ว ให้คณะกรรมการพจิารณาด�าเนินการให้มีการ
ด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย 
ในการนี ้ให้ถอืว่าคณะกรรมการเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามกีารกระท�าอนัเป็นการ
ฝ่าฝืนความในมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่งนี้  ไม่ว่าเป็นการกระท�าของผู้ใด  
ถ้าเห็นว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดหรอืพรรคการเมอืงใด
จะได้รับประโยชน์จากการกระท�านั้น คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้ผู้สมัคร 
ผูน้ัน้หรอืพรรคการเมอืงน้ันระงบัหรอืด�าเนินการใดเพือ่แก้ไขความไม่สจุรติหรอื 
เทีย่งธรรมนัน้ภายในเวลาทีก่�าหนด ในกรณทีีผู่ส้มคัรผูน้ัน้หรอืพรรคการเมอืงนัน้ 
ไม่ด�าเนนิการตามค�าสัง่ของคณะกรรมการโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ให้สนันษิฐาน
ว่าผู้สมัครผู้นัน้เป็นผูส้นับสนุนการกระท�าน้ันหรือพรรคการเมืองน้ันมีส่วนรูเ้หน็
ในการกระท�าน้ัน เว้นแต่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงนัน้พสิจูน์ได้ว่าไม่มีส่วนรูเ้ห็น
ในการกระท�าดังกล่าว

ในกรณีที่มีค�าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อนี้ภายหลัง
วันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งและผู้สมัครที่ถูก
ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล�าดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (มาตรา ๑๓๒)  

(๒) เมือ่ประกาศผลการเลอืกตัง้แล้ว ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่า 
การเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้
ความชัดว่าเป็นการกระท�าของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลฎีกาเพือ่พจิารณา ในกรณท่ีีศาลฎกีาวนิจิฉยัว่าการเลอืกตัง้นัน้มไิด้เป็นไป
โดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรม ให้ศาลสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ส�าหรับเขตเลอืกตัง้นัน้ 
และให้สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีไ่ด้รับเลือกต้ังจากเขตเลอืกตัง้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค�าวินิจฉัย และให้คณะกรรมการด�าเนินการให้มี
การเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว (มาตรา ๑๓๓)  

(๓) ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระท�าการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจท�าให้การเลือกต้ังมิได ้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งให้ผู้น้ัน 
ระงบัการกระท�าหรอืมคี�าสัง่ให้แก้ไขการกระท�าตามเงือ่นไขและระยะเวลาทีก่�าหนดได้  
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ซึ่งถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต�ารวจหรือเจ้าพนักงานต�ารวจพบเห็นการกระท�า 
ดังกล่าว และการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนี ้ให้เจ้าพนักงานต�ารวจ
จบักุมและด�าเนินคดีโดยเรว็ และแจ้งต่อคณะกรรมการเพือ่ให้พจิารณาด�าเนนิการ
ต่อไป

(๔) ในกรณทีีม่หีลกัฐานอันควรเชือ่ได้ว่าผูใ้ดให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ 
หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะให้เงนิ ทรัพย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่จงูใจให้ผูม้สีทิธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
สั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี 
ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามค�าร้องน่าจะได้ใช้
หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีค�าสั่งยึดหรืออายัด
เงนิหรอืทรพัย์สนินัน้ไว้จนกว่าจะมกีารประกาศผลการเลอืกตัง้ แต่กไ็ม่เป็นการตดัอ�านาจ 
ของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในอันที่จะใช้อ�านาจยึด 
หรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (มาตรา ๑๓๖)  

(๕) ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว
หรอืพบเหน็การกระท�าท่ีมเีหตอุนัควรสงสัยว่าการเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติ
หรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�าหรือการงดเว้น 
การกระท�าใดอนัอาจเป็นเหตุให้การเลือกต้ังมไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม
หรือเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ให้มอี�านาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แก้ไขเปลีย่นแปลง 
หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (มาตรา ๑๓๗)  

(๖) เมื่อมีการด�าเนินการตาม (๑) หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้วถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�าการอันเป็นการทุจริต
ในการเลอืกต้ัง หรอืรูเ้ห็นกับการกระท�าของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นัน้ เมือ่ศาลฎกีามคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาแล้ว ถ้าผู้ถกูกล่าวหาเป็นสมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎร ให้ผูน้ัน้หยุดปฏิบติัหน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้น้ัน
มิได้กระท�าความผิด โดยในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท�า
ความผดิตามทีถ่กูร้อง ให้ศาลฎกีาเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธิ
เลือกต้ังของผูน้ั้น และในกรณทีีผู่น้ั้นเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ให้สมาชกิภาพ
ของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้ม ี
การเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง (มาตรา ๑๓๘)    
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(๗) ในกรณีที่ศาลฎีกามีค�าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ผูส้มัครหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค�าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้น้ัน
รบัผดิในค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเลอืกตัง้ครัง้ทีเ่ป็นเหตใุห้ศาลฎีกามคี�าสัง่เช่นว่านัน้ 
(มาตรา ๑๓๙)  

(๘) กฎหมายก�าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง มีสิทธิย่ืนคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือท่ีตนสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
ที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจยื่นคัดค้านได้
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๔๐)  

๑๑) บทก�าหนดโทษ (หมวด ๘, มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๗๐)
กฎหมายได้ก�าหนดมาตรการทางอาญาในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ

ไม่ด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้ และในบางกรณีก็ได้
ก�าหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก�าหนดเวลา ตามความหนักเบา
ของการกระท�าความผิด หรือก�าหนดให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้
ถอืเป็นเหตุทีจ่ะยบุพรรคการเมอืงน้ันตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองด้วย     

นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก�าหนดให้ในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือท�าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่  
๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ั้น 
มกี�าหนด ๒๐ ปี และในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิดงักล่าวเป็นผูซ่ึ้งได้รบัเลอืกตัง้ 
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ศาลมคี�าสัง่ให้ผูน้ั้นคนืเงนิประจ�าต�าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนทีไ่ด้รับมาเน่ืองจากการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวให้แก่
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย
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๑๒) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๘)  
ในวาระเริ่มแรก กฎหมายก�าหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้มี

การเลือกตั้งทั่วไปภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีกฎหมายนี้๒ และกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชกิวุฒสิภามผีลใช้บงัคบั๓ และให้คณะกรรมการ
การเลอืกต้ังก�าหนดวันเลอืกต้ังซ่ึงต้องไม่ช้ากว่า ๑๕๐ วันนับแต่วันทีก่ฎหมายนีแ้ละ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั โดยบคุคลใดถกูเพกิถอนสทิธิ
เลือกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภา
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถอืว่าผูน้ัน้ถกูเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ตามกฎหมายนี ้แต่ส�าหรับผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ผูใ้ดเสยีสทิธิเน่ืองจากไม่ได้ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อน 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้การเสียสิทธิของผู ้น้ันเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต ่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินคดีแพ่งต่อบุคคลใดที่มี 
ความรบัผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี ้ให้ถือว่าพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใช้ 
บังคับอยู่ โดยการกระท�าใด ๆ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้าการกระท�าน้ันยงัเป็นความผดิตามกฎหมายน้ี ให้พนกังาน
สอบสวน พนกังานอยัการ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ และศาล มอี�านาจด�าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถอืว่าพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

๒พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 
๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.

๓พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

126จุ ล นิิ ติ

ทั้งนี้ ให้บรรดาระเบียบ ข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่ง หรือมติของ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงใช้บงัคบัอยูใ่นวันก่อนวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ให้มผีลใช้บงัคับ
ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายน้ี  ทัง้น้ี จนกว่าจะมรีะเบยีบ 
ข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสัง่ หรือมติตามกฎหมายนี้

• พระราชบญัญตัน้ีิให้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๙๐ วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
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แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ
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ที่มาและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร  
(ตามหมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เขต ๑  เขต ๒   เขต ...   ผลการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

ลงคะแนน
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 ลงคะแนน 
เลือกตั้ง 

ได้คะแนน
ล าดับที ่

 พรรค ส.ส. เขตทีพ่รรค
ได้รบัทั้งหมด 

นายด า   พรรค ก ๑  นายเหลือง  พรรค ก ๒  นายแดง  พรรค ก ๔  พรรค ก A 

นายขาว  พรรค ข ๒  นายเทา  พรรค ข ๑  นายเขียว  พรรค ข ๓  พรรค ข B 
นายฟ้า   พรรค ค ๓  นายเงิน  พรรค ค ๔  นายม่วง  พรรค ค ๑  พรรค ค. C 
นายชมพู พรรค... ๔  นายครีม   พรรค ๓  นายตาล  พรรค ... ๒  พรรค ... D 
         *นายด า ได้เป็น ส.ส.                           *นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต                       *นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต 

    
 
 
  
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(จ านวน ๕๐๐ คน) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก) 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

ประชาชน 

เขต ๑ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 
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เขต ๒ 

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต 
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ 

 

ประชาชน 

เขต ... 

น าคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ  
หารด้วยจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
จะได้ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน 

น าค่าเฉลี่ยที่ได้ หารด้วย
จ านวนคะแนนของแต่ละพรรค 
จะได้จ านวน ส.ส. ที่พรรคพึงม ี

น า ส.ส. ที่พรรคพึงม ี 
ลบ ส.ส. เขตทั้งหมด  

ที่พรรคการเมอืงนัน้ได้รับ 

ได้ ส.ส. บัญชีรายชือ่ 
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน 

ขั้นตอนที่ ๒

ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง (๓๕๐ คน) ส.ส. บัญชีรายชื่อ (๑๕๐ คน) 
(๓ ขั้นตอนหลัก) 

ขั้นตอนที่ ๓

น าคะแนนรวมของพรรคทั้งหมดมารวม 
เป็นคะแนนของทุกพรรคทั้งประเทศ 
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จัดท ำโดย : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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