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ค ำน ำ 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
มีหน้าที่และอ านาจจัดหรือด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเพ่ือให้กระบวนการควบคุมดูแลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร รวมทั้งกรณีเมื่อพบเห็น
การกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้มีอ านาจสั่ง ระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ยื่นค าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระท าการ
ทุจริตหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน แล้วแต่กรณี โดยก าหนดให้การพิจารณาของศาลฎีกา ให้น าส านวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเป็นหลักในการพิจารณา เห็นได้ว่า กระบวนการจัดท า
ส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๘ ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุมดูแล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหรือไต่สวน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงได้จัดท าหนังสือ “กฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการจัดท าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจและเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการสืบสวน และไต่สวน ต่อไป 

 

       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 





สารบัญ 

                       หน้า 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๓ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙๑ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และ ตัวอย่างแบบพิมพ์และหนังสือต่างๆเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวน 

๑๓๓ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐๗ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๒๑ 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๒๕ 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๒๙ 

ประกาศคณะกรรมการการเ ลือกตั้ ง  เรื่ อง  ประเภทของค่า ใช้จ่ ายในการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๓๑ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๓๓ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ 
ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕๑ 

ฐานความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแนวทางการสืบสวนและไต่สวน ๒๕๖ 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๙๐ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

หรือเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานติิบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าดว้ยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย  แล้วแต่กรณี 

“หน่ วย เลื อกตั้ ง”  หมายความ ว่า   หน่ วย เลื อกตั้ งตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และหน่วยออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลน้ัน  ณ  ภูมิลําเนาหรือที ่อยู ่ที ่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั ่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
กําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังนั้น
ใชบ้ังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

ให้สํานักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคล 
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ใน
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง 
เพื่อดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทําที่ทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมิชอบด้วยกฎหมาย  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ 
เชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระ
ทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๘ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งป ระกอบด้ วยกรรมการ จํานวน เจ็ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวนห้าคน  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

 (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ   
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ไดร้ับการเสนอช่ือ  
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

 (จ) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง  
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัด
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

 (ฉ) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (จ)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (ช) เป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  

ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

อธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนสองคน 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทํา

ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง   
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ เมื ่อมีกรณ ีที ่จะต้อ งสรรหาผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้ง เป ็นกรรมการ 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกต้ัง  แต่งตั้งจาก 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และไม่เคย 
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเข้าใจในภารกิจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  และผู้จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนครั้งนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน   
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้นําเฉพาะคนท่ีได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้น
จับสลากเพื่อให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้ถ้ายังไม่มี
ผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ
องค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณทีี่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ งให้ เป็นกรรมการสรรหาตาม   (๔ )  แล้ ว   จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  รวมตลอดท้ัง 
มีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว   
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับ 
ความยินยอมของบุคคลน้ัน  ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องที่ เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใดที่ เหมาะสม   
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

ในการสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย   

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา   



8

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรือคัดเลือก  ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสามหรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง   
แล้วแต่กรณี  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อ
ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับการสรรหาหรอืคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว   

ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคเก้าให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมเป็น
ผู้ดําเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ   
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยท่ียังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่า 
ได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ   
ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่  และให้นําความในมาตรา  ๑๒  วรรคสิบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรือคัดเลือก  ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสามหรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง   
แล้วแต่กรณี  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อ
ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับการสรรหาหรอืคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือก  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว   

ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคเก้าให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมเป็น
ผู้ดําเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ   
และเปน็ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยท่ียังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่า 
ได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ   
ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนนิการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่  และให้นําความในมาตรา  ๑๒  วรรคสิบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินจิฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๕ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว   

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจ

ของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินจิฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ

เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง   

ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงส่ีคน  ให้กระทําได้ 
แต่เฉพาะการท่ีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการใหม่
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๑๗ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง   
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้   
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม   

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื ่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ ่งมีเสียงหนึ ่ง 
ในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้   หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องมีมติวินิจฉัยในเร่ืองดังต่อไปนี้  กรรมการทุกคน 
ที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ  การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจากประเด็นที่จะต้องลงมติ 
จะกระทํามิได้  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ 

(๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย   

(๒) การให้ความเห็นชอบคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 
(๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) การสั่งระงับการดําเนินการอันจะทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  ๓๓ 
(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๔๑   
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) การย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   

(๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตําแหนง่ทั้งคณะ  และการวินิจฉัยว่า
ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งผู ้ใดรับเงิน   ทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อื ่นเพื ่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง  ทั้งนี้  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

(๘) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติกําหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการท้ังหมด 
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๑๙  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเรื่อง   
และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้ 
เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการ  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้   

คําวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม 

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย
นั้นแทน  เมื่อเลขาธิการลงนามในคําวินจิฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๑ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) หน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 
(๒) ออกข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

และกฎหมายอ่ืน 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน  ข้าราชการ  พนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ในการปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ง   
การสืบสวนและไต่สวน  และการอื่นใดที่จําเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง  และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ย
หรือเบี้ยปรับ  รวมตลอดท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ 

(๗) กํากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป   

(๙) จัดให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  เพื่อกําหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน
เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้  ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การกําหนดตาม  (๑๐)  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ  หลักธรรมาภิบาล  และความเป็นธรรม
ประกอบกัน 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ งและพรรคการเมื อง  หรือข้ อกํ าหนด   ระเบี ยบ   หรือประกาศ 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันได้รับการสอบถาม  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง 
หรือเลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้  และเมื่อได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป   
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน  ข้าราชการ  พนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ในการปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ง   
การสืบสวนและไต่สวน  และการอื่นใดที่จําเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง  และความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ย
หรือเบ้ียปรับ  รวมตลอดท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ 

(๗) กํากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป   

(๙) จัดให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  เพื่อกําหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกต้ัง
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสาํนักงาน 

ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน
เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้  ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การกําหนดตาม  (๑๐)  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ  หลักธรรมาภิบาล  และความเป็นธรรม
ประกอบกัน 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเก่ี ยวกับการเลื อกตั้ งและพรรคการเมื อง  หรือข้ อกํ าหนด   ระเบี ยบ   หรือประกาศ 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันได้รับการสอบถาม  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง 
หรือเลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้  และเมื่อได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป   

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 

มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือส่ง

เอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม  (๑)  พนักงานอัยการ  พนักงานสอบสวน  หรือบุคคลใด  

มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร   หลักฐาน   หรือพยานหลักฐานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง  ที่ออกเสียงประชามติ  หรือสถานที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจตาม  (๔)  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ

มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการทํางาน 

มาตรา ๒๖ ในระหว่างการเลือกตั้ง  ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับและตรวจสอบการดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) มีคําสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเม่ือพบเห็นการกระทําใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เม่ือพบการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ถ้าการนั้นเป็นการกระทําหรือการงดเว้น
การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่งให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ตามที่จําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง 
ที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานตาม  (๓)  ให้ถือว่าการดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวของผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นการดําเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  จะต้องมีคําส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว  หรือดําเนินการอื่นใด  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย 

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว  
ในการนี้  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  ยกเลิกคําส่ัง  หรือมีมติให้ดําเนินการอย่างใด
ตามที่เหมาะสมก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียง
ประชามติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง  หรือเลือก  หรือออกเสียง
ประชามติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ 
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  กับให้ มีอํานาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการจัดการเลือกตั้ง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
ในการเลือกตั้ง   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแล
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ตามหน้าที่ 
และอํานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคร้ัง  
ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด
ในระหว่างเวลาที่ มีการดําเนินการเลือกตั้ง  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําใด
ที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  ในกรณีที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มี 
การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว  ในการนี้   

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ ผู้ ตรวจการเลือกตั้ งปฏิบั ติหน้ าที่ อื่ นตามที่ เห็ นสมควรก็ ได้   
แต่จะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 

ระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องกําหนดให้สามารถ
รายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการออกเสียง

ประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐ 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  
จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอ 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหน่ึงแล้ว  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้นําข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน
มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้  
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้ 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้สําหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งต้องไม่เป็นผู้ มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือ 
สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ ผู้ ตรวจการเลือกตั้ งปฏิบั ติหน้ าที่ อื่ นตามที่ เห็ นสมควรก็ ได้   
แต่จะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 

ระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องกําหนดให้สามารถ
รายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการออกเสียง

ประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะส่ังให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐ 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  
จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอ 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้นําข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน
มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้  
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้ 

ผู้ตรวจการเลอืกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสีย  
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้สําหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งต้องไม่เป็นผู้ มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือ 
สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามีความพร้อมที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใด ๆ  ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๐ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสมัคร  การคัดเลือก  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  
และการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ  ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความสุจริต  ขาดความเที่ยงธรรม  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อทันที 

มาตรา ๓๐ เม่ือมีกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  
โดยคํานึงถึงพื้นท่ีของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่  เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ให้ผู ้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที ่มีคําสั ่งแต่งตั ้ง  แม้จะยังมีจํานวนไม่ครบ 
ตามวรรคหนึ่งก็ตาม 

การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย  จับสลากจาก   

(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
จํานวนสองคน 

(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
ให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่ ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๑)  ได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะแตง่ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๒)  แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตาม  (๑)  ก็ได้ 

ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ  แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ   

เมื่อพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  แล้ว  ให้คําสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดยังมีความจําเป็น
จะต้องดําเนินการต่อไป  คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแล 
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
อาจขอให้มีการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  สอบบัญชีของพรรคการเมือง  
โดยอาจขอใหต้รวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาท่ีมีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

(๒) เมื ่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื ่อหรือมีเหตุอ ันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แจ้งรายงานการทําธุรกรรมของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือผู้สมัคร  ตามที่
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ  หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้  ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  และมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับแก่การแจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ร้องขอ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เก่ียวกับการข่าว  แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ  แต่เม่ือได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัว
ผู้กระทําความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระทําความผิดในส่วนที่ เป็นหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินงบประมาณที่สํานักงานได้รับจัดสรรมา
ให้แก่หน่วยงานนั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้ 

ในการสั่งให้ดําเนินการตาม  (๑)  คณะกรรมการมีอํานาจจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๓ เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดดําเนินการด้านธุรกรรมทางการเงิน  
ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอํานาจ  ใช้เงินหรือทรัพย์สิน
หรืออิทธิพลคุกคามเพื่อให้ คุณให้ โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเปน็ไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจส่ังให้บุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายใน
เวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้ได้รับคําสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคําสั่งนั้นได้  และถ้า 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการดําเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้น 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๔ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวน 
หรือไต่สวนตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่เห็นสมควร  และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว 

ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิด
ทางวินัย  และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินการเลือกตั้ง  ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทางการเงิน  การรายงาน   
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และให้เผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐาน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไข 
ให้ถูกต้องได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดทําแทนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น  คณะอนุกรรมการ  บุคคล  
หรือคณะบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได ้

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และการสงเคราะห์อื่น  
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๔ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวน 
หรือไต่สวนตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่เห็นสมควร  และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว 

ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิด
ทางวินัย  และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินการเลือกตั้ง  ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทางการเงิน  การรายงาน   
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และให้เผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐาน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไข 
ให้ถกูต้องได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดทําแทนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น  คณะอนุกรรมการ  บุคคล  
หรือคณะบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และการสงเคราะห์อื่น  
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางาน  ความคุ้มค่าและความรวดเร็วด้วย 
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ  

เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๗  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๙ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิ 
ได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๙  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การสืบสวน  การไต่สวน  และการดําเนินคดี 

 
 

มาตรา ๔๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด   
ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่  ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามี
การกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้มีการสืบสวน  หรือไต่สวน  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน   
ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเร่ือง  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่า 
มีผู้กระทําการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินคดีโดยเร็ว  หรือในกรณีจําเป็น 
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทําการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
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การดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน  การสืบสวนและการไต่สวน  และการส่ังระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้มาเน่ืองจากการดําเนินการตามมาตราน้ี  มาตรา  ๓๒  (๓)  หรือมาตรา  ๔๗  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจสืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามมาตรา  ๔๑  และ
เพื่อให้การดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือการดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจในการสืบสวน  
สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือดําเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนนิการ  และขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน  
รวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย 

พนักงานของสํานักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ที่คณะกรรมการกําหนดแล้ว   

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะดําเนินการให้พนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ในการไต่สวน  กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา  ข้อเท็จจริง   
และพยานหลักฐานโดยสรุป   

ผู้ ถูกกล่ าวหามีสิทธิที่ จะให้ถ้อยคําห รือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ กรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานกําหนด  และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้   
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด  ให้กรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการไต่สวนต่อไปได้   
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ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  หรือส่ง  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้  ตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่า 
ผู้ถกูกล่าวหาได้รับทราบขอ้กล่าวหาแล้ว 

ในการสืบสวนหรือไต่สวน  เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยานด้วยก็ได้   

มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทําความผิด 
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  โดยให้ส่งสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ 
เพื่อใช้เป็นสํานวนในการดําเนินคดีโดยถือว่าสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนดังกล่าว 
เป็นสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยจะส่งตัว
ผู้ต้องหาไปพร้อมกับสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้  แต่พนักงานอัยการมีอํานาจ
สั่งให้ เจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   ไต่สวนเพิ่มเติม  หรือพนักงานอัยการจะดําเนินการไต่สวน 
หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเองก็ได้  ถ้าพนักงานอัยการย่ืนฟ้องต่อศาล  และเป็นกรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา   
ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี   เพื่ อดํ าเนินคดีต่อไป   
แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง  ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย  เม่ืออัยการสูงสุด
วินิจฉัยประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ  ในกรณี อัยการสูงสุดสั่ งไม่ฟ้อง  ให้แจ้งเหตุผล 
ให้คณะกรรมการทราบ  และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นการกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง   หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   
เป็นผู้ดําเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้  และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี  นําสํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา  แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาล 
มีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในคดีที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการดําเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน  
รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน  ในมาตรการดังกล่าวจะกําหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่
หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นด้วยก็ได้ 

การคุ้มครองพยานตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย  และให้กระทําได้
เมื่อได้รับคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการ  เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรืออนุกรรมการ  รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  และไม่ว่า
จะถกูฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถกูดําเนินคดีดังกล่าวเป็นเพราะเหตุที่
ได้มีมติ  คําสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่  และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ 
ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้  และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคล
เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ  การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าทนายความด้วย 

มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง  และการให้ความช่วยเหลือตามวรรคสาม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ ่งม ีส่วนเกี ่ยวข้องในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หากได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้
เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด  คณะกรรมการอาจจะไม่ดําเนินคดีก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและเม่ือคณะกรรมการ
มีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป 

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดทั้งให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
การกระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลอืกตั้ง 

ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน  แต่คณะกรรมการต้องมี
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองหรือจากเงินรายได้
ของสํานักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการสืบสวน  
ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามหมวดน้ีโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน
ได้รับเร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่องหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
มาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชา  กํากับดูแล  และรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๕๑ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่ อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ 

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอ่ืน 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และ 
มติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน   ให้คณะกรรมการมีอํ านาจออกระเบียบ 
หรือประกาศ  ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสาํนักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งและค่าตอบแทน 

หรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  พนักงานและลกูจ้างของสํานักงาน 
(๓) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  

สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษ  สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

แก่เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณี
เลขาธิการดํารงตําแหน่งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงาน

และลูกจ้างของสํานกังาน 
(๘) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับบัญชา

เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว   
การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและภาระ

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยจะกําหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อกํากับ  ดูแล  หรือพิจารณา
คําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด   

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานผู้ใด
กระทําการใดโดยไม่สุจริตหรอืเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ให้ดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานมี เลขาธิการคนหนึ่ งซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งตามมติ 
ของคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕๕ เลขาธิการต้องเป็นผู้ มีความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เคยเป็นสมาชิก 

พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีสัญชาติไทย   
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ   
และมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  และอาจได้รับ 
แต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๕๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕ 
(๔) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 

(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจา้ง 
มาตรา ๕๗ ภายใต้บั งคับมาตรา  ๕๙   เลขาธิการมีหน้าที่ และอํานาจควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  
และให้มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงาน  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ 
หรือมติของคณะกรรมการ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การงบประมาณ 
ของสํานักงาน  และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มาตรา ๕๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วย   
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย  เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 

ของคณะกรรมการและ สําน ัก งาน ไว ้ใน ร ่า งพ ระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจําปี   
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี   

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ ไม่ เพี ยงพอ   
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากกว่างบประมาณท่ีสํานักงานได้รับ  ให้รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ให้เพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖๑ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๐  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ   
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖๒ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๑ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของสํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

มาตรา ๖๓ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ให้สํ านักงานจัดทํ ารายงานการรับและการใช้จ่ ายเงินตามวรรคหนึ่ งเสนอต่อ รัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี   

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้  ให้เป็นที่ราชพัสดุ
แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 

มาตรา ๖๔ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

มาตรา ๖๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบ 
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า 
จะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  
แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจในการใช้
ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทาํความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๙ กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ผู้ใดกระทําการหรือละเว้นการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๔๐  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาต้ังแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณี ผู้ซึ่ งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปตามวรรคหนึ่ ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า 
จะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  
แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจในการใช้
ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๙ กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ผู้ใดกระทําการหรือละเว้นการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๔๐  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาต้ังแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณี ผู้ซึ่ งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปตามวรรคหนึ่ ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหน่ึง  ให้นําความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๑ ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๗๑   และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พ ระราชบ ัญญ ัต ิประกอบรัฐธรรมน ูญนี ้ใช ้บ ังค ับและม ีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ีล ักษณะต ้อ งห ้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งน้ี  ตามสัญญาจ้างที่ทําไว้ต่อกัน 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย   

มาตรา ๗๔ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นอันพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง   พ .ศ .   ๒๕๕๐   เป ็นสําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาส ิทธิ  หน้าที ่  และความผูกพ ัน ใด  ๆ   ที่สําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีอยู่กับบุคคลใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิ 
และประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง   พ .ศ .  ๒๕๕๐   เป็นสิทธิและประโยชน์อื่น ใดที่ ได้ รับต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๕๒  (๒)  กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

มาตรา ๗๘ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน  การไต่สวน  การดําเนินคดีหรือการดําเนินการอื่นใด
ตามอํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งหรือสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดําเนินการ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บั งคับ   ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการในเร่ืองใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่  และมิได้บัญญัติวิธีดําเนินการ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  การดํา เนินการนั ้นต่อ ไปให้ดํา เนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรม นูญ แห่ งราชอาณ าจักรไทยบัญญั ติ ให้ มี พ ระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายท่ี กําหนดให้ เป็นหน้ าที่ และอํานาจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังตอ่ไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะในสว่นที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เรื่อง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗ มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย  
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ

รวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ตําบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรงุเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขตดว้ย 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึงเมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษดว้ย 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  การใด

ที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ 
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และ
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด 
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูนี้แล้ว 



36

หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ 
มีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้ว 
เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง   
หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่  ณ  สถานที่แตกต่างกันได้  และให้เลขาธิการ
ดําเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องกําหนดให้ 
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจใน 
เขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้รับคําร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลช้ันต้นดังกล่าวเป็นผู้ไต่สวน
พยานหลักฐานหรือดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร 
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๙ ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กร 
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  ชุมชน  รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป  ให้มีส่วนร่วมใน 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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การส่งเสริม  สนับสนุน  และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูล  รวมตลอดท้ังมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย  

เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร  ชุมชน  หรือบุคคลตามวรรคหนึ่งแจ้งต่อคณะกรรมการ  จะนําไป 
เป็นเหตุในการดําเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแสหรือข้อมูล 
ที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๑ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน  
(๒) ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง

รวมจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๒ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ งทั่ วไปใช้บั งคับ   

ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวันเลือกตั้ง 
(๒) กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินย่ีสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(๓) จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวน 

เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  ซึ่งต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ 
ในเขตเลือกตั้ง  

(๔) กําหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะสง่บัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้นําความใน  (๑)  

และ  (๒)  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓ ในการเลื อกตั้ งทั่ วไป   ให้ พ รรคการเมื องที่ ส่ งผู้ สมั ครแจ้ งราย ช่ื อบุ คคล   
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เมื่อพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  บุคคลน้ันหรือพรรคการเมืองนั้น 
จะถอนรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๑๔ การเสนอรายช่ือบุคคลตามมาตรา  ๑๓  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๑๕ กรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณี
ตามมาตรา  ๑๐๒  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ว่าการดําเนินการเลือกตั้ งต่อไปตามกําหนดวันเดิมจะก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  คณะกรรมการจะส่ัง
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุของผู้สมัคร  ให้นับถึงวันเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๒  (๑)  



39

หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ ในการเลื อกตั้ งทั่ วไป   ให้ พ รรคการเมื องที่ ส่ งผู้ ส มั ครแจ้ งรายชื่ อบุ คคล   
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวพร้อมกับชื่อของพรรคการเมืองนั้นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

เม่ือพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  บุคคลน้ันหรือพรรคการเมืองนั้น 
จะถอนรายชื่อหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือบุคคลนั้นได้เฉพาะกรณีบุคคลนั้นตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

การคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๑๔ การเสนอรายช่ือบุคคลตามมาตรา  ๑๓  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
(๒) ผู้ได้ รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และไม่เคยทําหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 
มาตรา ๑๕ กรณีที่มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณี
ตามมาตรา  ๑๐๒  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ว่าการดําเนินการเลือกตั้ งต่อไปตามกําหนดวันเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวส้ินสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  คณะกรรมการจะส่ัง
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และประกาศกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการนับอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอายุของผู้สมัคร  ให้นับถึงวันเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๒  (๑)  
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มาตรา ๑๖ ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากคณะกรรมการสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง  
และให้ย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ งตามที่บัญญัติ ไว้ 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น  เพื่อให้เหมาะสมและจําเป็นแก่ 
การดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 

ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้สมัครเดิมที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามยังคงเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรับสมัครใหม่  เว้นแต่ 
จะไม่มีผู้สมัครเดิมเหลืออยู่ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น   
การฟ้องคดีหรือการย่ืนคําร้องเก่ียวกับการดําเนินการของคณะกรรมการในการจัดหรือดําเนินการให้มีการจัด 
การเลือกตั้งอันมิใช่เป็นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  ให้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีหรือย่ืนคําร้อง  แต่มิให้นํามาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ   

การพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้อง
กําหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง
สูงสุดไม่กระทบถึงการดําเนินการเลือกตั้งหรือการกระทําอื่นใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนศาลปกครองสูงสุด 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ตุลาการซึ่งร่วมประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  องค์คณะตุลาการ  ตลอดจน
บุคคลซึ่งองค์คณะตุลาการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองกําหนด 

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตราน้ีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้การพิจารณาเป็นอันยุติ
และให้ดําเนินการไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
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หมวด  ๒ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๘ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหนึ่งคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และดําเนินกิจการที่จําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการกําหนด
หน่วยเลือกต้ัง  ที่เลือกตั้ง  การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ  และการถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง  รวมท้ังมีหน้าที่กํากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผล 
การนับคะแนน  

การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใด  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร 

การใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการจะออกระเบียบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  
หรือบุคคลตามวรรคสามทําหน้าที่แทนก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการ  การแจ้ง  หรือการย่ืนที่กระทํา
ต่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ  แจ้ง  หรือได้ยื่นต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแล้ว   

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้ มีสิทธิเลือกตั้งเป็น 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งห้าคน  มีหน้าที่เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนใน 
ที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหน่ึงคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหนว่ยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยในการฝึกอบรมจะดําเนินการฝึกอบรม 
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อสํารองไว้มากกว่าจํานวนที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือกระทําการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที  และให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ 
ตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือน
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน  ให้รายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทําตามวรรคสาม  ให้กรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่เห็นว่าการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง 
ให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ 
ตามที่จําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบโดยเร็ว  ทั้ งน้ี   ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   
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(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทําหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหนว่ยเลือกตั้ง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยในการฝึกอบรมจะดําเนินการฝึกอบรม 
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพื่อสํารองไว้มากกว่าจํานวนที่ต้องใช้จริงแต่ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งพบเห็นกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  หรือกระทําการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที  และให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ 
ตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือน
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แจ้งเตือน  ให้รายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบโดยเร็ว  

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทําตามวรรคสาม  ให้กรรมการมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่เห็นว่าการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจสั่ง 
ให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือส่ังให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็น
การกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ 
ตามที่จําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบโดยเร็ว  ทั้ งนี้   ตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   
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มาตรา ๒๐ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีไม่ครบจํานวนไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  
เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้ครบจํานวน 

มาตรา ๒๑ ในวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วมีกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบจํานวน  แต่มาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้  
และให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณีที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้กรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง   
เพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหนว่ยเลือกตั้งให้ครบจํานวนโดยเร็ว  

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  หรือละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้กรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  หรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือ
กระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการ  หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมาย  
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ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ  หรือปฏิบัติตามคําส่ังของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
หากได้กระทําโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคลดังต่อไปน้ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๑) กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
(๒) เจ้าพนกังานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  
สําหรับบุคคลตาม  (๒)  ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ ได้รับ 

การแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 
มาตรา ๒๕ ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ังให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
หมวด  ๓ 

การจัดการเลือกตั้ง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
จํานวนสมาชิก  เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๒๖ การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี  และการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย 
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน  จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า
เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จั งหวัด ใด มีราษฎรไม่ถึ งเกณ ฑ์จํ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่ งคนตาม   (๑ )  ให้ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เม่ือได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม  (๒ )  และ  (๓ )  แล้ว   
ถ้าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน  จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณ 
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ตาม   (๓ )  มากที่ สุด   ให้จังหวัดนั้น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ งคน   และให้ เพิ่ ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมา
ตามลําดับจนครบจํานวนสามร้อยห้าสิบคน 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออก 
เป็นเขตเลือกตั้งเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
ให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งแบบแบ่ง 
เขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะต้องกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๒๖  และต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจํานวนราษฎร 
ในแต่ละเขตเลอืกตั้งใกล้เคียงกัน  โดยถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้รวมอําเภอต่าง ๆ  เป็นเขตเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกใน
การคมนาคมระหว่างกัน  และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  ถ้าการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําให้ 
มีจํานวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป  ให้แยกตําบลของอําเภอออกเพื่อให้ได้จํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับ
การเป็นเขตเลือกตั้ง  แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตําบลไม่ได้ 

(๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑ์ใน  (๑)  จะทําให้จํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
มีจํานวนไม่ใกล้เคียงกันหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน  ให้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพ 
ของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจําในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถ
เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก  โดยจะต้องทําให้จํานวนราษฎรมีจํานวนใกล้เคียงกันมากที่สุด 

(๓) เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม  (๑)  และ  (๒ )  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ เม่ือได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และใหใ้ช้เขตเลือกตั้งนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  

ในกรณีที่ มีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่และมีผลให้พื้นที่ของเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป   
ให้การดําเนินการใดที่ได้ดําเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนมีการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอันใช้ได้ 
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่  ให้คณะกรรมการถือเขตเลือกตั้งที่มี 
การประกาศกําหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๒๗  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๒๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๐ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งกําหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนน้อย  
จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้  สําหรับในเขตเทศบาล  
เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแน่น  อาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  
หรือแม่น้ํา  เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็น 
การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้  หรือจะกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น้อยกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ 

(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนน   
มีความเหมาะสม  มีขนาดพอสมควร  และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย  ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ 
ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจประกาศกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของ
หน่วยเลือกตั้งก็ได้  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น  

ให้ปิดประกาศการกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับ 
ที่เลือกตั้ง 

การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง  ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น   
จะประกาศก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
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ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ 

(๑) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ส่วนที่  ๓ 
การแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๓ ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจาก 
มีเหตุอันสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละ 
เขตเลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งได้
ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดําเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  การแจ้งเหตุดังกล่าว 
ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว  โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งแทน  หรือจัดส่งหนังสือ
ชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหตุ  วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ  สถานที่รับแจ้งเหตุ   
การพิจารณาการแจ้งเหตุ  และการอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ
กําหนดรายละเอียดของเหตุที่ทําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้  เพื่อเป็นแนวทางใน 
การพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๓๔ เม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา  ๓๓  หรือ
แจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหน่ึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๓  
เพื่อดําเนินการแก้ไข  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  

หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
(๔) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรฐัสภา 
(๕) ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ท้องถิ่น  ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกําหนดเวลาคร้ังละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งคร้ังที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจํากัดสิทธิ
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ครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่
เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

ส่วนที่  ๔  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๓๖ เม่ือมีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งคร้ังใดแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
และปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีเลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวก 
ในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  กับให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้าน 
ไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ณ  ที่เลือกตั้ง  ให้ระบุเลขประจาํตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐาน  และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งเพิ่มชื่อตามที่ 
ยื่นคําร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็ว  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นว่า
ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็ให้สั่งยกคําร้อง  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  
หรือต่อศาลแพ่งสําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนการพิจารณา  เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ได้รับคําร้องหรือไม่ 
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เม่ือศาลได้รับคําร้องตามวรรคสามแล้ว  ให้ศาลดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว  คําสั่งของศาลให้เป็นที่สุด  
และให้ศาลแจ้งคําสั่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุด  
และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับคําสั่งศาล  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งดําเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกต้ังก่อนได้รับคําสั่ง
ศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๘ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกต้ั งผู้ ใด เห็ นว่ าในบัญชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งที่ ได้ ประกาศ 
ตามมาตรา  ๓๖  มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกต้ังได้ก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบวัน  เพื่อให้ถอนชื่อ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อ 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือสมควรยกคําร้อง ก็ให้มีคําส่ังถอนชื่อผู้นั้น
หรือยกคําร้อง  แล้วแต่กรณี  และให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบ และให้นําความในมาตรา  ๓๗  
วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้คําพิพากษา 
ยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม  ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้  และในกรณีที่ได้มีการประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลน้ัน
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งคําพิพากษาดังกล่าวต่อสํานักงาน  เพื่อดําเนินการ
แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้าน
ของตน  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 

กรณีดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ใน 
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 
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(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซ่ึงไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบัความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงานของตน  หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๑ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดังต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  ระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปกีารศึกษา 
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(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซ่ึงไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบัความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หรือสถานท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ที่ย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงานของตน  หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๑ บุคคลผู้ มี คุณสมบัติดังต่อไปนี้   เป็นผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  ระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 

หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๔๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง  
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือ

ถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลอันถึงที่ สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอัน ถึงที่ สุดว่ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
(๑๔) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๕) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๖) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยงัไม่เกินสองปี 
(๑๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๘) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๙) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
(๒๐) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๒๑) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่  ๒ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งต้องเป็น ผู้ซึ่ งพรรคการเมืองที่ตน 
เป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  

มาตรา ๔๔ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศวิธีการหรือสถานที่รับสมัคร
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการกําหนดวันเลือกตั้ง  กรณีมีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อาจมี
การเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะกําหนดให้
การรับสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเดียวกันกระทําในสถานที่เดียวกันก็ได้  
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๔๕ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครย่ืนสมัครรับเลือกตั้ง 
ตามที่กําหนดตามมาตรา  ๔๔  ภายในระยะเวลาการรับสมัคร  โดยมีเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง  ซึ่งต้อง 
มีคํารับรองด้วยว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว  
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร 
รับเลือกต้ังของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๓) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท 
(๔) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๒)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
มาตรา ๔๖ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบ

การสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่า 
ไม่ถกูต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  

ในกรณีที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๔๕  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครน้ันเรียงตามลําดับ 
การย่ืนสมัคร  และให้ทําสําเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ   ที่ เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือกตั้ง  หรือสถานท่ีอื่น 
ที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  และรูปถ่ายของผู้สมัคร  พรรคการเมือง 
ที่สังกัด  และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  

มาตรา ๔๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพ้ืนที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้
ตามมาตรา  ๔๕  เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่น  ในเขตเลอืกตั้ง  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกําหนดให้ดําเนินการรับสมัคร 
รบัเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ด้วย 
โดยอนุโลม  
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มาตรา ๔๘ ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรียงตามลําดับ
เลขที่ของหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกให้ตามมาตรา  ๔๖  

ในกรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลําดับในการย่ืนใบสมัครได้  ให้ใช้วิธี 
จับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน  

เม่ือได้กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไม่ได้ 
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

มาตรา ๔๙ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด  หรือไม่ประกาศ
รายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี   โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา  โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  และเมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้ศาลแจ้งคําวินิจฉัยไปยัง
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  แต่ทั้ งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินิจฉัยของศาล   

มาตรา ๕๐ เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา  ๔๖  แล้ว  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  และต้องกระทํา
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งหรือผู้สมัครผู้ ใดเห็นว่าผู้ มีชื่อในประกาศรายชื่อที่
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ประกาศตามมาตรา  ๔๖  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  เม่ือคณะกรรมการ 
มีคําวินิจฉัยเช่นใดแล้ว  ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติก่อนทราบคําวินจิฉัยของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 
คําวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกา 
ยังมิได้มีคําวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกต้ัง  ให้การพิจารณาเป็นอันยุติ  และให้ดําเนินการเลือกตั้ง 
ไปตามคําส่ังของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๒ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร  

เม่ือถึงวันเลือกต้ัง  ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย  ให้ดําเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายช่ือ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

มาตรา ๕๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้เสนอเรื่อง 
ต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  ให้มีคําสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  ในกรณีนี้มิให้นําคะแนนท่ีผู้สมัคร 
แต่ละคนได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในลําดับที่
จะได้รับการเลือกตั้ง  มิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๘ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว  และดําเนินการต่อไป 
ตามมาตรา  ๑๓๘ 

มาตรา ๕๔ กรณีที่พบเหตุตามมาตรา  ๕๓  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้นั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิด
หรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น  ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่  ให้นําความ 
ในมาตรา  ๑๓๑  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้รับเร่ืองไว้พิจารณาแล้ว  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องมีกรณีตามท่ีถูกร้อง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
จนกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

มาตรา ๕๕ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร  หากประสงค์จะส่งผู้แทนไปประจําอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง
เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของตน 



56

หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกต้ังก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งได้ 
ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน  

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึง  ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานได้  และต้องปฏิบัติตามท่ีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีที่มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคสอง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
มีคําส่ังให้ผู้แทนพรรคการเมืองนั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง  และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํา 
หน่วยเลือกตั้งดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่ง  

การปฏิบัติงานของผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 
 

มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้ มีสิทธิส่งผู้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี  มีจํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ดําเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลน้ัน  และ
บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดทําบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจัดเรียงลําดับรายชื่อผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ํากับพรรคการเมืองอื่น  และไม่ซ้ํากับรายชื่อ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  ทั้งนี้  
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง 

มาตรา ๕๗ การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ให้พรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
ที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นตามมาตรา  ๕๖  ต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
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สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ตามวิธีการและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  กรณีมีเหตุจําเป็น
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการอาจเปลี่ยนวิธีการหรือสถานที่รับสมัครก็ได้  

ในการย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ต้องยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือยินยอมของผู้สมัคร 
(๒) หนังสือรับรองของพรรคการเมืองว่าได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
(๓) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ

เลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี 

(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหม่ืนบาท  
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการเลือกตั้ง  
ให้สํานักงานจัดทําข้อมูลหลักฐานตาม  (๓)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ในกรณีพรรคการเมืองใดยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายใดไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน  ให้คณะกรรมการมีอาํนาจไม่รับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรายน้ันได้  และให้สํานักงานแจ้งเหตุผล
ให้พรรคการเมืองทราบ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ เม่ือคณะกรรมการรับสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดแล้ว   
ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียง
กับที่เลือกตั้ง  หรือสถานท่ีอื่นที่เห็นสมควร และให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๗   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ กรณีที่คณะกรรมการไม่รับสมัครบุคคลใดหรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็น
ผู้สมัครตามมาตรา  ๕๘  ให้บุคคลน้ันมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  และให้นําความในมาตรา  ๔๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๖๐ ให้นําความในมาตรา  ๕๑  มาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๕๘  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ยื่นคําร้อง
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ต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร  และให้นําความในมาตรา  ๕๒  วรรคสอง   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

ส่วนที่  ๔  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง 

 
 

มาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ ายของผู้ สมัครแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน  และของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยหารือกับหัวหน้า 
พรรคการเมือง  และให้มีการทบทวนการกําหนดจํานวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจําเป็นและ 
สภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ป ี

ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึงต้องเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  โดยจะกําหนดให้ใช้จํานวนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ส่งสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเป็นฐานในการคํานวณมิได้  

มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่าย 
ที่กําหนดตามมาตรา  ๖๒  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ  
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน  หรือนํามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง   
โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้คํานวณ 
ตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน  

มาตรา ๖๔ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสําหรับการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  
ให้คํานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้คํานวณ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  จนถึง 
วันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี  จนถึงวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปก็ได้ 
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ให้คณะกรรมการประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร   
พรรคการเมือง  และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

มาตรา ๖๕ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๖๔  แล้ว  พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่ง
ในพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองผู้ใด  ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่บุคคล  คณะบุคคล  
หรือนิติบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๓  โดยให้นําไปรวมคํานวณ 
เป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระทําของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทําภายใน 
เขตเลือกตั้งของตน  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา  ๖๔  โดยให้นําไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การให้ตามปกติประเพณี   หรือเม่ือมีเหตุ 
อันสมควร  ทั้งนี้  ตามจํานวน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีผู้ใดกระทําการตามมาตรา  ๖๕   
ให้คณะกรรมการสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือของผู้ซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๖๕   ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังต่อไป   แล้วแจ้งให้ 
พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวทราบ พรรคการเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิยื่นคัดค้าน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๗ ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้า 
พรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการ  ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้วและที่ยังค้างชําระ 
รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  และผู้สมัครหรือหัวหน้า 
พรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่าย   

ให้คณะกรรมการเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมือง
แต่ละพรรคโดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือมีการคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดใช้จ่าย
เก่ียวกับการเลือกตั้งเกินจํานวนค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด หรือปรากฏว่าบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
เพื่อดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  และให้เก็บรักษาบัญชีรายรับและรายจ่าย  เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้
จนกว่าคณะกรรมการจะดําเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการ
กําหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ  วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว 
ให้มีผลภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ให้กระทําได้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุ  จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตําแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่มีคําส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่  
จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้  เว้นแต่
คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

มาตรา ๖๙ ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์  เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา  ๘๑ 

มาตรา ๗๐ การหาเสียงเลือกตั้งจะกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดนับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนส้ินสุด 
วันเลือกตั้ง  

ในการกําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ ง  ให้คณะกรรมการหารือกับ 
พรรคการเมือง  และผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชนท้ังสื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และสื่อทางอิเล็กทรอนกิส์  ด้วย 
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ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการตามวรรคหน่ึง  โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราน้ี  ไปรวมคํานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย 

มาตรา ๗๑ การหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  
มาตรา  ๘๑  และมาตรา  ๘๓  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องทําตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้  โดยคํานึงถึงความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  และความเที่ยงธรรมของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๒ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้นํา
หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทํามิได้ 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) จัดทํา  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ความใน  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน  หาเสียง 

ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ 
ความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจได้ 
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มาตรา ๗๔ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทาง
ที่กําหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร  หรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือ 
พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง  และทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ ใดจัดยานพาหนะนําผู้ มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่ เลือกตั้งหรือ 
นํากลับไปจากที่เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่ต้อง 
เสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจดัยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือ
กระทําการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่ เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองใด  ทั้งนี้  เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการหรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ 
โดยสุจริตของผู้นั้น  

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ  
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง  มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  โดยมิได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  แม้ว่า 
การกระทําจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการที่พบเห็นมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  

ในกรณีตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ 
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พรรคการเมืองใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจํากระทรวง  ทบวง  กรม  ศาลากลางจังหวัด  
หรือที่ว่าการอําเภอ  ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง  หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งได้ 

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  นับตั้งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกต้ังหนึ่งวัน 
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๘๐ เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการกําหนด
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้  แต่ต้องไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด  
และต้องแจ้งให้สํานักงานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  
ทั้งนี้  ตามรายการและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและ
พรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ในการนี้  คณะกรรมการจะขอให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดําเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ 

ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจจัดเวทีประชัน
นโยบายบริหารประเทศสําหรับพรรคการเมืองได้ด้วย 

มาตรา ๘๒ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และ 
เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  ที่จะต้องตรวจสอบดูแล 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีที่พบเห็นการกระทําใดมิได้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑ ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และ 
อํานาจต่อไปโดยทันที  

พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  หรือเจ้าพนักงานตํารวจซึ่งมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ใดไม่รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดทางวินัย  และให้คณะกรรมการ
ส่งเรื่องให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผล 
ให้คณะกรรมการทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ให้ถือว่า 
ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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มาตรา ๘๓ ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยการกําหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย  

หมวด  ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 
 

ส่วนที่  ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้  หากการออกเสียงลงคะแนน

โดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ มิใช่การลงคะแนน 
ด้วยบัตรเลือกตั้ง  มิให้นําความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕ มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘  และ
มาตรา  ๙๙  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้ มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด   
ในการกําหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๘๖ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๗.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๘๗ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
นับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น  และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกต้ังไว้ในที่เปิดเผย  
และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผย  
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า  และให้ปิดหีบ 
บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ 
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มาตรา ๘๓ ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยการกําหนดดังกล่าวให้หารอืกับพรรคการเมืองด้วย  

หมวด  ๕  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

 
 

ส่วนที่  ๑  
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 
คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้  หากการออกเสียงลงคะแนน

โดยวิธีนั้นสามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และวิธีการนั้นเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่ มิใช่การลงคะแนน 
ด้วยบัตรเลือกตั้ง  มิให้นําความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕ มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘  และ
มาตรา  ๙๙  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งให้ มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด   
ในการกําหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๘๖ ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๗.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๘๗ ก่อนเร่ิมเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
นับจํานวนบัตรเลือกต้ังทั้งหมดของหน่วยเลือกต้ังนั้น  และปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย  
และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผย  
แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า  และให้ปิดหีบ 
บัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วให้ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล่าว  โดยให้ 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ 
ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

มาตรา ๘๘ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งซึ่ งประสงค์ 
จะออกเสียงลงคะแนนนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน  

บัตรประจําตัวประชาชนแม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 
ขัน้ตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๘๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด   

ให้ออกเสียงลงคะแนนได้  ณ  ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงแห่งเดียว 
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอก

หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  สามารถออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง 
ที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่  โดยให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกการลงคะแนนของผู้นั้นไว้  และ
แจ้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทราบ  ทั้งนี้  ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๙๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
ให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

มาตรา ๙๒ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ในการออก
เสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับ
การออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง
ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลน้ัน  เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ 
ทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้  ให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทน  โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  อาจกําหนดให้มีการจัดที่ เลือกตั้งสําหรับคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เป็นกรณีพิเศษ  โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง   
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ณ  สถานที่ดังกล่าว  และเม่ือได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  

การอํานวยความสะดวกตามวรรคหน่ึง  การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  การลงทะเบียนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องคํานึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

มาตรา ๙๓ เม่ือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับ 
บัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วให ้
นําบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอํานาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน   

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน 

ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
มาตรา ๙๘ ห้ามมิให้ผู้ ใดนํ าบัตรเลือกตั้ งใส่ ในหีบบัตรเลือกตั้ งโดยไม่ มีอํ านาจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง 

มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือมิให้ไปถึง  
ณ  ที่ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 
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มาตรา ๑๐๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด  ไม่สามารถกระทําได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึน 
ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้งกําหนดที่เลือกต้ังใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้  ให้ประกาศงดลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหน่ึงเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาและกําหนด 
วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว  

มาตรา ๑๐๓ เมื่อถึงกําหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ทําเคร่ืองหมายในบัตรเลือกตั้ง
ที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้  แต่ในกรณีที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน   
แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้น
แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้  และเมื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน 
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง  และจัดทํา
รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกต้ัง  และจํานวน 
บัตรเลือกต้ังที่เหลือ  แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกต้ัง  ได้ทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๔ ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไว้เพื่อการออกเสียงลงคะแนน  
หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งน้ันเพื่อรักษาไว้เม่ือการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปิด  
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ทําลาย  ทําให้เสียหาย  ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ 
บัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ได้จัดทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนที่  ๒  
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๑๐๕ การจัดให้ มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  นอกจากที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในส่วนนี้แล้ว  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหน่ึง  หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่น 
ขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการ  ให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

การยื่นขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ถ้าเป็น 
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จะยื่นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  หรือ
คณะกรรมการจะกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเห็นว่าถูกต้อง  ให้ทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน
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ทําลาย  ทําให้เสียหาย  ทําให้เปล่ียนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง  หรือ 
บัตรเลือกตั้ง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ได้จดัทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนที่  ๒  
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๑๐๕ การจัดให้ มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  นอกจากที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะในส่วนน้ีแล้ว  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหน่ึง  หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกต้ัง  ให้ยื่น 
ขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
และให้นาํความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการ  ให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน  ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

การยื่นขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  ถ้าเป็น 
การขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จะยื่นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  หรือ
คณะกรรมการจะกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ขอลงทะเบียน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเห็นว่าถูกต้อง  ให้ทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน

หน้า   ๗๖ 
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ก่อนวันเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไปถึงจํานวนผู้ขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น  และกําหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และแจ้งให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ  และหมายเหตุสถานที่
ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ลงทะเบียนผู้ใดแล้ว  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม  สําหรับ 
การเลือกตั้งครั้งนั้น  

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  สถานที่และจํานวนที่เลือกตั้งกลาง  วันที่กําหนดให้มาใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  การออกเสียงลงคะแนน  และการนับคะแนน  การส่งบัตรเลือกตั้ง  และ 
การดําเนินการอื่นที่จําเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  วันที่กําหนด 
ให้มาใช้สิทธิต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะกําหนดให้ลงคะแนนเกินหนึ่งวันมิได้  

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่  ณ  ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  จนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดลงทะเบียนตามมาตรา  ๑๐๗  และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว  แต่มิได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจํากัดสิทธิ 
ตามมาตรา  ๓๕ 

มาตรา ๑๐๙ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่ 
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งน้ัน  ณ  ประเทศท่ีตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ 

เม่ือได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่กําหนดไว ้
ในมาตรา  ๑๑๐  และมาตรา  ๑๑๑ 

ให้นําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสี่  และมาตรา  ๑๐๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  เว้นแต่ 
ในส่วนที่เก่ียวกับวันที่กําหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  คณะกรรมการจะกําหนดให้แตกต่างกัน 
ในแต่ละประเทศ  ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ มีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใด   
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น  โดยอาจ
จัดให้มีสถานที่ลงคะแนน  หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัด
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ให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศน้ัน  และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น  หมดสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  

มาตรา ๑๑๒ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ  

มาตรา ๑๑๓ ในการออกเสียงลงคะแนนตามส่วนนี้  เม่ือได้ดําเนินการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการดําเนินการล่วงหน้าเพื่อนําบัตรเลือกตั้งมานับรวมในวันเลือกตั้งได้  เว้นแต่ 
มีเหตุจําเป็นเฉพาะท้องที่  คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การต่างประเทศจะกําหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้  หากจะเป็นการสะดวก  รวดเร็ว  
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด  

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ังหรือ
การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีการส่ง 
บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว  หรือหีบห่อที่ส่ง 
บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน  โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย   

ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่า 
บัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย 

มาตรา ๑๑๕ กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ตามมาตรา  ๔๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
กําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  และมาตรา  ๑๑๐   
เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่  ในกรณีการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๑๐  คณะกรรมการอาจมอบหมาย 
ให้บุคคลใดมีอํานาจประกาศกําหนดวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหม่แทนก็ได้  

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหน่ึงสองคร้ังติดต่อกัน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  
สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือ 
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นอกเขตเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรในเขตเลือกตั้งนั้น  ในกรณีเช่นนั้น   
ถ้าผู้ลงทะเบียนมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและ 
ไม่ถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา  ๓๕ 

ส่วนที่  ๓  
การนับคะแนนและการรวมคะแนน 

 
 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อได้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วดําเนินการนับคะแนน 

มาตรา ๑๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๑  การนับคะแนนให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนเสร็จสิ้น  และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน 

การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องกําหนดให้มี 
การนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําเคร่ืองหมายในช่องทําเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  ด้วย 

มาตรา ๑๑๘ ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหากและ
ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจํานวนหนึ่งคน 
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วทําเคร่ืองหมายในช่องทําเคร่ืองหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  
(๗) บัตรที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้เป็นบัตรเสีย 
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
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ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามมาตราน้ีว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่ 
เป็นกรณีตาม  (๗)  ให้จัดทําบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไป
จากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป  หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําการด้วยประการใดแก่ 
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  หรืออ่านบัตรเลือกต้ังให้ผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการเลือกตั้ง 
ไม่ตรงความเป็นจริง 

มาตรา ๑๒๐ เมื่ อการนับคะแนน  ณ   ที่ เลือกตั้ งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  และจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ เหลือจากการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้  ให้กระทําโดยเปิดเผย  และรายงานผลการนับคะแนน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้โดยเร็ว  

เพื่อประโยชน์แก่การแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว  คณะกรรมการ 
อาจดําเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้  

การประกาศผลการนับคะแนน  การรายงานผลการนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๒๑ ถ้าการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถนับคะแนน
ได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  หรือ 
ด้วยความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังประกาศ 
งดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้ง 
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว  และรายงานผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
และคณะกรรมการทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน  เวลา  
และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดไว้ก็ได้ 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงแล้วพบว่า 
มีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วชํารุดหรือสูญหาย  ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  

หน้า   ๘๐ 
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การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งวิธีการ 
นับคะแนนใหม่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ มี 
การนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําเขตเลือกตั้ งทราบ  และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ ง 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย 

มาตรา ๑๒๓ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  รวมทั้ง 
คะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนนท่ีไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒๔ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว  ถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนน
เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรอืทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

หมวด  ๖  
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้วิธีการจับสลาก  ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกวา่คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  และมิให้ 
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การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งวิธีการ 
นับคะแนนใหม่  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ มี 
การนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจําเขตเลือกตั้ งทราบ  และนําส่งหีบบัตรเลือกตั้ งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ ง 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย 

มาตรา ๑๒๓ เม่ือรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  รวมทั้ง 
คะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและคะแนนที่ได้จากการลงคะแนนเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนน 
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  แล้วรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและคณะกรรมการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๒๔ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว  ถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนน
เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 
นับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

หมวด  ๖  
การประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๑๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้วิธีการจับสลาก  ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  และมิให้ 
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นําคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนที่ ได้รับจากการเลือกตั้งครั้งก่อนไปใช้ในการคํานวณหาจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่  
โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น  

ในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหน่ึง  ให้นําความในมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๗ ในการเลือกตั้ งทั่ วไป   ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด   
ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบ้ืองต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การประกาศผลการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม  
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่  กําหนดเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เร่ิมนับ 

ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่ 
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว  การคํานวณหา 

จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือ 
จะพึงได้รับ  ให้คํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี้  โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยมสี่ตําแหน่ง 

(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้รับ 
จากการเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค 
ที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบ้ืองต้น  และเมื่อได้คํานวณตาม  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ถ้ามีแล้ว  จึงให้ถือว่า
เป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนัน้จะพึงมีได้ 

(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม  (๒) ลบด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง  
ผลลัพธ์คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับเบ้ืองต้น 
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(๔) ภายใต้บังคับ  (๕)  ให้จัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
จะได้รับให้ครบหน่ึงร้อยห้าสิบคน  โดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ตาม  (๓)  เป็นจํานวนเต็มก่อน  
หากยังไม่ครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการคํานวณมากท่ีสุดได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ในกรณีมีเศษเท่ากัน  ให้ดําเนินการตาม  (๖) 

(๕) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒)  ให้พรรคการเมืองนั้น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจํานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต่ํากว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒) ตามอัตราส่วน  แต่ต้อง 
ไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒) 

(๖) ในการจัดสรรตาม  (๕)  แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้พรรคการเมืองที่ มีเศษจากการคํานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจํานวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตามลําดับจนครบจํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน  กรณีที่เศษที่เหลือ
ของแต่ละพรรคการเมืองเท่ากันจนทําให้ไม่สามารถจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือได้ครบจํานวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้นําค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองต่อจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่พึงมีหนึ่งคนมาพิจารณา  โดยหากพรรคการเมืองใดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพรรคการเมืองต่อจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีพึงมีหนึ่งคนมากกว่าพรรคการเมืองอื่น  ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิได้รับ 
การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคน  และหากยังมีจํานวนค่าเฉล่ียดังกล่าว
เท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๗) ในกรณีที่ เม่ือคํานวณตาม  (๕ )  แล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  ให้ดําเนินการคํานวณปรับ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยคํานวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเม่ือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน  โดยให้นําจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับคูณด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบ  หารด้วย
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ผลบวกของหน่ึงร้อยห้าสิบกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่เกินจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบ  
และให้นํา  (๔)  มาใช้ในการคํานวณด้วยโดยอนุโลม 

(๘) เมื่อได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัคร
ตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิด 
การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้  มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย 

ทั้งนี้  การดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๘)  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒๙ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต  แต่มีจํานวนถึงร้อยละ 

เก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว  ให้ดําเนินการคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  โดยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหารด้วย
สามร้อยห้าสิบอันเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 

(๒) นําผลลัพธ์ตาม  (๑)  คูณด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร  
ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะประกาศผลท้ังหมด  โดยให้ถือเอาเฉพาะจํานวนเต็ม 

(๓) นําผลลัพธ์ตาม  (๒)  มาหักออกด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง  ผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรร
ให้พรรคการเมือง 

เม่ือได้ผลลัพธ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้นํามาคํานวณตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒๘   
เพื่อจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมือง  เว้นแต่เป็นกรณี 
ตามมาตรา  ๑๒๘  (๗)  จํานวนหน่ึงร้อยห้าสิบ  ให้เปลี่ยนเป็นจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่จะจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  ให้ดําเนินการคํานวณตามวิธีตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสองใหม่ และจัดสรรจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือให้ถูกต้องตรงตามผล 
การคํานวณนั้นทุกครั้งที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น  เว้นแต่จะพ้นเวลาหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั่วไป 
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ในกรณีที่การคํานวณใหม่ตามมาตรานี้ทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
ของพรรคการเมืองใดลดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผู้ใดต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่  
ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามลําดับหมายเลขเดิมในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๓๐ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกต้ังใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  มิให้นําผลคะแนนของการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เป็นเหตุดังกล่าวมาคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละ
พรรคการเมืองพึงมี  และจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  

ความในวรรคหนึ่งให้นาํมาใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการช่ัวคราว
ตามมาตรา  ๑๓๒  ด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๓๑ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกต้ังอันเป็นการเลือกต้ังทั่วไป  ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่  เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม  ให้คํานวณจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่  โดยมิให้นําคะแนนท่ีได้รับ 
จากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมคํานวณด้วย  และให้นําวิธีการคํานวณตามมาตรา  ๑๒๙  
และมาตรา  ๑๓๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ภายในหน่ึงปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  หากปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการ
อันถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  และผู้นั้นไม่ได้รับการเลือกต้ัง  หากมีการนําคะแนนที่ผู้สมัครผู้นั้น
ได้รับไปรวมคํานวณเพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัดไปแล้ว  
ให้ดําเนินการคํานวณเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองใหม่  
โดยมิให้นําคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมคํานวณด้วย  และให้นําความในมาตรา  ๑๒๙  วรรคสี่และ
วรรคห้า  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าดว้ยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป  มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะพึงมีตามมาตรา ๑๒๘ 

ให้นําความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่นใด
นอกจากเหตุตามวรรคหนึง่ก่อนพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปด้วยโดยอนุโลม 
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หมวด  ๗  
การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๑๓๒ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า 
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจ 
ให้บุคคลอ่ืนกระทําการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  
ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทําการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง  และในกรณีที่ผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลําดับที่ 
จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นที่สุด  
ถ้าการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง

หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทาํนั้นแล้ว
มิได้ยบัยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอคําร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหน่ึง  ไม่ว่าเป็น
การกระทําของผู้ใด  ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดจะได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือดําเนินการใดเพื่อแก้ไขความไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นหรือพรรคการเมืองนั้นไม่ดําเนินการ 
ตามคําสั่งของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทํานั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระทํานั้น  เว้นแต่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจน์ได้ว่า 
ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําดังกล่าว 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผู้ใดแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการให้มีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครหรือคณะกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย  ในการนี้  ให้ถือว่าคณะกรรมการเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
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ในกรณีที่ มี คําสั่ งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้ ง 
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง  และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้ง 
แบบแบ่ งเขตเลือกตั้ งที่ ได้คะแนนเลือกตั้ งในลําดับซึ่ งจะเป็นผู้ ได้ รับ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้ น   
ให้คณะกรรมการส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่  เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง   
มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

มาตรา ๑๓๓ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  แต่ไม่ได้ความชัดว่าเปน็การกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ศาลส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น  และให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย  และ 
ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว  และให้นําความในมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  วรรคสาม  
และวรรคสี่  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสืบสวนหรือ 
ไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการอัยการ  ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าวตามจํานวนที่เหมาะสม 
เป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  เพื่อช่วยคณะกรรมการในการดําเนินการ
ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  รวมทั้งรับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการได ้

การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าผู้ใดกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด  อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําหรือมีคําสั่งให้แก้ไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลา 
ที่กําหนดได้ 

ถ้ามีผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าพนักงานตํารวจพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งและ 
การกระทําน้ันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมและ
ดําเนินคดีโดยเร็ว  และแจ้งต่อคณะกรรมการเพ่ือให้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
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มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด  หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด  หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ เป็นการชั่วคราวจนกว่า 
ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งที่การยึดหรืออายัดอยู่ในเขตศาล 
ภายในสามวันนับแต่วันยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง  เม่ือศาลได้รับคําร้องแล้ว  ให้ดําเนินการไต่สวน 
ฝ่ายเดียวให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  ถ้าศาลเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินตามคําร้อง 
น่าจะได้ใช้หรือจะใช้เพื่อการเลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือ 
ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

ความในมาตรานี้ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในอันที่จะใช้อํานาจยึดหรืออายัด 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๓๗ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วหรือพบเห็น 
การกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือกรรมการแต่ละคน 
ซึ่งพบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีอํานาจสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือ 
ยกเลิกการเลือกตั้ง  และสั่งให้ดําเนินการเลือกต้ังใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกต้ังบางหน่วยหรือ 
ทุกหน่วยเลือกตั้งได้  สําหรับการดําเนินการของกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓๘ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา  ๑๓๒  หรือภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  หรือรู้เห็นกับ 
การกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การพิจารณาของศาลฎีกาให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักใน 
การพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  
ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งคร้ังที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  
จํานวนค่าใช้จา่ยดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึง่ให้นําส่งเข้ากองทุน 
มาตรา ๑๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิ 

ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึงอาจยื่นคัดค้านได้ตั้ งแต่วันที่ คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 
หน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาท่ียังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือ
ในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการได้รับคําคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อหา
ข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้  แล้วแต่กรณี  ต่อไป  ทั้งนี้  การย่ืนคําคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การพิจารณาของศาลฎีกาให้นําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการเป็นหลักใน 
การพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ให้ศาลมีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ 

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลฎีกาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดและเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  
ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งคร้ังที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  
จํานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลกัฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล 

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้นําส่งเข้ากองทุน 
มาตรา ๑๔๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิ 

ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึงอาจยื่นคัดค้านได้ตั้ งแต่วันที่ คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 

(๑) การคัดค้านเพราะเหตุตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๗  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๒) การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาท่ียังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จหรือ
ในกรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

เม่ือคณะกรรมการได้รับคําคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อหา
ข้อเท็จจริงโดยพลัน  และพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้  แล้วแต่กรณี  ต่อไป  ทั้งนี้  การย่ืนคําคัดค้าน
การเลือกตั้งและการพิจารณาให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ซึ่งรับโทษตามมาตรา  ๑๕๘  หรือมาตรา  ๑๖๖  ให้ถือว่ากระทําการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๒ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หรือหน่วงเหนี่ยว  หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสามเป็นการกระทําหรือก่อให้ผู้อื่นกระทําสนับสนุนหรือ 
รู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรเลือกตั้งชํารุด  หรือเสียหาย  หรือ 
ให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี  

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง  มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดยไม่ชอบ  ไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเลือกตั้ง 

หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตามมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  ด้วย 
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
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ที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง
เวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่วันลงคะแนนตามมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  ด้วย 
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือกตั้ง  

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จาํคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
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ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ศาล
มีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย  

มาตรา ๑๕๒ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๓ ผู้สมัครผู้ใดทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๗  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี  

มาตรา ๑๕๔ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่าย 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สองล้านบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่ากัน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคสอง  ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ
พรรคการเมือง  หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําความผิด  ต้องรับโทษและ
ถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ สมัครหรือหั วหน้ าพรรคการเมืองผู้ ใดไม่ยื่ นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ กําหนด  หรือจงใจย่ืนเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามมาตรา  ๖๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และ 
ให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มีกําหนดห้าปี 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๗  เป็นเท็จ  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสทิธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 
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ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ศาล
มีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย  

มาตรา ๑๕๒ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๕๓ ผู้สมัครผู้ใดทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา  ๔๕  
หรือมาตรา  ๕๗  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดหา้ปี  

มาตรา ๑๕๔ ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่าย 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สองล้านบาท  หรือปรับเป็นจํานวนสามเท่าของจํานวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกําหนด  แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกวา่กัน 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามวรรคสอง  ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ
พรรคการเมือง  หรือเหรัญญิกของพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําความผิด  ต้องรับโทษและ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ สมัครหรือหั วหน้ าพรรคการเมืองผู้ ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ กําหนด  หรือจงใจย่ืนเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามมาตรา  ๖๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และ 
ให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา  ๖๗  เป็นเท็จ  ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  และให้ศาลส่ัง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 
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มาตรา ๑๕๖ ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๗๙ 
(๒) หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๗๐  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖ หรือมาตรา  ๙๔  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๓  (๑)  หรือ  (๒)   
ใหศ้าลสั่งจ่ายเงินสินบนนาํจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจํานวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนําจับ 

ในกรณีที่พรรคการเมืองกระทําความผิดตามมาตรา  ๗๕  หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดต้องระวางโทษ 
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ 
บริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น  และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนั้นตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี  และให้นําความในมาตรา  ๑๕๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  หรือหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อให้ประชาชน
หลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา  ๗๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี  

มาตรา ๑๖๑ ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๗  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หน่ึงปี 
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
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มาตรา ๑๖๒ ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๘๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๐๔ ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๘ มาตรา  ๑๐๐  หรือ
มาตรา  ๑๐๑  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   
ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายก่อนถูกจับกุม  ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงที่คณะกรรมการเห็นสมควรกันไว้ 
เป็นพยานด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗  หรือมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๙  ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๑๖๗ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอ่ืน 
ที่เป็นตัวการสําคัญ  และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทํา
ความผิดนัน้  คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความ



87

หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

แต่ไม่เป็นไปตามที่ได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  
และคณะกรรมการอาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง  และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าว 
มีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เกิดข้ึนในเขตเลือกตั้งใด  ให้ถือว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร  
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทํา
ความผิดนั้น  แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุน  หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น 
ได้กระทําในราชอาณาจักร 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๗๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  

มาตรา ๑๗๒ ในวาระเริ่มแรก  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ในกรณี 
ที่ผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและได้ชําระเงินทุนประเดิมหรือค่าบํารุง 
พรรคการเมืองไว้แล้ว  หากภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น   
ให้ถือว่าผู้ที่ เข้าชื่อร่วมกันนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  
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หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  ระยะเวลาในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๘  ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๗๔ บุคคลใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ให้ถือว่าผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๗๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้การเสียสิทธิของผู้นัน้เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๖ เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อกําหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของพรรคการเมืองและ
ของผู้สมัคร  ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินคดีแพ่ง 
ต่อบุคคลใดที่มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้ถือว่าพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

การกระทําใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถ้าการกระทํานั้นยังเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และศาล  มีอํานาจดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยให้ถือว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ยังมีผลใช้บงัคับอยู่ 
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หน้า   ๙๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๗๘ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เพ่ือให้การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การจัดตั้ง  การบริหารงาน  และการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบาย
และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  รวมทั้งมีมาตรการกํากับให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงํา
หรือชี้นําโดยบุคคลซ่ึงมิใช่สมาชิกของพรรคการเมือง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกพรรคการเมือง 
“นายทะเบียนสมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งนายทะเบียนในพรรคการเมือง 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับพรรคการเมือง 
“บริจาค”  หมายความว่า  การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียม 

และค่าบํารุงพรรคการเมือง  และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง 
บรรดาที่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง  การให้ใช้ทรัพย์สิน  การให้บริการ  หรือการให้ส่วนลด
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  และการทําให้หนี้ที่พรรคการเมอืง
เป็นลูกหนี้ลดลงหรือระงับสิ้นไปด้วย 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา  ๖ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๖ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนและมีหน้าที่ 

และอํานาจตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ทั้ งนี้   ภายใต้การกํากับและควบคุม 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้นายทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้คําชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น   
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลน้ัน  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศ 
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียน 
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้ กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือ 
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บคุคลทั่วไปให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งพรรคการเมอืง 

 
 

มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  และมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ 

(๑) มีสัญ ชาติ ไทยโดยการเกิด   ในกรณี เป็นผู้ มี สัญ ชาติ ไทยโดยการแปลงสัญ ชาติ   
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  

(๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๔)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘)  ของรัฐธรรมนูญ   
(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น

ตามมาตรา  ๑๑  หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา  ๑๘ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า

หนึ่งล้านบาท  โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละ 
ไม่น้อยกว่าหนึง่พันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น   
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศ 
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือนายทะเบียน 
มีอํานาจกําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้ กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนกําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือ 
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือ 
นายทะเบียนต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน  และมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  จํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันดําเนินการเพื่อจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ 

(๑) มีสัญ ชาติ ไทยโดยการเกิด   ในกรณี เป็น ผู้ มีสัญ ชาติ ไทยโดยการแปลงสัญ ชาติ   
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  

(๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๔)  (๑๖)  (๑๗)  หรือ  (๑๘)  ของรัฐธรรมนูญ   
(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นหรือผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น

ตามมาตรา  ๑๑  หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่นตามมาตรา  ๑๘ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า

หนึ่งล้านบาท  โดยผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ก่อนยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๙  ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคนเพื่อดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  คําประกาศอุดมการณ์ 
ทางการเมืองของพรรคการเมอืง  นโยบายของพรรคการเมือง  และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   

(๓) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองตาม  (๑)  ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา  ๑๔  

และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
หรือที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๙  อยู่ก่อนแล้ว  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองน้ันถูกยุบ  หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้วตามมาตรา  ๑๘  และต้องไม่ซ้ํา  
พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์  หรือที่มุ่งหมาย
ให้หมายถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  และมติของที่ประชุม 
ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ซึ่งต้องทําโดยเปิดเผย  และการมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๗  ให้ถือว่าการประชุม
ตามวรรคหนึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งของพรรคการเมือง   

มาตรา ๑๑ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  (๒)  เป็นผู้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ที่ เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการกําหนด  และให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

คําขอจดทะเบียน  การยื่นคําขอจดทะเบียน  และการออกใบรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  อย่างน้อย
ต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง 
(๔) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชนและลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ

พรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ก่อนย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๙  ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคนเพื่อดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  คําประกาศอุดมการณ์ 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง   
นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   

(๓) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองตาม  (๑)  ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา  ๑๔  

และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียน
หรือที่ยื่นขอจดทะเบียนตามมาตรา  ๙  อยู่ก่อนแล้ว  หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ  หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งไว้แล้วตามมาตรา  ๑๘  และต้องไม่ซ้ํา  
พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์  หรือที่มุ่งหมาย
ให้หมายถึงพระมหากษตัริย์หรือพระราชวงศ์ 

การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  และมติของที่ประชุม 
ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม  โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ซึ่งต้องทําโดยเปิดเผย  และการมอบหมายให้ลงคะแนนแทนกันจะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๗  ให้ถือว่าการประชุม
ตามวรรคหนึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งของพรรคการเมือง   

มาตรา ๑๑ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  (๒)  เป็นผู้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ที่ เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการกําหนด  และให้นายทะเบียนออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

คําขอจดทะเบียน  การยื่นคําขอจดทะเบียน  และการออกใบรับคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  อย่างน้อย
ต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง 
(๔) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชนและลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการ

พรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง   

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนไปพร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ชื่อ  ที่อยู่  เลขประจําตัวประชาชน  และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
(๒) หลักฐานการชําระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน   
(๓) ข้อบังคับ 
(๔) บันทึกการประชุมตามมาตรา  ๑๐  วรรคสาม  ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

รับรองความถูกต้อง 
(๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 

ตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๑๔ ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 
(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 
(๔) ครอบงําหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง 
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง  และตําแหน่งต่าง ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง  การดํารงตําแหน่ง  

การพ้นจากตําแหน่ง  และหน้าที่และอํานาจของหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจําจังหวัด 

(๗) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง  และของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
(๘) การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
(๙) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  การรับเข้าเป็นสมาชิก  และการพ้นจาก 

การเป็นสมาชิก 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๐) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง  และความรับผิดชอบ
ของพรรคการเมืองต่อสมาชิก 

(๑๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก  โดยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรม 
ที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  และการคัดเลือกบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเห็นสมควรจะเสนอ
ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๘๘  ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิก
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 

(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งต้องกําหนดให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 

(๑๔) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมาชิกตรวจสอบได้
โดยสะดวก 

(๑๕) รายได้ของพรรคการเมือง  และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท   

(๑๖) การเลิกพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
การพิจารณาเพื่อออกข้อบังคับตาม  (๖)  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๖)  

ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง   
การกําหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม  

ครอบงํา  หรือชี้นํา  กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระทํามิได้   

พรรคการเมืองอาจกําหนดให้เรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตรา
ที่กําหนดในข้อบังคับก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท   

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองตาม  (๑๕)   
ให้สํานักงานประสานกับธนาคาร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖ หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปี  
และมวีาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนจัดตัง้พรรคการเมืองและเอกสารและหลักฐานที่ยื่น
พร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

หากนายทะเบียนเห็นว่าคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น
พร้อมกับคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๓   มาตรา  ๑๔   มาตรา  ๑๕   หรือมาตรา  ๑๖   ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนแจ้งมติของคณะกรรมการให้ผู้ยื่นคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามมาตรา  ๑๔  
หรือมาตรา  ๑๕  ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น
และให้แจ้งมติของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ  ในการนี้  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น  เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไข
หรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง   

ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้าน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ   

มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  จํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคน  จะยื่นคําขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน  แล้วดําเนินการ
รวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบจํานวนตามมาตรา  ๙  ก็ได้  แต่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง  ถ้ามิได้ยื่น 
คําขอจดทะเบียนจดัตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คําขอนั้นเป็นอนัสิ้นผล 

คําขอแจ้ง  การยื่นคําขอแจ้ง  และการรับแจ้ง  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  คําขอแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ  ชื่อย่อ  ภาพเครื่องหมายของ
พรรคการเมือง   

ชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่แจ้งตามวรรคสอง  ต้องไม่มีลักษณะ 
ตามมาตรา  ๑๔  และต้องไม่ซ้ํา  พ้อง  หรือคล้ายคลึงกับชื่อ  ชื่อย่อ  และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ที่มีผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้วหรือของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้วหรือที่ยื่นขอจดทะเบียน
ตามมาตรา  ๙  อยู่ก่อนแล้ว 



98

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ หากนายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไป 
ตามมาตรา  ๑๘  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ี 
นายทะเบียนกําหนดหรือที่ขยายให้  เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้คําขอนั้น
เป็นอันสิ้นผล   

หมวด  ๒ 
การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๒๐ ให้พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง 

พรรคการเมืองต้องไม่ดําเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน 
มาตรา ๒๑ พรรคการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  นโยบาย  และข้อบังคับของพรรคการเมือง  
มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  รวมตลอดท้ังระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ  
ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชน  และต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง  และการคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรม
จริยธรรม  เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งอื่น  หรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองประกอบด้วย  หัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  
เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมาย  และข้อบังคับ  รวมตลอดทั้งระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของคณะกรรมการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  ตนได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองโดยปรากฏหลักฐานการคัดค้านนั้นในรายงานการประชุมหรือได้ทําหนังสือคัดค้านย่ืนต่อ
ประธานในที่ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่การประชุมนั้นสิ้นสุดลง 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก   
เพื่อการน้ี  หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  หรือกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ทําการแทนก็ได้   

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
มีหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  
รวมตลอดท้ังระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่
ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการในลักษณะที่อาจทําให้
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรืออาจเป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซ่ึงสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเม่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระทําการอันอาจมีลักษณะ
เป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิก
ยุติการกระทํานั้นโดยพลัน  และกําหนดมาตรการหรือวิธีการท่ีจําเป็นเพื่อมิให้สมาชิกผู้ใดกระทําการ 
อันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก  แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม  
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณามีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  คําสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา
ยี่สิบปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านคําสั่ง 
ของคณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนงัสือแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่กระทําการอันมีลักษณะ
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น  เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการ
ตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ  และห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 

มาตรา ๒๓ ในการดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และความรูเ้ก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
มีหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  
รวมตลอดท้ังระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของคณะกรรมการ 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่
ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการในลักษณะที่อาจทําให้
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรืออาจเป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซ่ึงสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเม่ือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระทําการอันอาจมีลักษณะ
เป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิก
ยุติการกระทําน้ันโดยพลัน  และกําหนดมาตรการหรือวิธีการที่จําเป็นเพื่อมิให้สมาชิกผู้ใดกระทําการ 
อันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก  แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

ในกรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามวรรคสาม  
ให้นายทะเบียนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณามีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  คําสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา
ยี่สิบปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านคําสั่ง 
ของคณะกรรมการต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสี่กระทําการอันมีลักษณะ
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น  เว้นแต่จะเป็นการดําเนินการ
ตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ  และห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตําแหน่งอื่นหรือการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง 

มาตรา ๒๓ ในการดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และความรู้เก่ียวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
ที่เกิดข้ึนในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  รวมตลอดทั้ง 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการดําเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล   

(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง  รู้จักยอมรับในความเห็น 
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง  และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  เพื่อประโยชน์สุข 
ของประเทศชาติและประชาชน 

(๕) กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  รวมท้ังการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  จัดทําแผน
หรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมตามวรรคหน่ึงในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี  และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 

มาตรา ๒๔ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  (๑)  
(๓)  และ  (๕) 

มาตรา ๒๕ ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  และจัดทําทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและต้องให้สมาชิกตรวจดูได้
โดยสะดวก  ณ   สํานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง  รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิก 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกให้นายทะเบียนทราบตามรายการ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ   
ผู้ที่ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกแอบอ้าง  อาจแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาลบช่ือของผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคย
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น   

มาตรา ๒๖ ให้นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 
ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบุคคลใดเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง  ให้นายทะเบียน 

มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ เก่ียวข้องทราบและลบช่ือผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยเร็ว  แล้วแจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด   
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ให้สํานักงานจัดให้มีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมือง
และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๒๗ สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่ได้ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองตามจํานวน 
ที่กําหนดในข้อบังคับแล้ว  โดยจะสิ้นสุดลงตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเหตุ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลาออก 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๙๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ  และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม  แต่ในระหว่างมีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้ 

(๓) ไม่ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน   
การลาออกตาม   (๑ )  ให้ ถือว่าสมบูรณ์ เมื่ อ ได้ยื่ น ใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิก 

หรือนายทะเบียน  ในกรณีที่ยื่นต่อนายทะเบียน  ให้นายทะเบียนแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกทราบโดยเร็ว 
ในกรณีที่ข้อบังคับกําหนดให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมติของพรรคการเมือง  หากสมาชิก 

ผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ข้อบังคับต้องกําหนดให้มติของพรรคการเมืองดังกล่าว 
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม  ครอบงํา  หรือชี้นํา  กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม   

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม  ครอบงํา  หรือชี้นํา  
กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม   

มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ทั้งนี้  เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ  ชื่อย่อ  ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
หรือถ้อยคําในประการที่น่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า  
“พรรคการเมือง”  หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า  “พรรคการเมือง”   
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มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน   พรรคการเมือง 
ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการให้มีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคน  และต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มี
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายช่ือภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการ
กําหนดอย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา  โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

เม่ือจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นในภาคใดแล้ว  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ต้องมีรายการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีแผนผั งแสดงที่ ตั้ งสาขาพรรคการเมือง  และชื่ อ   ที่ อ ยู่   และเลขประจํ าตั วประชาชน 
ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง   
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้ประกาศ 
ให้ประชาชนทราบเปน็การทั่วไปด้วย 

ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว  สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไปตาม  (๒)  ให้นายทะเบียน
มีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด   
หากพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป   

มาตรา ๓๔ กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การได้มา  การดํารงตําแหน่ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  วิธีการบริหาร  
และหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
โดยอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
นั้นด้วย 

มาตรา ๓๕ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดทีมิ่ได้เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง  
ถ้าพรรคการเมืองนั้ น มีสมาชิกซึ่ งมี ภู มิลํ าเนาอ ยู่ ใน เขตเลือก ต้ังในจั งหวัดนั้ น เกินหนึ่ ง ร้อยคน   
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือก 
ของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่
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ที่รับผิดชอบนั้นและให้นําความในมาตรา  ๓๔  มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดด้วย 
โดยอนุโลม 

ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ มีการแต่งตั้ ง 
หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดจะจัดตั้งขึ้น 
นอกราชอาณาจักรมิได้ 

มาตรา ๓๗ พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
มาตรา ๓๘ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้  ให้กระทําโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือนโยบาย

ของพรรคการเมือง 
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  

นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง 
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง   
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการไป

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
(๗) กิจการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมาย  หรือข้อบังคับ 
กิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว  

ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนประกาศ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ  ตาย  ลาออก  เปล่ียนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  
หรือเปล่ียนแปลงด้วยเหตุใด ๆ  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้นายทะเบียนประกาศเหตดุังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

มาตรา ๓๙ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองทั้งหมด  ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องประกอบด้วยผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองสาขาซึ่งมาจาก 
ภาคต่างกันที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๓  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดไม่น้อยกว่า 
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ก่ึงหนึ่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  และสมาชิก  ทั้งนี้  มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า
สองร้อยห้าสิบคน 

องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยกรรมการสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ทั้งหมด  และสมาชิกสาขาพรรคการเมือง  ทั้งนี้  มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน 

มาตรา ๔๐ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทําโดยเปิดเผย  แต่การลงมติเลือกบุคคล 
ตามมาตรา  ๓๘  (๓)  และ  (๔)  ให้ลงคะแนนลับ 

มาตรา ๔๑ สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ของพรรคการเมืองหรือไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน  แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
ยื่นคําร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมืองนั้นได้   

มาตรา ๔๒ ในกรณีสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนใด  หรือสมาชิก
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  เห็นว่ามติของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  ให้มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้   

มาตรา ๔๓ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
ทั้งนี้  รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีนั้น 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหน่ึง  ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองอนุ มัติ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกรับบริจาค
จากผู้ใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร  
ราชบัลลังก์  เศรษฐกิจของประเทศ  หรือราชการแผน่ดิน   

มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการ 
หรือส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ   

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้พรรคการเมือง  สมาชิก  หรือผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด  เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง  หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับ
แต่งตั้ง  หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือตําแหน่งใดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง  
สมาชิก  หรือผู้ ใด  เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
หรือตําแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

หมวด  ๓ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๗ พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น   

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   
ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

มาตรา ๔๘ การส่ งผู้ ส มัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ 
ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ  เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  
โดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญงิด้วย 

คณะกรรมการจะกําหนดอัตราส่วนขั้นต่ําของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้อง
ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าวได้  ให้แจ้งเหตุผล
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การกําหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการหารอืกับพรรคการเมืองด้วย 
มาตรา ๔๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป  การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ  ให้ดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา  ๕๐   
และมาตรา  ๕๑  เว้นแต่กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
สําหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ  หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง   
หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามขอ้บังคับ   

เม่ือมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจํานวนตามที่กําหนดในข้อบังคับ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และหัวหน้า
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ทั้งนี้  จํานวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้พรรคการเมือง  สมาชิก  หรือผู้ใด  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใด  เพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้ง  หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับ
แต่งตั้ง  หรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือตําแหน่งใดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

ห้ามมิให้ผู้ใดให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง  
สมาชิก  หรือผู้ ใด  เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
หรือตําแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ 

หมวด  ๓ 
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๔๗ พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น   

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   
ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง   

มาตรา ๔๘ การส่ งผู้ ส มัครรับเลือกต้ั งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ 
ให้พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อ  เพื่อส่งให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  
โดยให้คํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย 

คณะกรรมการจะกําหนดอัตราส่วนขั้นต่ําของผู้สมัครซึ่งเป็นชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะต้อง
ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่อาจส่งผู้สมัครตามอัตราส่วนดังกล่าวได้  ให้แจ้งเหตุผล
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การกําหนดอัตราส่วนตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการหารอืกับพรรคการเมืองด้วย 
มาตรา ๔๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป  การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ  ให้ดําเนินการสรรหาตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา  ๕๐   
และมาตรา  ๕๑  เว้นแต่กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
สําหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ  หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง   
หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามขอ้บังคับ   

เม่ือมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจํานวนตามที่กําหนดในข้อบังคับ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และหัวหน้า
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ทั้งนี้  จํานวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ  แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง
ไม่น้อยกว่าส่ีสาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๓  และให้มีหน้าที่ 
และอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรม
จริยธรรม  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ กําหนดในข้อบังคับ  และตามที่ กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐   
และมาตรา  ๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง  พรรคการเมืองใดจะดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

มาตรา ๕๐ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และประกาศใหส้มาชิกทราบเป็นการทั่วไป   

(๒) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับสมัครตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง  แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น 

(๓) เมื่อสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับรายชื่อผู้สมัครจาก
คณะกรรมการสรรหาแล้ว  ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
จัดการประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา 

(๔) การประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  หรือการประชุม
ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  โดยในการลงคะแนน 
ให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน  และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ให้นับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
ในเขตเลือกตั้งนั้น  แล้วรายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนลําดับสูงสุดสองลําดับแรกให้คณะกรรมการสรรหา
โดยเร็ว  ในกรณีที่มีผู้มีคะแนนเท่ากันมากกว่าจํานวนดังกล่าว  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหา 
ในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกต้ัง 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผู้มีคะแนนสูงสุด 
ของแต่ละเขตเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ  ให้แสดงเหตุผลและให้พิจารณา
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนในลําดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมาทั้งหมด   
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกัน  หากที่ประชุมร่วมกัน 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มีมติเห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด  ให้เสนอรายชื่อผู้นั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  แต่ถ้าที่ประชุมร่วมกัน 
มีมติไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครที่สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดส่งมา
ทั้งหมด  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นทราบ  และให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จนกว่าจะได้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 

มาตรา ๕๑ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
ให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ ในการเสนอรายชื่อบุคคล 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาํจังหวัด  และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) เมื่อพ้นกําหนดเวลาเสนอรายชื่อจากกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทํา
บัญชีรายช่ือไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสบิรายชื่อ  โดยคํานึงถึงผู้สมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคต่าง  ๆ และความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง  แล้วส่งบัญชีรายช่ือดังกล่าวไปยังสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด 

(๓) ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  จัดการประชุม
เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตาม  (๒)  โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกิน
สิบห้ารายชื่อ  โดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   
หรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน   
เม่ือลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนั้น   
แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว 

(๔) ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยเรียงลําดับตามผลรวม
ของคะแนนท่ีได้รับจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตาม  (๓)  ในกรณีที่
หัวหน้าพรรคการเมืองประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งลําดับที่หนึ่งและให้เรียงลําดับรายชื่อ 
ตามผลคะแนนดังกล่าวในลําดับถัดไปจนครบจํานวน  ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อเท่ากัน
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงลําดับ 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม  (๔)  ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เห็นชอบ 
ให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จนกว่าจะได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดมีภูมิลําเนาอยู่ 
ในเขตเลือกตั้งที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ให้ถือว่า
สมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกล้เคียงตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๕๒ ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๓ ในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  หรือให้งดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแก่ผู้ใด 

(๒) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อทิธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายด้วยความเท็จ  หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้ใด  หรือไม่ให้ไปประชุมหรือลงคะแนน 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือให้  หรือสัญญาว่า
จะให้เงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อให้สมาชิกผู้ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับเลือก  หรือเพื่อให้เสนอชื่อ
สมาชิกผู้ใดเข้ารับการเลือก  ในการสรรหาตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑ 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดยินยอมให้บุคคลใดที่ มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 
เข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในการดําเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑   

มาตรา ๕๖ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ ได้รับการสรรหา 
ตามมาตรา  ๕๐  หรือส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๕๑   

เม่ือหัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองตามวรรคหน่ึงหรือส่งบัญชีรายชื่อ ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้ว  แม้ภายหลังจะปรากฏว่ามิได้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๕๐   
หรือมาตรา  ๕๑  แล้วแต่กรณี  หรือดําเนินการไม่ครบถ้วน  ไม่ทําให้การสมัครรับเลือกตั้งนั้นเสียไป   
แต่ถ้าคณะกรรมการทราบถึงการไม่ดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องกล่าวโทษ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นต่อพนักงานสอบสวน  ซึ่งมีเขตอํานาจ 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๕๗ การกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คํานึงถึง
ความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  นโยบายใดท่ีต้องใช้จ่ายเงิน  
การประกาศโฆษณานโยบายนั้น  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วงเงินที่ต้องใช้  และที่มาของเงนิที่จะใช้ในการดําเนินการ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบาย   
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย 
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินการ 

ให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด   
หมวด  ๔ 

การเงินและการบัญชีของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่บริหารการเงิน  ทรัพย์สิน   
และประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีตามมาตรา  ๕๙  
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ต้องจัดให้มีบัญชีรับ 
และจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้รับหรือจ่าย  แล้วแต่กรณี  
และจัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง
หรือในเขตจังหวัดที่ตนเป็นตัวแทน  แล้วแต่กรณี  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองประกอบด้วย 
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย 
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค 
(๓) บัญชีแยกประเภท 
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน 
การลงรายการบัญชีตามวรรคหน่ึงต้องมีรายการและเอกสารประกอบการลงบัญชี  และต้องจัดทํา

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๖๐ พรรคการเมือ งต้ อ งปิ ดบัญ ชี ครั้ งแ รกภายในวันสิ้ นปี ป ฏิทิ นที่ ได้ รับ 

การจดทะเบียนจัดตั้ง  และครั้งต่อไปเป็นประจําทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
การปิดบัญชี  ให้จัดทํางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน   

และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
งบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการสินทรัพย์  หนี้สิน  และทุนของพรรคการเมือง   

ทั้งต้องแสดงท่ีมาของรายได้ตามมาตรา  ๖๒  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของพรรคการเมืองไว้ 
โดยชัดเจน  โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  และรายการอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

งบการเงินของพรรคการเมืองต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี 
มาตรา ๖๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
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งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองรับรอง 
ความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง  และส่งให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งบัญชีตามมาตรา  ๕๙   

เมื่อได้รับงบการเงินตามวรรคสองแล้ว  ให้นายทะเบียนประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน  ให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีนั้น 
หมวด  ๕ 

รายได้ของพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา  ๙  วรรคสอง 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
(๓) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรอืบริการของพรรคการเมือง 
(๔) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
(๕) เงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค 
(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง 
การได้มาซึ่งรายได้ตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานการได้มา

ซึ่งรายได้นั้นเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
การจําหน่ายสินค้าหรือบริการตาม  (๓)  และการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตาม  (๔)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
รายได้ของพรรคการเมืองจะนําไปใช้เพื่อการอื่นใด  นอกจากการดําเนินงานของพรรคการเมือง

มิได้   
มาตรา ๖๓ รายได้และทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา ๖๔ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระทําโดยเปิดเผย

และแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจํานวนและที่มาของเงิน  

ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากกิจกรรมดังกล่าว  และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบด้วย  
ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง 

ประกาศและหนั งสือแจ้ งตามวรรคสอง  ให้ ระบุชื่ อ บุคคลผู้สนับสนุน เงิน   ทรัพ ย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทขึ้นไปด้วย 
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มาตรา ๖๕ ทุกเดือน   ให้พรรคการเมืองประกาศรายชื่ อผู้บ ริจาคเงิน   ทรัพ ย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท  ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการบริจาค  และให้แจ้งนายทะเบียนทราบตามแบบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 

การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ได้รับบริจาคตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๖๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง 

มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้  และในกรณีที่บุคคลน้ันเป็นนิติบุคคล  การบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท  
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว 

พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้   
มาตรา ๖๗ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขา 

พรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  หรือสมาชิกผู้ใดได้รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่ น ใดโดยผู้บ ริจาคประสงค์จะบริจาคให้ เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนิน กิจกรรม 
ของพรรคการเมือง  ต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับ  และให้ 
พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานการรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  หมายความรวมถึงการดําเนินงานทางการเมือง 
ของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  สมาชิก  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๗  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้บังคับแล้วจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับ
บริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกินหนึ่งหม่ืนบาทต่อวัน  โดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นหรือ 
ของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
บริจาคตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ถ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคตามวรรคหน่ึงไม่อาจนําส่งพรรคการเมืองได้หรือเป็นของสดเสียได้   
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นแจ้งให้พรรคการเมืองทราบเพื่อบันทึกมูลค่าของสิ่งนั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือเพื่อใช้ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
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หรือเป็นสิ่งของตามวรรคสองหรือไม่  ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการวินิจฉัย  ซึ่งคณะกรรมการต้องวินิจฉัย 
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 

มาตรา ๖๙ ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี  ให้รัฐนําเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใด
พรรคหนึ่งปีละหา้ร้อยบาทได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 

ให้กรมสรรพากรจัดทํารายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการระบุตามวรรคหนึ่งพร้อมจํานวนเงิน 
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการอุดหนุนจากการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งทั้งหมดส่งให้นายทะเบียน
และโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อโอนต่อให้พรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุน
ตามมาตรานี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการและกรมสรรพากรจะได้ตกลงกัน 

มาตรา ๗๐ ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน
หรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได้ตามจํานวนที่บริจาคแต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
สําหรับบุคคลธรรมดา  และไม่เกินห้าหมื่นบาท  สําหรับนิติบุคคล 

วิธีการขอหักค่าลดหย่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 
เพื่อประโยชน์ในการหักค่าลดหย่อน  ให้ถือว่าการสนับสนุนเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด

ตามมาตรา  ๖๔  เป็นเงินบริจาคตามวรรคหน่ึง 
มาตรา ๗๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์  

โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชี
ของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชีให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
เปิดบัญชีดังกล่าว 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวน 
ให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แต่ไม่รวมถึงการที่
ข้าราชการการเมืองผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรา  ๖๔  โดยมิได้กระทําหรือมีส่วนกระทําการ 
อันเป็นการต้องห้ามน้ัน 

มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์
อื่นใดจาก 

(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน

หรือนอกราชอาณาจักร 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า  ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว  หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดยตัวแทน
ของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ  ให้ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคล 
ผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๕) บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่ได้รับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจากบุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

(๖) บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
หรือ  (๕)  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิกรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวที่มิใช่เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

มาตรา ๗๕ บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลตามมาตรา  ๗๔  จะบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองมิได้ 

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่  บริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามมาตรา  ๖๔ 

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามวรรคหน่ึงให้หมายถึงกิจการที่รัฐเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่เป็นจํานวน
มากท่ีสุดในบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ  หรือมีจํานวนถึงหนึ่งในสามของหุ้นส่วนหรือ 
หุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกับวัด  หรือนิติบุคคลอื่นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศาสนา   
และองค์กรทางศาสนาไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ด้วย  โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้ใช้บังคับ
กับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือนิติบุคคลที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร 
มาแบ่งปันกันด้วยก็ได้   

มาตรา ๗๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเก่ียวกับการบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดมาตรการและวิธีการที่จําเป็นให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิดเผยและตรวจสอบได้  และให้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ของการบริจาคแก่พรรคการเมือง  รวมทั้งให้มีอํานาจออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
หมวด  ๖ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๗๘ ให้ มีกองทุน เพื่ อการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่ งในสํ านั กงาน   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน 
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
อย่างแท้จริงและการดําเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนด 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๖๙ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) เงินและดอกเบ้ียที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนื่องจาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
(๖) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๗) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๑๒๕ 
(๘) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้  แต่กองทุนจะรับมอบเงิน  ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา  ๗๔  มิได้ 
(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
เงินตาม  (๓)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้ เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๙ 
เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๙ ทรัพย์สินของกองทุน เป็นท รัพย์สินของแผ่นดิน ไม่อยู่ ในความ รับผิด 

แห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ของการบริจาคแก่พรรคการเมือง  รวมทั้งให้มีอํานาจออกคําส่ังตามที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคการเมือง
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของคณะกรรมการ 
หมวด  ๖ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

 

มาตรา ๗๘ ให้ มีกองทุน เพื่ อการพัฒนาพรรคการเมืองกองทุนหนึ่ งในสํ านั กงาน   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน 
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
อย่างแท้จริงและการดําเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนด 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา  ๑๔๗ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจา่ย 
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๖๙ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) เงินและดอกเบ้ียที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันเนื่องจาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
(๖) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๗) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๑๒๕ 
(๘) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้  แต่กองทุนจะรับมอบเงิน  ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา  ๗๔  มิได้ 
(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
เงินตาม  (๓)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองที่ผู้ เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาไว้ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา  ๖๙ 
เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๙ ทรัพย์สินของกองทุน เป็นท รัพย์สินของแผ่นดิน ไม่อยู่ ในความ รับผิด 

แห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแลการดําเนินการ 
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง  การบริหาร  และควบคุมดูแลกองทุน   
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นคณะหน่ึงเพื่อทําหน้าที่แทน  ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการมอบหมายหน่ึงคน  
ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน  ผู้แทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ  และให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

วาระการดํารงตําแหน่ง  เบี้ยประชุม  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ  
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ คณะกรรมการกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบตามวรรคสองไม่ว่าด้วยเหตุ ใด   
ให้คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๘๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะกรรมการกําหนดวงเงิน 
ที่จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมืองสําหรับปีงบประมาณถัดไป  ประกอบด้วย 

(๑) เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากรตามมาตรา  ๖๙   
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๗๘  (๒)  ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแต่ไม่เกิน

ร้อยละเจ็ดสิบ 
(๓) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๗๘  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนตามมาตรา  ๗๘  (๕)  ที่ได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้านั้น 

ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ตามมาตรา  ๗๘  (๘)  ถ้าผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ว่าให้แก่

พรรคการเมืองหรือเพื่อการอื่น  ให้นํามาจัดสรรตามท่ีผู้มอบให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้  ถ้าผู้มอบให้มิได้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้  ให้นํามาจัดสรรไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ 

(๖) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา  ๗๘  (๙)  ไม่เกินร้อยละแปดสิบ 
มาตรา ๘๒   เงินกองทุนดังต่อไปนี้  ให้นํามาจัดสรรเพื่อใช้จ่ายเพื่อการบริหารกองทุน 

และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและสํานักงานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกิจการอันเป็นวัตถุประสงค์
ของกองทุน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกเก็บ 

(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๗๘  (๒)  ไม่เกินร้อยละสามสิบ 
(๒) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา  ๗๘  (๔)  ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๘  (๖)   
(๔) เงินหรือทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๘  (๗) 
(๕) ดอกผลของกองทุนตามมาตรา  ๗๘  (๙)  ไม่เกินร้อยละยี่สิบ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมการหรือสํานักงาน  หรือไม่เกินร้อยละ
สามสิบของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  แต่การนําไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะกระทํามิได้ 

เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี  ให้นําส่งคืนเข้ากองทุน 
มาตรา ๘๓ การจัดสรรเงินตามมาตรา  ๘๑   ให้แก่พรรคการเมือง  ให้ดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินจัดสรรตามมาตรา  ๘๑  (๑)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ 
(๒) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑ )  ให้จัดสรรให้ตามจํานวนเงินค่าบํารุง 

พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนเงิน
ค่าบํารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนเงินค่าบํารุงที่ 
พรรคการเมืองนั้น ๆ  ได้รับมาในปีที่ผ่านมา  แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่
พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา 

(๓) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง
ได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับ 
ตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับ  สําหรับปีอื่นให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับการจัดสรร   
ตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดตามมาตรา  ๖๙  ต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 

(๔) ร้อยละย่ีสิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมือง
รวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น ๆ  ในปีที่ผ่านมา   

(๕) ในกรณี ที่ ต้ อ งมีการจัดการเลือกตั้ งให ม่อัน เป็นผลจากการกระทํ าของสมาชิก 
ของพรรคการเมืองใด  เม่ือได้วงเงินที่จะต้องได้รับจากการจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  แล้ว  ให้หักจํานวนเงินที่คณะกรรมการยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรร 
ของพรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน  ถ้าภายหลังมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
หรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่นฟ้อง  ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ถ้าเงินที่จัดสรรให้มีไม่พอให้ดําเนินการหักจาก 
เงินจัดสรรในปีต่อ ๆ  ไปจนครบ  ทั้งน้ี  ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกที่ต้องรับผิด
ตามคําพิพากษา 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งเตือนแล้ว
ยังมิได้ปฏิบัติตาม  คณะกรรมการอาจลดจํานวนเงินที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้น  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมการหรือสํานักงาน  หรือไม่เกินร้อยละ
สามสิบของเงินที่มีผู้มอบให้โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์ 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  แต่การนําไปใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะกระทํามิได้ 

เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของทุกปี  ให้นําส่งคืนเข้ากองทุน 
มาตรา ๘๓ การจัดสรรเงินตามมาตรา  ๘๑   ให้แก่พรรคการเมือง  ให้ดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินจัดสรรตามมาตรา  ๘๑  (๑)  ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีได้ระบุไว้ 
(๒) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑ )  ให้จัดสรรให้ตามจํานวนเงินค่าบํารุง 

พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองได้รับ  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนเงิน
ค่าบํารุงพรรคการเมืองที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนเงินค่าบํารุงที่ 
พรรคการเมืองนั้น ๆ  ได้รับมาในปีที่ผ่านมา  แต่เงินที่จัดสรรให้ต้องไม่เกินเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองที่
พรรคการเมืองนั้นได้รับจากสมาชิกในปีที่ผ่านมา 

(๓) ร้อยละสี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมือง
ได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป  โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับ 
ตามอัตราส่วนระหว่างคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับรวมกันต่อคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับ  สําหรับปีอื่นให้จัดสรรให้พรรคการเมืองตามสัดส่วนที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับการจัดสรร   
ตามอัตราส่วนเงินบริจาคทั้งหมดตามมาตรา  ๖๙  ต่อเงินที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 

(๔) ร้อยละยี่สิบของวงเงินจัดสรรนอกจาก  (๑)  ให้จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมือง 
โดยแต่ละพรรคการเมืองให้ได้รับตามอัตราส่วนระหว่างจํานวนสาขาพรรคการเมืองของทุกพรรคการเมือง
รวมกันในปีที่ผ่านมาต่อจํานวนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้น ๆ  ในปีที่ผ่านมา   

(๕) ในกรณี ที่ ต้ อ งมีการจัดการเลือกตั้ งให ม่อัน เป็นผลจากการกระทํ าของสมาชิก 
ของพรรคการเมืองใด  เม่ือได้วงเงินที่จะต้องได้รับจากการจัดสรรให้พรรคการเมืองนั้นตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  แล้ว  ให้หักจํานวนเงินที่คณะกรรมการยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรร 
ของพรรคการเมืองและส่งคืนเข้ากองทุนก่อน  ถ้าภายหลังมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดปรากฏว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
หรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่นฟ้อง  ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ถ้าเงินที่จัดสรรให้มีไม่พอให้ดําเนินการหักจาก 
เงินจัดสรรในปีต่อ ๆ  ไปจนครบ  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิพรรคการเมืองที่จะไล่เบี้ยเอาจากสมาชิกที่ต้องรับผิด
ตามคําพิพากษา 

ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมิได้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งเตือนแล้ว
ยังมิได้ปฏิบัติตาม  คณะกรรมการอาจลดจํานวนเงินที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองน้ัน  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้ากองทุน 
มาตรา ๘๔ เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา  ๘๓  ให้ใช้เพื่อประโยชน์ 

ในการหาเสียงเลือกตั้ง  การจัดทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง   
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดตามมาตรา  ๒๓  การพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก 
ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม  และการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกและประชาชนในทางการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด  และเมื่อใช้ไปเพื่อการใดแล้ว  ให้จัดทํารายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือนนับแต่วันที่
ได้รับการจัดสรร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แต่จะนําไปใช้จ่าย 
ตามมาตรา  ๘๘  ไม่ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน  พรรคการเมืองจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินให้นายทะเบียน
ทราบก่อนก็ได้  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการใช้จ่ายเงินรายการใดไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ 

คณะกรรมการจะกําหนดให้พรรคการเมืองใช้เงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหน่ึงแต่ละด้าน 
ตามสัดส่วนที่กําหนดก็ได้ 

พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินที่ ได้รับตามวรรคหนึ่ งไปเพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือ เพื่ อจ้ างบุคลากรของพรรคการเมื อ งหรือค่ าใช้ จ่ ายอื่ นทํ านองเดี ยวกัน 
ตามที่คณะกรรมการกําหนดมิได้  เว้นแต่เป็นเงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘๓  (๔)  แต่การใช้จ่ายเงินนั้นจะต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสาขาพรรคการเมืองเท่านั้น 

ให้สํานักงานจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุนไม่เป็นไป 
ตามที่ กําหนดในมาตรา  ๘๔   หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง   
ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแจ้งให้พรรคการเมืองแก้ไขการใช้จ่ายในเรื่องนั้น 
ของปีถดัไป  และในการนี้  คณะกรรมการอาจเรียกเงินคืน  หรือลดการจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๘๓  
ในปีถัดไปด้วยก็ได้ 

ถ้านายทะเบียนตรวจสอบรายงานตามมาตรา  ๘๔  แล้วปรากฏว่าเป็นการรายงานด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือไม่รายงานภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเรียกเงินคืนจากหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และให้งด
การจัดสรรเงินอุดหนุนในปีถัด ๆ  ไป  จนกว่าจะชําระคืนครบถ้วน 

มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค  โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของแต่ละพรรคการเมือง  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  หรือเพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมือง  
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

อย่างน้อยปีละหนึ่ งคร้ังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้ งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๗ 
การใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๘๗ เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองของพรรคการเมือง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก   
และคา่ใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 
ของพรรคการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด  ให้สมาชิกและประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่พรรคการเมือง  ผู้บริหารพรรคการเมือง  หรือบุคคลใดให้เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม   และไม่ว่าจะให้ เป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราว  ถ้าการให้หรือ รับเงิน   ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๑๔๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ให้พรรคการเมือง  ผู้บริหารพรรคการเมือง  หรือบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึง 
การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด  และให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย   

ห้ามมิให้สมาชิกซึ่งดาํรงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง   

มาตรา ๘๙ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ที่จะต้องตรวจสอบ 
และควบคุมมิให้มีการนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว้
ในมาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๘ 

หมวด  ๘ 
การสิ้นสุดของพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๑ 
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๒ 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) มีการควบรวมพรรคการเมืองตามหมวด  ๙  การควบรวมพรรคการเมอืง 
มาตรา ๙๑ พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อ   
(๑) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา  ๑๗  

วรรคสาม  หรือไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา  ๓๓  (๑)  หรือ  (๒)  ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจํานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กําหนด 

ในมาตรา  ๓๓  (๑)  ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน 
(๓) ภายหลังจากที่ดําเนินการครบตามมาตรา  ๓๓  (๒)  มีจํานวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึง

ภาคละหน่ึงสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี 
(๔) ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดําเนินกิจกรรมใดทางการเมือง 

เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
(๕) ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองคร้ัง

ติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน  สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
(๖) มีหน้ีสินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๗) พรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ 
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดส้ินสภาพตามวรรคหนึ่ง  

ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น   
ให้คณะกรรมการประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  ในกรณีเช่นนี้   
ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศว่าสิ้นสภาพตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับ 
การประกาศของคณะกรรมการตามวรรคสอง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ถือว่าการส้ินสภาพ 
ของพรรคการเมืองตามมาตราน้ี  เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง 

มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้  ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อส่ังยุบพรรคการเมืองนั้น 

(๑) กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ 

(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๔ 

(๔) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนด 
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการ

ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ งยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง 
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๙๓ เม่ือปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา  ๙๒  
ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๙๒   คณะกรรมการจะยื่นคําร้องเอง   
หรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่น คําร้องและดําเนินคดีแทนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ 
ในการดําเนินคดี  นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือ
ดําเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทําใดไว้เป็นการชั่วคราว
ตามคําร้องขอของคณะกรรมการ  นายทะเบียน  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

มาตรา ๙๔ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว  ให้นายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมาย
ของพรรคการเมืองซ้ํา  หรือพ้องกับชื่อ  ชื่อย่อ  หรือภาพเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น 

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว  ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่  หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม่อีก  ทั้งนี้  ภายในกําหนดสิบปีนับแต่วันที่
พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ   

มาตรา ๙๕ ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  รวมทั้งเอกสาร
เก่ียวกับการเงินของพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพหรือยุบ  และให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียน  ถ้าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยาย
เวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ งยังคงต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ  แต่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมือง 
ที่สิ้นสภาพหรือยุบมิได้ 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือจําหน่ายทรัพย์สิน
ของพรรคการเมืองเพื่อนําเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีได้  ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มีเงิน
หรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  ให้คณะกรรมการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนตามที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ 

ในการชําระบัญชีเม่ือได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่
องค์การสาธารณกุศลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  ถ้าในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่ เหลือนั้น 
ตกเป็นของกองทุน 

ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาใช้บังคับแก่การชําระบัญชีของพรรคการเมืองด้วย 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การควบรวมพรรคการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๖ ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 

มาตรา ๙๗ การควบรวมพรรคการเมืองให้กระทําได้เฉพาะเป็นการรวมกันเพื่อจัดตั้ง 
เป็นพรรคการเมืองใหม่ 

มาตรา ๙๘ ในการควบรวมพรรคการเมืองตามมาตรา  ๙๗  ให้พรรคการเมืองที่จะรวมกัน
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมือง 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองเห็นชอบให้รวมกันแล้ว  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนพรรคการเมืองละสิบคน  ประชุมร่วมกันเพื่อดําเนินการ 
รา่งข้อบังคับของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก 
ของทุกพรรคการเมืองที่จะรวมกัน  เพื่อประชุมตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๐  และดําเนินการขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๑  การเรียกประชุมตั้งพรรคการเมืองต้องแจ้งให้สมาชิก 
ของพรรคการเมืองที่จะรวมกันทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและให้ดําเนินการต่อไป 
ตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งพรรคการเมือง 

มาตรา ๙๙ เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๗  แล้ว   
ให้คณะกรรมการมีคําสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสดุลง  โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิม
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่จัดตั้งขึ้น  และให้บรรดาทรัพย์สิน  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิด 
ของพรรคการเมืองเดิมโอนไปเป็นของพรรคการเมืองใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคการเมือง 
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนประกาศคําสั่ง  การสิ้นสุด
และการควบรวมพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผล
ในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 
จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น    

มาตรา ๑๐๑ ผู้ ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทํ าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จ  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมือง  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหวัหน้าพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดไม่มาให้คําชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนตามมาตรา  ๗  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา  ๑๓  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๐๔ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดรู้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  และไม่รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบ   
หรือหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดห้าปี   

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒  วรรคหก  หรือมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถงึสิบห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนสีห่ม่ืนบาทถึงสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๐๖ หัวหน้าพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  หรือเหรัญญิกพรรคการเมือง 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
หรือวรรคส่ี  มาตรา  ๓๘  วรรคสองหรือวรรคสาม  มาตรา  ๔๓  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  มาตรา  ๖๑  
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มาตรา  ๖๔  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื ่นบาท  
และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๐๗ นายทะเบียนสมาชิกจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ  หรือพรรคการเมืองใด
แอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตนตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ ง  เป็นการกระทํ าเพื่ อให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๙๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง  
หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นหัวหน้า 
พรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญ ญิ กพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  
แต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามสําหรบัการดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๑๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
และปรับอีกวันละหนึง่พันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถกูต้อง 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือสมาชิก
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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มาตรา  ๖๔  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือมาตรา  ๗๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื ่นบาท  
และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๐๗ นายทะเบียนสมาชิกจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ  หรือพรรคการเมืองใด
แอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตนตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ ง  เป็นการกระทํ าเพื่ อให้ลงหรือขอลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๙๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง  
หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นหัวหน้า 
พรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิ กพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก  
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาํจังหวัด  
แต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

พรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามสําหรับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๑๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
และปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดบริจาคให้พรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือสมาชิก
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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มาตรา ๑๑๕ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๕  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี  และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๑๗ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง  
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี   

ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าสมาชิกของพรรคการเมืองทุกคนเป็นผู้เสียหาย 
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับ 

ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
ของผู้นั้นด้วย 

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของ 
ผู้นั้นด้วย 

ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งกระทํ าการฝ่าฝืนมาตรา   ๕๔   ให้ หั วหน้ าพ รรคการเมือง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคการเมือง  บรรดาที่รู้เห็นกับการกระทํานั้น  ต้องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๒๐ หั วหน้ าพ รรคการเมื อ งผู้ ใด ออกหนั งสื อ รับ รอ งผู้ สมั ค ร รับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา  ๕๖  อันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๒๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๗๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  
มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๗  หรือมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  และปรับ
อีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 
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ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดจาก
การส่ังการหรือการกระทําของบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคล  ซึ่งสั่งการหรือรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๑๒๕ พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี  และให้เงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๖๖  ตกเป็นของกองทุน   

มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รบัเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๓  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่
สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดหา้ปี 

มาตรา ๑๒๘ สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดจาก
การส่ังการหรือการกระทําของบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๑๒๙ พรรคการเมืองใดไม่รายงานตามมาตรา  ๘๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๓๐ พรรคการเมืองใดจัดทํารายงานตามมาตรา  ๘๔  วรรคหนึ่ง  อันเป็นเท็จ   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๓๑ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๔  วรรคสามหรือวรรคสี่  ต้องระวาง
โทษปรับห้าเท่าของจํานวนเงินที่จ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง  ถ้าเป็นการกระทําความผิดซ้ํา  ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธสิมัครรับเลือกตั้งของหวัหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๓๒ หัวหน้าพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  และเหรัญญิก 
พรรคการเมืองผู้ ใดนําหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่าย 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น  หรือนําไปใช้เพื่อการอื่นใด  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๗  วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ พรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  หรือเปิดเผยข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอันเป็นเท็จ  ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี  
และในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
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มาตรา  ๘๗   วรรคสอง  และละเลยไม่ดําเนินการตามหน้าที่   ให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกําหนดห้าปีด้วย   

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดจ่ายเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๓๕ สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา ๑๓๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙  ต้องระวาง 
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิด 
ของพรรคการเมืองนั้น  เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ  และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น
กระทําความผิด  ผู้นัน้ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรบัความผิดนั้น ๆ  ด้วย   

มาตรา ๑๓๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  
หรือมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย  โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้ 

เม่ือผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๑๓๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าจําเลยอยู่ใน
อํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้  ให้ศาลมีอํานาจพิจารณา  
สืบพยาน  และอ่านคําพิพากษาลับหลังจําเลยได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๔๐ ให้พรรคการเมืองที่ จัดตั้ งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และยังดํารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา  ๘๗   วรรคสอง  และละเลยไม่ดําเนินการตามหน้าที่   ให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นมีกําหนดหา้ปีด้วย   

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดจ่ายเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๑๓๕ สมาชิกซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  แห่งประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา ๑๓๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙  ต้องระวาง 
โทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๓๗ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทําความผิด  ถ้าการกระทําความผิด 
ของพรรคการเมืองนั้น  เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของพรรคการเมืองนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการ  และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น
กระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรบัความผิดนั้น ๆ  ด้วย   

มาตรา ๑๓๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  
หรือมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย  โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดดังกล่าวได้ 

เม่ือผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๑๓๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ถ้าจําเลยอยู่ใน
อํานาจศาลแลว้แต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้  ให้ศาลมีอํานาจพิจารณา  
สืบพยาน  และอ่านคําพิพากษาลับหลังจําเลยได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๔๐ ให้พรรคการเมืองที่ จัดตั้ งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และยังดํารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  

หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่สํานักงาน 
จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๔๑ พรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๐  ต้องดําเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
ตามมาตรา  ๑๔๐  ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ 

(๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับยังมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน   
ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนีใ้ช้บังคับ 

(๓) จัดให้มีทุนประเดิมจํานวนหนึ่งล้านบาท  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในหน่ึงร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ในกรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือ
ทรัพย์สินอยู่แล้วจะกันเงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
พร้อมด้วยหลักฐานการกันเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว 

(๔) จัดให้สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบพร้อมด้วยหลักฐาน 
แสดงการชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองดังกล่าว  สมาชิกที่ชําระค่าบํารุงพรรคการเมือง
ดังกล่าว  หากยังค้างค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรบัปีก่อน  ๆ  อยู่เป็นจํานวนเท่าไร  ให้เป็นอันพับไป 

(๕) จัดให้สมาชิกชําระเงินค่าบํารุงพรรคการเมืองให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  และให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
ภายในส่ีปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีดังกล่าวแล้ว  
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกที่มิได้ชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง  และให้นายทะเบียนสมาชิก
แจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ตามรายการและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 

(๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง  เลขาธิการพรรคการเมือง  เหรัญญิกพรรคการเมือง  
นายทะเบียนสมาชิก  และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง  ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่  
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ  การประชุมใหญ่
ดังกล่าวนอกจากต้องดําเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว  ต้องมีหัวหน้า 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา  และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 
สองร้อยห้าสิบคน  เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคด้วย 

(๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดให้ครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕  ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ระยะเวลาที่กําหนดให้พรรคการเมืองต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึง  พรรคการเมือง
อาจทําหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จําเป็นก็ได้  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่ได้รบัการขยายแล้ว 
พรรคการเมืองใดยังมิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป  ทั้งนี้  ในระหว่างเวลาท่ี
พรรคการเมืองยังปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการตั้ง
สาขาพรรคการเมือง  ไม่ครบถ้วน  จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 

การย่ืนขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติ  และให้นายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้  แต่ในกรณีที่จะไม่อนุญาต 
ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

การวินิจฉัยเรื่องใด  ๆ   ตามมาตรานี้ที่ มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง  ให้ เป็นอํานาจ 
ของคณะกรรมการที่จะวินิจฉัย  ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ   
ให้ยื่น คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่ อวินิจฉัยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับทราบคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔๒ ในระหว่างที่พรรคการเมืองใดยังดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคหน่ึง  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  ไม่ครบถ้วน  ห้ามมิให้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ให้แก่พรรคการเมืองนั้น 

มาตรา ๑๔๓ ในวาระเร่ิมแรก  การจัดสรรเงินให้พรรคการเมืองตามมาตรา  ๘๓  (๓)   
ให้จัดสรรให้พรรคการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๔๔ ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สําหรับพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังมีสาขาพรรคการเมือง 
ไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๓๓  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๔๙  ของพรรคการเมือง
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ดังกล่าว  ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนสี่คน  และหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ซึ่งเลือกกันเองจนครบจํานวนเจ็ดคน  ในกรณีที่พรรคการเมืองใด 
มีหั วหน้ าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจั งหวัดรวมกันไม่ถึ งเจ็ดคน   
ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการเลือกตัวแทนสมาชิกเพื่อให้ได้จํานวนที่ยังขาดอยู่จนครบจํานวนเจ็ดคน   
ทั้งนี้  การเลือกกันเองของหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
หรือการเลือกตัวแทนสมาชิกให้เป็นไปตามขอ้บังคับ 

มาตรา ๑๔๕ ในการเลือกตั้ งทั่ วไปครั้งแรกที่ มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ  หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน 
พรรคการเมืองประจําจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด  ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 
ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๔๖ ในการเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองสําหรับปีแรกที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามมาตรา  ๑๔๑  (๔)  พรรคการเมืองจะเรียกเก็บต่ํากว่าอัตราที่กําหนด
ตามมาตรา  ๑๕  (๑๕)  ก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสบิบาท 

ในการเรียกเก็บค่าบํารุงพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๑  (๔)  พรรคการเมืองใดมิได้มีข้อบังคับ
กําหนดให้เรียกเก็บเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง  หรือกําหนดให้เรียกเก็บในอัตราต่ํากว่าที่กําหนดในวรรคหน่ึง  
ให้ถือว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นกําหนดให้เรียกเก็บในอัตราตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๔๗ ให้โอนบรรดากิจการ  เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณ
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ.  ๒๕๕๐  ที่ มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๔๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๔๙ ให้อธิบดีกรมสรรพากรออกหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรา  ๖๙  
วรรคหนึ่ง  และกําหนดวิธีการหักค่าลดหย่อนตามมาตรา  ๗๐  วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ 
เพื่ อยุบพรรคการเมืองหรือการดําเนินคดีแพ่ งต่อบุคคลใดที่ มีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

การกระทําใด ๆ  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ .ศ .  ๒๕๕๐   ถ้าการกระทํ านั้ น ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และศาล  มีอํานาจดําเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .  ๒๕๕๐   โดยให้ถือว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 

มาตรา ๑๕๑ บรรดาผู้ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ให้ถือว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกําหนดตามระยะเวลาที่ถูก 
เพิกถอนสทิธิเลือกตั้งนั้น 

ผู้ใดถูกต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ถูกห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ให้ถือว่าผู้นั้นถูกห้ามมิให้ 
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเนื่องไปจนครบกําหนด
ตามระยะเวลาท่ีถูกห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

มาตรา ๑๕๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ  ระยะเวลาดังกล่าว  มิให้นับรวมระยะเวลาท่ีมีกรรมการการเลือกตั้งไม่ถึงห้าคนเข้าด้วย   

ในระหว่างดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง   
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของนายทะเบียน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง  และกําหนดมาตรการให้สามารถ
ดําเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือช้ีนําโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง  รวมทั้งจะต้องมี
มาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกต้ัง  กรณีจึงสมควรกําหนดวิธีการจัดต้ังพรรคการเมืองและการดําเนินกิจการของพรรคการเมอืง
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  และการวินิจฉัยชี้ขาด   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน   
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้การดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือวินิจฉัยชี้ขาด   
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๕  และมาตรา  ๒๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙   
และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๔   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๑๓๒  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๗  มาตรา  ๑๓๘  และมาตรา  ๑๔๐   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๗๙/๒๕๖๑  (๔๓)  เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน  
และการวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและ

การวินิจฉัยชี้ขาด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 

การเลือกตั้งด้วย 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



134

“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ
แล้วแต่กรณี 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ัง  วันออกเสียงประชามติ  และ 
ให้หมายความรวมถึงวันที่ประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี 

“ผู้ร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่กล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   

“ผู้ถูกร้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง
ผู้สมัครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
หรือพรรคการเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว 

“คําร้อง”  หมายความว่า  คํากล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  และให้หมายความรวมถึง 
คําร้องคัดค้านหรือคําคัดค้านด้วย 

“เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”  หมายความว่า  การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐาน
พอสมควรจากการแจ้งเบาะแส  หรือประการอื่นใด  รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าว่ามีการกระทําใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล 
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

“การตรวจมูลกรณี”  หมายความว่า  การแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อมูลในเบื้องต้นเพียงที่
จะทราบว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทํา
อันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และมีพยานหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปหรือไม่ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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“การสืบสวน”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริง  ซึ่งผู้มีหน้าที่กระทําการได้ปฏิบัติ 
ไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อป้องกัน  ปราบปราม  และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่ามีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

“การสอบสวน”  หมายความว่า  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่น
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไปเก่ียวกับความผิด  
ที่กล่าวหา  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหา  รวบรวม  และการดําเนินการอื่นใด  ซึ่งผู้มีหน้าที่
กระทําการได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอํานาจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

“คําวินิจฉัย”  หมายความว่า  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการในการวินิจฉัยชี้ขาดสํานวน 
การสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบนี้ 

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  หรือวิธีการ
ทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน

การสืบสวน  การไต่สวน  การรับฟังคําชี้แจง  หรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 

“เอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการใหญ่สํานกังานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่จัดให้มีการเลือกตั้ง 
“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน   

ไต่สวน  หรือดําเนินคดี  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานและให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสาํนักงาน 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาด้วย 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สถานเอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึง  สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีมีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจกําหนด  ยกเว้น  ผ่อนผัน  ย่นหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติ  

ตามความในระเบียบนี้ก็ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการ  หรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  
การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท้ายระเบียบนี้  
หรือหลักสูตรอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเป็นเจ้าพนักงาน 

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็น 
เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา 
ในการดําเนินการ  และให้กําหนดขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนด้วย   

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  ให้แต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ 
ที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

ข้อ ๗ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่อง  และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดอันเก่ียวกับบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  

ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล  พรรคการเมือง  รวมทั้งข้อพิรุธอันควรสงสัยใด ๆ  โดยทําเป็น
บันทึกรายละเอียดเก็บรวบรวมไว้  เพื่อประโยชน์ในทางที่จะนํามาใช้ในการระงับ  ยับย้ัง  ป้องกัน   
และขจัดการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําใด  อันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง   
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีมีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการอาจกําหนด  ยกเว้น  ผ่อนผัน  ย่นหรือขยายระยะเวลาการปฏิบัติ  

ตามความในระเบียบนี้ก็ได้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขาธิการ  หรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  
การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท้ายระเบียบนี้  
หรือหลักสูตรอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเป็นเจ้าพนักงาน 

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็น 
เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา 
ในการดําเนินการ  และให้กําหนดขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนด้วย   

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  ให้แต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ 
ที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

ข้อ ๗ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สอดส่อง  และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดอันเกี่ยวกับบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  

ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล  พรรคการเมือง  รวมทั้งข้อพิรุธอันควรสงสัยใด ๆ  โดยทําเป็น
บันทึกรายละเอียดเก็บรวบรวมไว้  เพื่อประโยชน์ในทางที่จะนํามาใช้ในการระงับ  ยับย้ัง  ป้องกัน   
และขจัดการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําใด  อันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง   
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒

(๒) แสวงหา  และรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทําได้  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง  
และพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทําใด  อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๓) สืบสวน  สอบสวน  ไต่สวน  ดําเนินคดี  รวมทั้งหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

(๔) เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) กรณีที่ต้องมีการค้น  จับ  คุมขัง  เจ้าพนักงานอาจดําเนินการร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจ
หรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น  หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 
หรือเจ้าพนักงานอื่นดําเนินการก็ได้   

ส่วนที่  ๒ 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖  วรรคหน่ึง  
แล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานต่อสํานักงาน  ตามแบบท้ายระเบียบ   
พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ภาพถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบ  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  ภาพ 
ข้อ ๙ เมื่อสํานักงานได้รับคําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานและได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้แก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ให้สํานักงานจัดทําสําเนาคู่ฉบับบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานไว้ฉบับหนึ่ง  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๐ บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๔  ปี  นับแต่วันออกบัตร  

เม่ือบัตรสิ้นอายุและมีความประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ฉบับเดิม  ให้เจ้าพนักงานแจ้งขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่   

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นเจ้าพนักงานตามระเบียบนี้  ให้ใช้บัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งประกอบคําสั่งแต่งตั้งแทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานก็ได้   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายด้วยประการใด ๆ   
ให้รีบรายงานต่อเลขาธิการ  เพื่อขอออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่  โดยให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง 
ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๒ ในกรณีเจ้าพนักงานผู้ถือบัตรประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน  
เนื่องจากเปล่ียนตําแหน่ง  หรือเลื่อนระดับ  เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ให้ยื่นคําขอพร้อมทั้ง
ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสํานักงานเพื่อออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานฉบับใหม่ 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

 
 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานตามข้อ  ๖ 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
และกรรมการสืบสวนและไต่สวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ให้คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  
ระดับตําแหน่งของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและลักษณะแห่งสํานวน 

ในกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐเป็นคณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนทั้งคณะหรือบางส่วน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ือง  ให้พิจารณาแต่งตั้ง
จากบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การสอบสวน  การไต่สวน   
การดําเนินคดี  การเงิน  การบัญชี  หรือความรู้ความสามารถอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๔ ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน  หรือกรรมการสืบสวนและไต่สวนพ้นจากหน้าที่  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการสั่งให้พ้นจากหน้าที่   
(๔) คณะกรรมการได้วินจิฉัยชี้ขาดสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ  เพื่อพิจารณาดําเนินคดีอาญา 

ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และพนักงานอัยการสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติมในคดีอาญาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   
คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งคดีเสรจ็สิ้น 

ข้อ ๑๕ ในการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ต้องมีประธานกรรมการสืบสวน
และไต่สวน  และกรรมการสืบสวนและไต่สวนมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มาประชุม
เลือกกันเองคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒

การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งในรายงานการสืบสวน
หรือรายงานการไต่สวนดว้ย 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

แล้วแต่กรณี 
(๒) ในกรณีที่การสืบสวนหรือไต่สวน  มีความจําเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ถ้อยคําของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน  หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่กําหนด 

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยให้ขอความร่วมมือ
กับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามกฎหมาย 

(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการมอบหมายในการสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีจําเป็น  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจมอบหมายให้กรรมการสืบสวนและไต่สวน

ไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่เห็นสมควร  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่
และอํานาจก็ได้ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการ  กรรมการ  มีอํานาจในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ   
และเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   

ให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  มีอํานาจในการตรวจสอบ  เร่งรัด  และให้ข้อแนะนําการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
หน้าที่และอํานาจในการสืบสวนหรือไต่สวน 

และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือมีการย่ืนคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ   
หรือกรรมการ  ว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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การลงมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการสืบสวนและไต่สวนคนใดมีความเห็นแย้ง  ให้ทําความเห็นแย้งในรายงานการสืบสวน
หรือรายงานการไต่สวนดว้ย 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  

แล้วแต่กรณี 
(๒) ในกรณีที่การสืบสวนหรือไต่สวน  มีความจําเป็นต้องเปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน

เลือกตั้งแล้วเสร็จ  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขอให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า  ถ้อยคําของบุคคลใดอาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  

ให้เรียกบุคคลนั้นมาเป็นพยาน  หรือกรณีบุคคลใดได้ครอบครองเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร  สิ่งของ  ข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่กําหนด 

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนหรือไต่สวน  
กรณีมีเหตุต้องตรวจค้นให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยให้ขอความร่วมมือ
กับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจ้าพนักงานอื่นที่มีอํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามกฎหมาย 

(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการมอบหมายในการสืบสวนหรือไต่สวน 
กรณีจําเป็น  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจมอบหมายให้กรรมการสืบสวนและไต่สวน

ไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่เห็นสมควร  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่
และอํานาจก็ได้ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการ  กรรมการ  มีอํานาจในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ   
และเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน   

ให้เลขาธิการ  ผู้อํานวยการ  มีอํานาจในการตรวจสอบ  เร่งรัด  และให้ข้อแนะนําการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
หน้าที่และอํานาจในการสืบสวนหรือไต่สวน 

และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือมีการย่ืนคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ   
หรือกรรมการ  ว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕๗
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และพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  หากมีกรณีความจําเป็นหรือมีเหตุขัดข้อง  อาจร้องขอต่อคณะกรรมการ 
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารหรือรายละเอียดของบุคคล  เครือข่าย  ภูมิประเทศ  และอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
หรืออาจมีผลต่อการเลือกตั้ง  และจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลไว้ที่สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  
หรือการเลือก  หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารในระบบฐานข้อมูลตามข้อ  ๒๐  สามารถใช้ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่
ของการสืบสวน  การไต่สวน  หรือการวินจิฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการได ้

หมวด  ๒ 
คําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คําร้อง 

 
 

ข้อ ๒๒ คําร้องต้องทําเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) วัน  เดือน  ปีที่ทําคําร้อง 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้ 
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ถูกร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดทําเป็นบัญชีแนบท้ายคําร้องก็ได้ 
(๔) ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัน  เวลา  
และสถานที่ที่เกิดการกระทํา  รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิยื่นคําร้อง   
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง 

ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีสิทธิยื่นคําร้องในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง  หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง  
หรือที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๕๘
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(๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ได้แก่  ผู้สมัครในระดับอําเภอ  ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด  
หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับประเทศ  มีสิทธิยื่นคําร้องในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  
แล้วแต่กรณี 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น  
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  ได้แก่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกตั้งนั้น  

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ได้แก่  ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น 
ข้อ ๒๔ คําร้องให้ยื่นได้  ดังนี้   
(๑) คําร้องเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ยื่นคําร้องได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ

กําหนดวันเลือกตั้งจนถงึสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เว้นแต่ 
 (ก) คําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย 

แปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 (ข) คําร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน  ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  

หรือในกรณีคําร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง  ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
(๒) คําร้องเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้ยื่นคําร้องภายในสามวันนับแต่วันเลือก 

ในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  อาจย่ืนคําร้องได้ก่อนวันประกาศ 

ผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีคําร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง  ให้ยื่นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๔) คําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  ให้ยื่นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนน
ออกเสียงสิ้นสุดลง   

ข้อ ๒๕ ผู้ร้องต้องย่ืนคําร้องด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งน้ัน  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นอาจยื่นที่สํานักงานก็ได้  ผู้ร้องอาจมอบอํานาจให้
ผู้อื่นนําไปย่ืนแทนก็ได้  โดยจะต้องส่งใบมอบอํานาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการยื่นคําร้องแทน  
และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอํานาจด้วย   

คําร้องตามข้อ  ๒๔  (๑)  (ข)  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งที่ดําเนินการนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น  แล้วให้คณะกรรมการ 
ประจําหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งจัดส่งคําร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยเร็ว   

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีมีการย่ืนคําร้องต่อกรรมการโดยตรง  กรรมการอาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ให้พนักงานออกใบรับคําร้องให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับคําร้องไว้แล้ว  ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน  หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจคําร้องและดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) บันทึกการรับคําร้องไว้ในสารบบ 
(๒) คําร้องที่มีรายการยังไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  ให้แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมในระยะเวลา 

ที่กําหนด  หรือจะบันทึกถ้อยคําผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคําร้องก็ได้ 
(๓) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  แต่มีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริง  พฤติการณ์  

หรือพยานหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  อาจเสนอต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาตรวจ 
มูลกรณีก่อนก็ได้ 

(๔) คําร้องที่มีรายการครบถ้วนตามข้อ  ๒๒  และมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่ชัดเจน  รวมท้ังระบุพยานหลักฐานพอสมควร  ให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแตก่รณี  พิจารณาสั่งรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 

เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังรับไว้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑   

ข้อ ๒๗ คําร้องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ไม่รับไว้ดําเนินการ 
(๑) คําร้องที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ  ๒๒ 
(๒) คําร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือย่ืนเกินระยะเวลาตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔ 
(๓) คําร้องที่มิได้ยื่นตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๕   
(๔) คําร้องที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 
(๕) คําร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  หรือที่ศาลได้มีคําพิพากษา  หรือมีคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
ข้อ ๒๘ กรณีตามข้อ  ๒๗  ให้พนักงานท่ีได้รับมอบหมายเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  

เพื่อพิจารณา  โดยเสนอผ่านผู้อํานวยการ  และหรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 
คําร้องที่มีหลายข้อกล่าวหาให้พิจารณาเสนอความเห็นสั่งรับหรือไม่รับไว้ดําเนินการเป็นรายข้อกล่าวหา 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้ว  อาจสั่งรับไว้ดําเนินการอย่างใดหรือ 

สั่งมิให้รับไว้ดําเนินการก็ได้   
ส่วนที่  ๒ 

เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๖๐
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(๑) เ ม่ือมี เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ ใด  
คณะกรรมการหรือกรรมการผู้นั้น  มีอํานาจส่งเร่ืองให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพื่อตรวจมูลกรณี 

(๒) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  ให้พิจารณา  
ตรวจมูลกรณี  ทั้งนี้  เลขาธิการจะส่งเร่ืองให้ผู้อํานวยการดําเนินการแทนก็ได้ 

(๓) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานผู้ใด  ให้พนักงานผู้นั้นรายงาน
ข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น  (ถ้ามี)  ต่อเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี   
เพื่อพิจารณาตรวจมูลกรณี 

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  หรือมีหลักฐาน
พอสมควร  หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีการตรวจมูล
กรณีก่อนก็ได้  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒ 

เมื่อดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๖  ต่อไป 
ข้อ ๓๐ ในกรณีต่อไปนี้  อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่จะตรวจมูลกรณี   

สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  แล้วแต่กรณี 
(๑) การได้รับแจ้ง  หรือได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
(๒) การได้รับแจ้งหรือรับทราบข้อมูล  เบาะแสจากหน่วยงานอื่นของรัฐ  สภาองค์กรชุมชน  

กลุ่มบุคคล  หรือบุคคลใด   
(๓) ช่องทางอื่น ๆ  ถ้าข้อมูลเบาะแสดังกล่าวมีรายละเอียดหรือข้อมูลหลักฐานพอสมควร 
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควร

เชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ   

ข้อ ๓๒ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับ
เร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และ
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น 
มาให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไป  ในกรณีเช่นนี้  ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน 

้หนา   ๖๑
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โอนเร่ืองหรือส่งสํานวนการสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การตรวจมูลกรณี  การสืบสวน  การไต่สวน  และการสอบสวน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจมูลกรณี 

 
 

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  และผู้อํานวยการ  มีอํานาจมอบหมาย 
ให้พนักงานดําเนินการตรวจมูลกรณีตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  พนักงานต้องดําเนินการตรวจมูลกรณีให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  จะมอบหมายพนักงานคนใดหรือหลายคนก็ได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเชี่ยวชาญ  ความเหมาะสม  และปริมาณงานที่รับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๓๔ ในการตรวจมูลกรณี  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทราบรายละเอียดหรือบันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๓) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ขอ้ ๓๕ ในการบันทึกถ้อยคํา  ให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิว้มือ  หากไม่ประสงค์

ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  ให้บันทึกเหตุไว้ท้ายบันทึกถ้อยคําและให้ใช้ประกอบการตรวจมูลกรณีได้ 
ข้อ ๓๖ เม่ือดําเนินการตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ  ให้จัดทํารายงานตามแบบ  สตว.  ๓  เสนอต่อ  

ผู้ที่มอบหมายให้ตรวจมูลกรณี  โดยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีการย่ืนคําร้อง  หรือเหตุที่มีการสั่งตรวจมูลกรณี 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี 
(๔) เสนอความเห็นว่า  ควรสั่งรับไว้ดําเนินการหรือไม่ 
ขอ้ ๓๗ เม่ือเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  พิจารณาผลการตรวจมูลกรณี 

ตามข้อ  ๒๖  (๓)  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้สั่งรับไว้ดําเนินการ

สืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๑ 

้หนา   ๖๒
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(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ดําเนินการต่อไปได้  
ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๓๘ ในการพิจารณาผลการตรวจมูลกรณีตามข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการหรือกรรมการส่งเรื่องให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการเพ่ือให้มี 

การตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจารณา
สั่งให้ดําเนินการสืบสวน  ไต่สวน  หรือสั่งให้ยุติเร่ือง 

(๒) ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้อํานวยการส่ังให้มีการตรวจมูลกรณี  ให้รายงานต่อเลขาธิการ
หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งให้ยุติเรื่อง 

ความตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเลขาธิการหรือผู้อํานวยการสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  
ให้รายงานคณะกรรมการทราบ  ตามแบบ  สตว.  ๒   

ข้อ ๓๙ ก่อนมีคําสั่งตามข้อ  ๓๗  หรือข้อ  ๓๘  หากเห็นสมควร  คณะกรรมการ  กรรมการ  
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  อาจสัง่ให้ดําเนินการตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๔๐ บรรดาสิ่งของ  หรือบันทึก  รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้มาจากการตรวจมูลกรณีนี้   
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน 

ส่วนที่  ๒ 
การสืบสวน 

 
 

ข้อ ๔๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 
เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ  ให้ดําเนินการสืบสวน   

เมื่อคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเร่ืองใดไว้
ดําเนินการสืบสวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหน่ึงเป็นเจ้าของสํานวน 
เพื่อดําเนินการสืบสวนเร่ืองนั้นโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่ได้รับมอบหมายดําเนินการสืบสวนและสรุปสํานวน   
ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผล  
ความจําเป็นต่อเลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวน
ออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่การดําเนินการสืบสวนตามวรรคสามไม่แล้วเสร็จ  ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ
รายงานเหตุผลความจําเป็นเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการสืบสวนต่อคณะกรรมการ  โดยให้ขอขยาย
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ระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ได้อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการสืบสวน  ให้ดําเนินการสืบสวนต่อไป 

ข้อ ๔๒ ในการสืบสวน  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๖)  ข้อใดข้อหน่ึง  หรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส 
(๒) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ขอทราบข้อเท็จจริง  หรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชนหรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๔) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
(๕) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๔๓ ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ผู้ ให้ถ้อยคําต้องให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ   

และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นการหลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ   
หรือให้สัญญาใด ๆ  อันเป็นการจูงใจผู้ให้ถอ้ยคําเพื่อให้ถ้อยคําอย่างหนึ่งอย่างใด 

ก่อนการสอบและบันทึกถ้อยคํา  ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่า  คณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวน  มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  หากให้ถ้อยคําเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  โดยให้ผู้ให้ถ้อยคํา 
และคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคําให้เขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์  ถ้าจําเป็นต้องแก้ไขหรือตกเติมข้อความ  
ห้ามมิให้ขูดลบ  หรือบันทึกข้อความทับ  แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่   
หรือตกเติมข้อความ  โดยให้กรรมการสืบสวนและไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา 
ไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  หรือไม่อาจลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วมือได้  ให้บันทึก 
เหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น 

ในการสอบและบันทึกถ้อยคํา  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนอาจบันทึกภาพหรือเสียง 
ของผู้ให้ถ้อยคําหรือล่ามด้วยก็ได้  ในกรณีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมให้บันทึกภาพหรือเสียงให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุไว้แล้วดําเนินการต่อไปโดยงดการบนัทึกภาพหรือเสียง   
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ข้อ ๔๔ ในการสอบและบันทึกถ้อยคําให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น 
หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ  ให้ใช้ล่ามแปล   

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะ
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ิน  และไม่มีล่ามให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถพูดหรือได้ยิน  หรือสื่อความหมายได้  และไม่มีล่ามภาษามือ 
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดหาล่ามภาษามือให้  หรือจัดให้ถาม  ตอบ  หรือสื่อความหมาย  
โดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ใช้ล่าม  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตใจ  จะไม่เพิ่มเติม  
หรือตัดทอนสิ่งที่แปล  และจะแปลให้ถูกต้อง  โดยให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคําหรอืคําแปลนั้น 

ข้อ ๔๕ ผู้ถูกร้องมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคําหรือให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ  ก็ได้  ในกรณีที่ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคํา   
ให้นําความในข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีอํานาจเรียกหรือออกหมายเรียกบุคคลใดให้มาพบ
หรือให้ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึง  ไม่มาพบ  หรือไม่ส่งข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารภายในเวลา 
ที่กําหนด  หรือมาพบแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคําอันจะส่งผลให้การสืบสวนล่าช้า  หรือไม่ทันตามระยะเวลา 
ที่กําหนด  และไม่สามารถดําเนินการวิธีอื่นใดเพื่อที่จะทราบถ้อยคําของบุคคลหรือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  วัตถุ  
สิ่งของ  เอกสารดังกล่าว  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะไม่ทําการสืบสวนในส่วนของถ้อยคําบุคคล  
ข้อมูล  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสารนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตแุห่งการนั้นไว้ในสํานวนการสืบสวนด้วย 

ข้อ ๔๗ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน  ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า  มีผู้ใดกระทําการใด
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้พิจารณามีการแจ้งเหตุ
แห่งการสืบสวนแก่บุคคลนั้น 

ให้นําความตามข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับกับการแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนโดยอนุโลม 
ข้อ ๔๘ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงาน 

การสืบสวนตามแบบ  สตว.  ๔  ซึ่งต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่มีการสืบสวน 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง 
(๓) เรื่องที่ร้องและพฤติการณ์การกระทําผิดตามที่ร้อง  หรือมูลกรณีและพฤติการณ ์

การกระทําผิดที่มีเหตุให้ต้องสืบสวน 
(๔) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการสืบสวน 
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(๕) สรุปเร่ืองที่สืบสวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา 
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิง 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการสืบสวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน
ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผล 
ท้ายรายงานการสืบสวน  แล้วเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  
ผู้อํานวยการอาจส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมก่อนมีความเห็น 

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการสืบสวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้จัดทําความเห็น
พร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการ  เว้นแต่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการสืบสวน
เพิ่มเติมก่อนมีความเห็น 

ในกรณีที่ มี เหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  จะเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยโดยตรงก็ได้ 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่า  มีผู้สมัครเป็นผู้กระทําการ  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ทําการสืบสวนเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการไต่สวน 

เม่ือมีคําสั่งให้ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวน
ต่อไปโดยพยานหลักฐานทั้งปวงในการสืบสวนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวน 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําความผิด   
แต่มีผู้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
อันเป็นความผิดทางอาญา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอสํานวนการสืบสวนต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจะให้ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว  โดยให้มีการร้องทุกข์   
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจก็ได้ 

ส่วนที่  ๓ 
การไต่สวน 

 
 

ข้อ ๕๑ ในกรณีมีคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัคร 
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เป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําดังกล่าว  ถ้าคําร้องหรือเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏดังกล่าวมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอให้ดําเนินการไต่สวน   

เมื่อคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  สั่งรับเร่ืองใดไว้
ดําเนินการไต่สวนแล้ว  ให้มอบหมายคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะใดคณะหนึ่งเป็นเจ้าของสํานวน 
เพื่อดําเนินการไต่สวนเรื่องนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๕๒ ให้ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสืบสวน  
และไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่สวนโดยเร็ว  ในการประชุมครั้งแรกให้พิจารณากําหนดแนวทางและระยะเวลา   
ในการไต่สวน  โดยให้พิจารณาจากเอกสาร  หรือหลักฐานต้นเรื่อง  รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ ์
ที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อให้การไต่สวนดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดําเนินการไต่สวนและสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายใน 
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองไว้ดําเนินการ  หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ
เลขาธิการหรือผู้อํานวยการ  แล้วแต่กรณี  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง  
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่การดําเนินการไต่สวนตามวรรคสองไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ
รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็น  เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการไต่สวนต่อคณะกรรมการ   
โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการไต่สวนไม่น้อยกว่าสามวัน  ในระหว่างที่คณะกรรมการ 
ยังไม่ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการไต่สวนให้ดําเนินการไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๕๓ ในการไต่สวนให้นาํความตามข้อ  ๔๒  ถึงข้อ  ๔๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๔ 

การแจ้งข้อกล่าวหา  และสิทธิการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
 
 

ข้อ ๕๔ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวน  รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง  
หรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏแล้ว  มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังได้ว่า  ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถ่ิน  ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   
หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทํา  สนับสนุน  หรือรู้เหน็เป็นใจให้ผู้อื่นกระทํา  หรือรู้ว่า
มีการกระทําดังกล่าว  แต่ไม่ดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น  หรือได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น  
ซึ่งจะมีผลให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง  เลือกตั้งใหม่  นับคะแนนใหม่  หรือต้องดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  แล้วแต่กรณี   
ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว  ตามแบบ  สตว.  ๖   
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ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหา  โดยให้จัดทําบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปจํานวนสองฉบับเพื่อส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไว้
ในสํานวนการไต่สวนหน่ึงฉบับ 

ให้จัดทําหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยแนบ
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมหนังสือดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคํา  หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาด้วย  โดยไปส่ง 
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ณ  ภูมิลําเนา  ที่อยู่ตามหลักฐาน 
การสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนา
ทางราชการ  หรือแจ้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมาย   

กรณีการแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  ให้ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคํา 
ไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาที่อยู่ตามหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  หรือหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือภูมิลําเนาทางราชการ  โดยให้มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ในท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานตํารวจเป็นพยานร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและกําหนดนัดดังกล่าวนับแต่ได้ดําเนินการปิดหมายแล้ว   

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่การไต่สวนมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะฟังได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น  มีส่วนรู้เห็น  
หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทําของผู้สมัครซึ่งถูกกล่าวหานั้นแล้ว  มิได้ยับยั้งหรือแก้ไข
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ถือว่าหัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรายงานต่อ
ผู้อํานวยการหรือเลขาธิการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
ตามข้อ  ๕๔  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์ 
ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการไต่สวน  
แล้วดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา  แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา   
ให้บนัทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย  และให้รวมไว้ในสํานวนการไต่สวน 

ข้อ ๕๗ ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหา 
ด้วยวาจา  หรือโดยทําเป็นหนังสือก็ได้  กรณีผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาให้บันทึกถ้อยคํา 
และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ  หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจ 
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จํานวนหนึ่งคน  แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน  กรณีที่ 
ไม่สามารถนําบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ไม่อาจนํามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้   
และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวซักถาม  แนะนําผู้ถูกกล่าวหา  หรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา  หากฝ่าฝืน
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หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวาง  หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  คณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนจะไม่อนุญาตให้บุคคลน้ันเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ 
ในสํานวนการไต่สวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  โดยอ้าง
เหตุผลและความจําเป็น  หากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อประโยชน์ 
แห่งความเป็นธรรมและไม่เป็นการประวิงเวลา  จะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า  การไต่สวนพยานหลักฐานใด
จะทําให้การไต่สวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้  โดยให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

ข้อ ๕๘ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคําชี้แจง  หรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร  หรือพยานวัตถุเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในเวลาใด ๆ  
ก่อนเสนอรายงานการไต่สวนต่อผู้อํานวยการ  เลขาธิการ  หรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนทําการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้ทํารายงานการไต่สวน
ตามแบบ  สตว.  ๕  ซึ่งต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  หรือเหตุที่ต้องมีการไต่สวน 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และตําแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกร้อง   
(๓) เร่ืองที่ถกูร้อง  ขอ้กล่าวหา  คําแก้ข้อกล่าวหา  และพฤติการณ์การกระทําผิดตามข้อกล่าวหา 
(๔) สรุปข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการไต่สวน 
(๕) สรุปเรื่องที่ไต่สวนและเสนอความเห็นควรดําเนินการ  โดยให้มีเหตุผลในการพิจารณา 

ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิง 
เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เสนอสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการโดยผ่าน

ผู้อํานวยการ  หรือเลขาธิการ  แล้วแต่กรณี 
เม่ือผู้อํานวยการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสองแล้ว  ให้มีความเห็นพร้อมเหตุผลต่อท้าย

รายงานการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการอาจสั่งไต่สวนเพิ่มเติม  แล้วเสนอสํานวน 
การไต่สวนต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

เม่ือเลขาธิการได้รับสํานวนการไต่สวนตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  ให้มีความเห็น 
พร้อมเหตุผลประกอบในสํานวนการไต่สวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เลขาธิการอาจส่ังไต่สวนเพิ่มเติม
แล้วเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการไต่สวนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว  เว้นแต่ 
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ  ๗๘ 

้หนา   ๖๙
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ส่วนที่  ๕ 
การสืบสวนหรือไต่สวนการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   

ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
 
 

ข้อ  ๖๐  ในกรณีที่ มีคําร้อง  หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไม่ว่าโดยทางใด   
ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป  ว่ามีการกระทําใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร  
การสืบสวนหรือไต่สวนให้นําความในหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้หน้าที่และอํานาจของเลขาธิการเป็นอํานาจหน้าที่ของเอกอัครราชทูต   

เมื่อมีเหตุที่จะทําการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เอกอัครราชทูตแจ้งรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สถานเอกอัครราชทูตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  หรือคณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนเฉพาะกาลหรือเฉพาะเรื่อง  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็น
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนร่วมกับเจ้าหนา้ที่ของสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ 

ข้อ ๖๑ คําร้องให้ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการร้องเกิดขึ้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น
อาจยื่นที่สํานักงานก็ได้ 

ในกรณีมีการยื่นคําร้องต่อสํานักงาน  ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้เอกอัครราชทูตที่เหตุแห่งการกล่าวหา
เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบเพื่อดําเนินการต่อไป  เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน
โดยสํานักงาน 

หากเป็นการกล่าวหาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดําเนินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตเสนอเร่ืองต่อ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป 

ข้อ ๖๒ การจัดทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวน  ให้จัดทําตามแบบ  สตว.  ๔  
หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  โดยสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเป็นภาษาไทย
ประกอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนเสนอเอกอัครราชทูต  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับสํานวน 
การสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้ส่งสํานวนผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้เลขาธิการ
ดําเนินการต่อไป 

้หนา   ๗๐
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ส่วนที่  ๖ 
การสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไป 
โดยรวดเร็ว  สุจริต  หรือเที่ยงธรรม  เม่ือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ  
ให้ทํารายงานการสืบสวนหรือรายงานการไต่สวนตามแบบ  สตว.  ๔  หรือ  สตว.  ๕  แล้วแต่กรณี  เสนอเลขาธิการ
เพื่อจัดทําความเห็น  โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโดยเร็ว  เว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการเห็นสมควรให้ไต่สวนเพ่ิมเติม  อาจมอบหมายให้ 
เจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคนหรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรแจ้งข้อกล่าวหา  คณะกรรมการจะแจ้งเอง   
หรือมอบหมายให้เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟัง
พยานหลักฐานแทนก็ได้  ในการนี้  ให้คณะกรรมการ  เลขาธิการ  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  
แล้วแต่กรณี  จัดทําบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ  สตว.  ๗  เพื่อส่งไปยังผู้ถูกกล่าวหา  
โดยให้นําความในข้อ  ๕๔  ถึงข้อ  ๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และอาจมีหลายคณะก็ได้  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน 
และกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการอัยการ  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังกล่าว  และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ   
ช่วยตรวจสอบสํานวนตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนว่างลง  
ให้ประธานกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนหรือกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  มีหน้าที่และอํานาจช่วยคณะกรรมการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
(๒) รับฟังคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ 
(๓) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

้หนา   ๗๑
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ข้อ ๖๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้เป็นไป
โดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  คณะกรรมการอาจให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนตรวจสอบสํานวน
การสืบสวนหรือไต่สวน  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนไม่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์  ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  
ทั้งนี้  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนหรือเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๖๘ ให้นําความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๗ 
การรวมเรื่อง  การแยกเร่ือง  และการถอนคําร้อง 

 
 

ข้อ ๖๙ คณะกรรมการอาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  สํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวน  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๒) ผู้ร้องและผู้ถูกร้องหลายรายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 
(๓) เรื่องร้องที่มีผู้ร้องต่างรายกัน  แต่ผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน 
(๔) เรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน 
เลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการ  อาจสั่งให้รวมคําร้อง  เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  

สํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าเรื่องที่ร้อง  หรือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ   
มีมูลกรณีเดียวกันหรือเก่ียวพันกัน 

ข้อ ๗๐ เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าการสืบสวนหรือไต่สวนเร่ืองใดมีความยุ่งยาก  ซับซ้อน   
หรืออาจจะเกิดความล่าช้า  เพื่อให้การสืบสวนหรือไต่สวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วหรือเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม  คณะกรรมการอาจสั่งให้แยกเรื่องหรือแยกประเด็นของเรื่องดังกล่าวไปทําการสืบสวน
หรือไต่สวนต่างหาก  หรือแยกไปรวมกับประเด็นของเรื่องอื่นก็ได้ 

ข้อ ๗๑ ในกรณีปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่ามีผู้อื่นกระทําการใดอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายร่วมกับผู้ถูกร้อง  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนรายงานให้ผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนทราบ  แล้วดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนหรือไต่สวนว่าผู้ถูกร้องกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้ง 
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มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายประการอื่นอีก  ให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  เพื่อสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
กรณีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๗๒ ก่อนคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดผู้ร้องอาจย่ืนหนังสือขอถอนคําร้องต่อเลขาธิการ 
หรือผู้อํานวยการก็ได้  เม่ือเลขาธิการหรือผู้อํานวยการได้รับหนังสือขอถอนคําร้องแล้ว  ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนคําร้องก็ได้  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณา 
ให้ผู้ร้องทราบ 

ส่วนที่  ๘ 
การสอบสวน 

 
 

ข้อ ๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าต้องมีการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด
เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาและวินิจฉัย 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

 
 

ข้อ ๗๔ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้  
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการ
วินิจฉัย  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  การสืบสวน  การไต่สวน  การบัญชี  การตรวจสอบภายใน  
หรือด้านอื่น ๆ  ที่เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๗๕ ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัย  พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
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(๓) ลาออก 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อเห็นสมควร 
กรณีที่ตําแหน่งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยว่างลงนอกจากครบวาระ  

และมีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยแทนตําแหน่งที่ว่างลง  ให้ประธาน
อนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๗๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องมีประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
และอนุกรรมการวินิจฉัยมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม   
ให้ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยเป็นประธานในท่ีประชุม  ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
ไม่มาประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการวินิจฉัยที่มาประชุมเลือกกันเองคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ให้ถือเสียงข้างมาก  ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
และอนุกรรมการวินิจฉัยทุกคนที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ 

ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๗๗ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย  
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ ๗๘ ให้ เลขาธิ การ เสนอ สํานวนการ สืบสวนห รือไต่ สวน   พร้อมความเห็นต่ อ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อพิจารณา  ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่น   

เม่ือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้พิจารณาด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเห็นว่าสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ให้ส่งเร่ืองให้เลขาธิการดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม  หรือดําเนินการอื่นใดให้ครบถ้วน   

การดําเนินการตามวรรคสาม  เลขาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเดิม 
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๗๙ เมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้จัดทําความเห็นตามแบบ  สตว.  ๘  
เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาโดยเร็ว 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  ต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  โดยต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานอนกุรรมการวินิจฉัยและอนุกรรมการวินิจฉัยที่พิจารณาทุกคน 
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ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยหรืออนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้ง   
ให้ทําความเห็นแย้งประกอบไว้ด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาสั่งการของกรรมการ 

 
 

ข้อ ๘๐ ในกรณีกรรมการพบเห็นว่ามีการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใด  อันอาจเป็นเหตุ
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  มีอํานาจ
ดําเนินการได้  ดังนี้ 

(๑) ถ้าการนั้นเป็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้มีหน้าที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีอํานาจส่ังให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือส่ังให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

(๒) ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ  
หรือสั่งให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา  และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการ
ต่อไปได้ตามที่จําเป็น 

(๓)  ในกรณีมีความจําเป็น  จะสั่งระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตั้ง  
และสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่  หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  หรือทุกหน่วยใน 
เขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทํา  หรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  
ในการน้ี  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควร  จะมีมติให้แก้ไข  เพิ่มเติม  ยกเลิกคําสั่ง  หรือมีมติให้ดําเนินการ
อย่างใดตามที่เหมาะสมก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ในกรณีกรรมการส่ังให้ผู้อํานวยการบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทําและรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ  ๘๐  (๒)  ให้ดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกถ้อยคําบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานเอกชน  หรือจากบุคคลใด ๆ  มาประกอบการพิจารณา 
(๓) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่าผู้กระทําผิด 

เป็นผู้ใด  มีบุคคลใดร่วมกระทําความผิด  พฤติกรรมในการกระทําเป็นอย่างไร  มีพยานหลักฐานใด 
ผู้อํานวยการอาจมอบหมายให้พนักงานคนใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้  

แต่ทั้งนี้  จะมอบหมายให้พนักงานเป็นผู้ดําเนินการแทนไม่ได้ 
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เมื่อผู้อํานวยการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เสนอรายงานพร้อมความเห็นต่อกรรมการ 
ผู้สั่งเพื่อพิจารณา 

กรณีกรรมการส่ังให้ดําเนินคดีอาญา  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งปวง  
และร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณาและวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๘๒ เมื่อคณะกรรมการได้รับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณา  วินิจฉัยชี้ขาด  หรือสั่งการโดยเร็ว 

ข้อ ๘๓ ในการลงมติวินิจฉัยของกรรมการ  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเร่ืองและประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของ
กรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ต้องทําคําวินจิฉัย  เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบร่างคําวินิจฉัยนั้น  และประธาน
กรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง   
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้ 

คําวินิจฉัยตามวรรคสอง  ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม 

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแทน  
เมื่อเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

ข้อ ๘๔ ให้เลขาธิการส่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้แก่ผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  หรือผู้อํานวยการทราบ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  เมื่อมีการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ใด
เป็นการชั่วคราว  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น   

เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง  หรือการเลือก  หรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา 
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

ให้นําความในวรรคหน่ึง  และวรรคสอง  มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยอนุโลม  แต่การย่ืนคําร้องให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หัวหน้าพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็น  หรือปล่อยปละละเลย  หรือทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว  มิได้ยับย้ัง   
หรือแก้ไข  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการดําเนินการย่ืนคําร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ มีคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือประกาศผลการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องหรือส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  และมีความเห็นให้ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์  
หรือศาลฎีกา  หรือศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณามีคําสั่งให้สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิสมัคร   
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ใด  หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
แล้วแต่กรณี  และมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใด  เพราะเหตุกระทําความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วย  ให้รอการดําเนินคดีอาญาไว้ก่อนจนกว่าคดีเลือกตั้ง 
จะดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงอายุความในการดําเนินคดีอาญาด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๘๗ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําความผิดและกฎหมาย
บัญญัติให้ถือว่าการกระทําผิดนั้นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  และให้มีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจได้ 

หมวด  ๕ 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๘๘ คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน  และบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมาย  หรือได้ปฏิบัติงานตามระเบียบน้ี   
ให้ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๘๙ พยาน  หรือล่าม  ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจได้เรียกมาให้ถ้อยคําตามระเบียบนี้  
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการตามอัตราที่กําหนดท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่เป็นพยานผู้ร้อง  หรือผู้ถูกร้องอ้าง
หรือนํามาให้ถ้อยคํา 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๙๐ การใดท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  คําสั่ง  หรือมติ   
ของคณะกรรมการและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบ  
มติ  และหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
หลกัสตูรการฝกึอบรม 

ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการสบืสวน การไตส่วน และการวนิจิฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๖ 

ลําดบั หลกัสตูรการฝกึอบรม 
๑ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น 
๒ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง 
๓ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับสูง 
๔ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนสําหรับผู้บริหาร 

 
อัตราคา่ป่วยการลา่ม ล่ามภาษามือ และพยาน 

 

ลําดบั ประเภทของคา่ป่วยการ/คา่ใช้จ่าย อัตราคา่ป่วยการที่ได้รบั 
(บาท) 

๑ ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง  ๕๐๐ บาท ต่อช่ัวโมง  
๒ พยานท่ีมีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๓๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๓ พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 
(ยกเว้นค่าเบ้ียเลี้ยง) 

(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรฐั ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา 
ตามกฎหมายหรอืระเบียบของ
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด  
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจา่ย 
ได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๙๐ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบที่ระบุไว้ในข้อ  ๓  คําสั่ง  หรือมติ   
ของคณะกรรมการและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบ  
มติ  และหนังสือส่ังการดังกล่าวต่อไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒
หลกัสตูรการฝกึอบรม 

ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการสบืสวน การไตส่วน และการวนิจิฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๖ 

ลําดบั หลกัสตูรการฝกึอบรม 
๑ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น 
๒ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง 
๓ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับสูง 
๔ หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนสาํหรับผู้บริหาร 

 
อัตราคา่ป่วยการลา่ม ล่ามภาษามือ และพยาน 

 

ลําดบั ประเภทของคา่ป่วยการ/คา่ใช้จ่าย อัตราคา่ป่วยการที่ได้รบั 
(บาท) 

๑ ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง  ๕๐๐ บาท ต่อช่ัวโมง  
๒ พยานท่ีมีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

ที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
หรอืสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๓๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๓ พยานที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่าม ล่ามภาษามือ และพยาน 
(ยกเว้นค่าเบ้ียเลี้ยง) 

(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรฐั ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด  
(๒) บุคคลนอกจาก (๑) ให้เบิกจา่ย 
ได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประเภทตําแหน่งวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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อัตราคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 
ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วยการสบืสวน การไตส่วน และการวินจิฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ลําดบั ประเภทของผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ใช้จ่าย (บาท) 

๑ เจ้าพนักงาน  คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน      เท่าที่จ่ายจริง ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง           
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน  

 
 

อัตราคา่ตอบแทนสํานวนการสบืสวนและสํานวนการไตส่วน  
 

ลําดบั สํานวนที่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ตอบแทน  (บาท) 
๑ สํานวนการสืบสวน  ๓,๐๐๐ บาท  
๒ สํานวนการไต่สวน  ๕,๐๐๐ บาท  

 
 

อัตราคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสาํนวนและคณะอนกุรรมการวินิจฉัย 
 

ลําดบั ประเภทของผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย อัตราคา่ใช้จ่าย  (บาท) 
๑  คณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวน  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน 

๒  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยเบ้ียประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน 

 

แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน 
 

๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
   ด้านหน้า          ๘.๕ ซ.ม. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

๕.๕ ซ.ม. 
 
 

 
 
 
 
   ด้านหลัง          ๘.๕ ซ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เลขที่บัตร......./...... 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานตาม มาตรา ๔๒ 

ยศ/ช่ือ – สกุล................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน.................................................. 

ได้รบัแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
วันออกบัตร 
วันหมดอาย ุ
 
 
   .............................. 
  (                       ) 
        ผู้ออกบัตร 

 
 

     ............................. 
         ลายมือช่ือ  

 
 

พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจไต่สวน ไต่สวน หรือดําเนินคดี
ตามมาตรา ๔๑ และเพ่ือให้การดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวน หรือการ
ดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงาน
มีอํานาจในการไต่สวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดําเนินคดีได้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าท่ีและอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้ง
แต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนรวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 พนักงานของสํานักงานท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตาม
วรรคหน่ึง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายการไต่สวน 
หรือการดําเนินคดี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดแล้ว 
 ในกรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได้ 
 ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน 
 

๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
   ด้านหน้า          ๘.๕ ซ.ม. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

๕.๕ ซ.ม. 
 
 

 
 
 
 
   ด้านหลัง          ๘.๕ ซ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เลขที่บัตร......./...... 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานตาม มาตรา ๔๒ 

ยศ/ช่ือ – สกุล................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน.................................................. 

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
วันออกบัตร 
วันหมดอาย ุ
 
 
   .............................. 
  (                       ) 
        ผู้ออกบัตร 

 
 

     ............................. 
         ลายมือช่ือ  

 
 

พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจไต่สวน ไต่สวน หรือดําเนินคดี
ตามมาตรา ๔๑ และเพ่ือให้การดําเนินการไต่สวนหรือไต่สวน หรือการ
ดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจแต่งต้ังเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงาน
มีอํานาจในการไต่สวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือดําเนินคดีได้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการ และขอบเขตแห่งหน้าท่ีและอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้ง
แต่ละระดับไว้ให้ชัดเจนรวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 พนักงานของสํานักงานท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายการไต่สวน 
หรือการดําเนินคดี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดแล้ว 
 ในกรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได้ 
 ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง เปน็พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะ
ดําเนินการให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการดําเนินการไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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คําขอมีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน  
ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เขียนที่   
วันที่          เดือน                           พ.ศ.   

 
ข้าพเจ้า                                                           อาชีพ    

ตําแหน่ง                                     สังกัด   
เกิดวันที่          เดือน                        พ.ศ.             อายุ          ปี สัญชาติ                   หมู่โลหิต    
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่                       หมู่ที่              ตรอก/ซอย  
ถนน                                                          ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต                                         จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์                                                      เลขประจําตัวประชาชน   
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้   
  
ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวของเจ้าพนักงาน 
ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

กรณ ี   ขอมีบัตรครั้งแรก 
 ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก   บัตรหมดอายุ   บัตรหาย 
   บัตรชํารุด 
  ขอเปลี่ยนบัตร เน่ืองจาก   เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ 
   เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ   เปลี่ยนช่ือตัว 
   เปลี่ยนช่ือสกุล   อื่นๆ   

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ ภาพ 
  ได้แนบใบแจ้งความ กรณีบัตรหาย 
  ได้แนบบัตรเดิม พร้อมใบเปล่ียนคาํนําหน้าชื่อ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล  
  กรณีเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ/ ช่ือตัว/ ช่ือสกุล 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

 
         ลายมือช่ือ                                                ผู้ทําคําขอ 
            (                                              ) 
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ที ่      (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)          

วันที่                                               

เรื่อง  รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาค าร้อง จ านวน        แผ่น 

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับค าร้อง   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)       
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา]   ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  
ตามค าร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่            /             เมื่อวันที่  
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)                (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ร้อง 
(นาย/นาง/นางสาว)                  (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                  ผู้ถูกร้อง 
จ านวน          ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                          มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                           แล้ว 
๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                          รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๓. ข้อกล่าวหาที่ ๓                          ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                           แล้ว 
รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาค าร้องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
                                                                    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
   (ระบุชื่อส่วนงาน)  
โทร    
โทรสาร   

แบบ สตว. ๑  
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ที ่      (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)          

วันที่                                               

เรื่อง  รายงานการรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาเอกสารต้นเรื่อง จ านวน        แผ่น 

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  (ระบุ “การเลือกตั้ง/  
การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา]   ในการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่                           กรณีมีการกล่าวหา (นาย/นาง/นางสาว)   (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุ
สถานะด้วย)         จ านวน          ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                          มี          ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ไมร่ับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                          รบัเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาเอกสารต้นเรื่องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
                                                                    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
   (ระบุชื่อส่วนงาน)  
โทร    
โทรสาร   

แบบ สตว. ๒  
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รายงานการตรวจมูลกรณี 
วันที ่                                          . 

กรณี (นาย/นาง/นางสาว)                                 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)   
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่  

 (นาย/นาง/นางสาว)                                 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)   
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 

เรียน  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตามที ่(ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง”) 
มีค าสั่ง เมื่อวันที่         มอบหมายให้   (ระบุชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย)  
ด าเนินการตรวจมูลกรณี ในกรณี  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)     [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้ง
เขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการตรวจมูลกรณ]ี   ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่                          มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม นั้น 

บัดนี้ ได้ท าการตรวจมูลกรณีเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
   ประเด็นที่ ๒   
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒       
     
 ๒. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า  
  (ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี)  
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   (ระบุ “ค าร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
ตามข้อ ๒.๑    (ระบุ เช่น มีหลักฐานหรือข้อมูลพอสมควรเพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนต่อไปได้/ มีหลักฐาน 

แบบ สตว. ๓  
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หรือข้อมูลพอสมควรเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนต่อไปได้/ มีหลักฐานหรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ  
สืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ เป็นต้น )    จึงเห็นควร     
  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า  
     
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                               ตามข้อ ๒.๒          
                              จึงเห็นควร  
 ๓. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า  
     
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                               ตามข้อ ๓          
                              จึงเห็นควร  
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
   เห็นควร     
   ประเด็นที่ ๒ 
   เห็นควร   
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
   เห็นควร   
 พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณีข้างต้น รวมเอกสาร         แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 (ลงชื่อ)    
         ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
 
 (ลงชื่อ)     
         ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
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รายงานการสืบสวน 
ที ่  

 วันที ่   
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง 
ระหว่าง 
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง 
เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง) 
ตามค าสั่ง                                  ลงวันที่                             ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการสืบสวน กรณ ี     (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวน]                                             ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                         ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”) 
ได้สั่งให้ด าเนินการสืบสวน เมื่อวันที่                          นั้น 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
   ประเด็นที่ ๒   
     

แบบ สตว. ๔  
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๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒       
     
 ๒. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร       

  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
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  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      



172

  (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
  เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
  พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      พยาน ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
  (๑)          
      
  (๒)          
      
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
 
 

   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
     
     
 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการสืบสวน รวมเอกสาร             แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 
 (ลงชื่อ)     
         ( ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         . 
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
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   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
     
     
 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการสืบสวน รวมเอกสาร             แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 
 (ลงชื่อ)     
         ( ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         . 
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
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รายงานการไต่สวน 
ที ่  

 วันที่    
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง 
ระหว่าง 
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง 
เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง) 
ตามค าสั่ง                                  ลงวันที่                             ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการไต่สวน กรณี  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการไต่สวน]                                              ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                         ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”) 
ได้สั่งให้ด าเนินการไต่สวน เมื่อวันที่                         นั้น 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     

แบบ สตว. ๕ 
๕๔๕ 

   ประเด็นที่ ๒   
     
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒      
     
     
 ๒. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
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   ประเด็นที่ ๒   
     
     

๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒      
     
     
 ๒. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
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   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)    (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)       พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
      

   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
  (๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
  (๒)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)         พยาน ให้การว่า  
      
  พยานบุคคลทีไ่ต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
  (๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
  (๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
  (๑)          
      
  (๒)          
      
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
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   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)     ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
  (๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
  (๒)         (ระบุชื่อ – นามสกุล)         พยาน ให้การว่า  
      
  พยานบุคคลทีไ่ต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
  (๑)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
  (๒)       (ระบุชื่อ – นามสกุล)      พยาน ให้การว่า  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
  (๑)          
      
  (๒)          
      
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
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 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
     
     
 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการไต่สวน รวมเอกสาร              แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้ามี) 
     
   (ระบุความเห็นพร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     
     
 
 (ลงชื่อ)     
         ( ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         . 
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  

 
 
 
 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง          

เขตเลือกตั้งท่ี      อ าเภอ                    จังหวัด                       หมายเลข      
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
        (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)  
   
 วันที่   

ด้วยในกำรเลือกตั้ง                  เมื่อวันที่                 มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                     ผู้สมัครรับเลือกตั้ง               หมำยเลข   
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน   (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน) จึงจัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ  (ระบุ “๔๗/๕๔”) แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย 
กำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้ท่ำนทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/  
ข้อกล่าวหา”)  ดังนี้ 

๑.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  
  

๒.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  
  

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือ   
มีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ 

 
 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
         (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๖  
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง          

เขตเลือกตั้งท่ี      อ าเภอ                    จังหวัด                       หมายเลข      
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
        (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)  
   
 วันที่   

ด้วยในกำรเลือกตั้ง                  เมื่อวันที่                 มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                     ผู้สมัครรับเลือกตั้ง               หมำยเลข   
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน   (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน) จึงจัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่ง
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ  (ระบุ “๔๗/๕๔”) แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย 
กำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือแจ้งให้ท่ำนทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/  
ข้อกล่าวหา”)  ดังนี้ 

๑.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  
  

๒.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  
  

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือ   
มีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ 

 
 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
         (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๖  
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ส่วนบันทึกรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบด้วยว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจง
แสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                           ได้รับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตำมบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำ ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา) 
ข้ำงต้นแล้ว เมื่อวันที่           เดือน                            พ.ศ.              เวลำ                    นำฬิกำ 

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้ถูกกล่ำวหำ  
 ( ) 
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บันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง          

เขตเลือกตั้งท่ี      อ าเภอ                    จังหวัด                       หมายเลข      
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
        (ระบุสถานที่ที่ออกบันทึก)  
   
 วันที่   

ด้วยในกำรเลือกตั้ง                  เมื่อวันที่                 มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ”)  ว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                     ผู้สมัครรับเลือกตั้ง                  หมำยเลข   
กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน       (ระบุบัญญัติที่ฝ่าฝืน)             คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประชุมพิจำรณำ
ครั้งที่             เมื่อวันที่             มีมติให้  (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการช่วย
ตรวจสอบส านวน”)  จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ   (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)   
ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อ ๖๔ แห่งระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   (ระบุ “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง/ คณะกรรมกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน”)                     
จึงขอแจ้งให้ท่ำนทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ดังนี้ 

๑.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  

๒.       (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา” โดยอธิบายข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดยสรุป)  
  

ตำม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้ำงต้น ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือ 
มีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรชี้แจงแสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ 

 
 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
         (ระบุต าแหน่ง)   

แบบ สตว. ๗  
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ส่วนบันทึกรับทราบข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบด้วยว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำมหรือบุคคลซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมฟังกำรชี้แจง
แสดงหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำได้ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                           ได้รับทรำบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐำนะผู้ถูกกล่ำวหำ พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกกำรแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตำมบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำ ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา) 
ข้ำงต้นแล้ว เมื่อวันที่           เดือน                            พ.ศ.              เวลำ                    นำฬิกำ 

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้ถูกกล่ำวหำ  
 ( ) 
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ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่   
ที ่            /    

วันที ่                                          . 
เรื่อง การ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)   กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)   

[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน]  
ผู้ร้อง (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 
ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 
วันครบวาระ วันที่  
 (หากเป็นกรณีอ่ืนให้ระบุด้วย เช่น แทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจาก เสียชีวิต/ ลาออก/ 

ยกฐานะ/ ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ระบุวันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วย) 
วันเลือกตั้ง วันที่  
วันยื่นค าร้อง วันที่  
วันประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่  
ข้อกล่าวหา 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)       จ านวน ๒ ประเด็น 
 ข้อกล่าวหาที่ ๒     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)  
การแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๑ แจ้งเมื่อวันที่              แก่ (นาย/นาง/นางสาว)  
  ประเด็นที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่              แก่ (นาย/นาง/นางสาว)  
 ข้อกล่าวหาที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่        แก่          (กรณีไม่แจ้ง ระบุ “ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา”) 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
 ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  
พร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)   (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
      

แบบ สตว. ๘  



184

 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า       
                     (ระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)  
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
     
         (ปรับข้อเท็จจริง พฤติการณ์ การกระท านั้น เข้าข่ายความผิดหรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ  
หากอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย)  
     
     
จึงเห็นควร     
 ประเด็นที่ ๒     
     
     
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า   
     
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     

 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
     
              
     
     
     
จึงเห็นควร     
 ข้อกล่าวหาที่ ๒           
     
     
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า       
                         
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
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 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
     
              
     
     
     
จึงเห็นควร     
 ข้อกล่าวหาที่ ๒           
     
     
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า       
                         
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
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 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
              
     
     
     
จึงเห็นควร     
 สรุปความเห็น 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๑ เห็นควร   
  ประเด็นที่ ๒ เห็นควร   
 ข้อกล่าวหาที่ ๒ เห็นควร   
 
 (ลงชื่อ)    ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกค ำร้องด้วยวำจำ 
เรื่อง การ (ระบุ “เลือกตั้ง/ เลือก/ ออกเสียงประชามติ”)               (๑)  
ซึ่งมีข้อกล่ำวหำว่ำ   
  
สถำนทีบ่ันทึกค ำร้อง   

วันที ่                                         . 
ข้ำพเจ้ำ       (ระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมสถานะของผู้ร้อง)             (๒)                     ผู้ร้อง 

อำย ุ       ปี สัญชำติ               อำชีพ                       เลขประจ ำตัวประชำชน   
ที่อยูต่ำมภูมิล ำเนำเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                              ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย ์                          โทรศัพท์                                 โทรสำร   

ก่อนบันทึกค าร้องด้วยวาจา ผู้บันทึกค าร้องได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว และขอแจ้งให้บันทึกค าร้องด้วยวาจาด้วยความสัตย์จริง 
ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า กระท าการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                                           (๓)  
  
  
  

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   

แผ่นที่ ๑ 
 

ตัวอย่ำง  
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บันทึกค ำร้องด้วยวำจำ 
เรื่อง การ (ระบุ “เลือกตั้ง/ เลือก/ ออกเสียงประชามติ”)               (๑)  
ซึ่งมีข้อกล่ำวหำว่ำ   
  
สถำนทีบ่ันทึกค ำร้อง   

วันที ่                                         . 
ข้ำพเจ้ำ       (ระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมสถานะของผู้ร้อง)             (๒)                     ผู้ร้อง 

อำยุ        ปี สัญชำติ               อำชีพ                       เลขประจ ำตัวประชำชน   
ที่อยูต่ำมภูมิล ำเนำเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                              ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย ์                          โทรศัพท์                                 โทรสำร   

ก่อนบันทึกค าร้องด้วยวาจา ผู้บันทึกค าร้องได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว และขอแจ้งให้บันทึกค าร้องด้วยวาจาด้วยความสัตย์จริง 
ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า กระท าการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                                           (๓)  
  
  
  

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   

แผ่นที่ ๑ 
 

ตัวอย่ำง  
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(ใบต่อ) 
บันทึกค ำร้องด้วยวำจำของ ...                                                                               แผ่นที่ ........ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้กับบันทึกค าร้องด้วยวาจานี้แล้ว  (๔) 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐาน  (๕) 

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่ท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระท า รวมทั้งชื่อผู้ถูกร้อง พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) 
เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ...  เป็นต้น บุคคลและ
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุเหตุจ าเป็นที่ผู้ร้องไม่สามารถท าค าร้องเป็นหนังสือได้ ทั้งนี้ ตามที่  
ผู้ร้องแจ้งให้บันทึก 

(๔) กรณีผู้ร้องแนบส าเนาบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชน  ก็ให้เปลี่ยน
ข้อความเป็นชื่อตามส าเนาบัตรที่แนบนั้น 

(๕) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ
ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 

  

 
 

 

 

 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร โทร. ........... 
ที่   ลต (ศน) ๐๗๐๕/             วันที่            
เร่ือง พิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร 

๑. ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาย ก. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑  

ได้ยื่นค าร้อง ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือคัดค้านว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อกล่าวหา
อันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ข้อกล่าวหาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา นาย ข. 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒ ได้มีการจ้างคณะดนตรีมาแสดงที่บริเวณลานหน้าบ้านของตนเอง 
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลดอกไม้ อ าเภอเมืองศรีนคร จังหวัดศรีนคร และนาย ข. ได้ขึ้นเวทีการแสดงไปแนะน าตัวว่า
เป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา การกระท าดังกล่าวเป็นการแนะน าตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ (๒) 

 ข้อกล่าวหาที่ ๒ นาย ก. ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน (ไม่ขอเปิดเผยชื่อ – นามสกุล) มาว่า  
มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) รับเงินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์กับผู้สมัคร  
อีกราย (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) การกระท าดังกล่าวเป็นการรับทรัพย์สินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 

๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ. ....  ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
๓. ข้อพิจำรณำ 
 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ได้ตรวจค าร้องและบันทึกถ้อยค าประกอบค าร้อง

ของนาย ก. แล้วมีความเห็นดังนี้ 
 ๓.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ เป็นค าร้องที่ได้จัดท าและยื่นถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว โดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ รวมทั้งพยานหลักฐานที่สามารถ 
ท าการไต่สวนต่อไปได ้

 ๓.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ เป็นค าร้องที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะท าการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ 

 
/๔. ความเห็นและข้อเสนอ... 

ตัวอย่ำง 
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(ใบต่อ) 
บันทึกค ำร้องด้วยวำจำของ ...                                                                               แผ่นที่ ........ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้กับบันทึกค าร้องด้วยวาจานี้แล้ว  (๔) 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐาน  (๕) 

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่ท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระท า รวมทั้งชื่อผู้ถูกร้อง พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) 
เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ...  เป็นต้น บุคคลและ
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุเหตุจ าเป็นที่ผู้ร้องไม่สามารถท าค าร้องเป็นหนังสือได้ ทั้งนี้ ตามที่  
ผู้ร้องแจ้งให้บันทึก 

(๔) กรณีผู้ร้องแนบส าเนาบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชน  ก็ให้เปลี่ยน
ข้อความเป็นชื่อตามส าเนาบัตรที่แนบนั้น 

(๕) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ
ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 

  

 
 

 

 

 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร โทร. ........... 
ที่   ลต (ศน) ๐๗๐๕/             วันที่            
เร่ือง พิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร 

๑. ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาย ก. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑  

ได้ยื่นค าร้อง ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือคัดค้านว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อกล่าวหา
อันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ข้อกล่าวหาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา นาย ข. 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒ ได้มีการจ้างคณะดนตรีมาแสดงที่บริเวณลานหน้าบ้านของตนเอง 
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลดอกไม้ อ าเภอเมืองศรีนคร จังหวัดศรีนคร และนาย ข. ได้ขึ้นเวทีการแสดงไปแนะน าตัวว่า
เป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา การกระท าดังกล่าวเป็นการแนะน าตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ (๒) 

 ข้อกล่าวหาที่ ๒ นาย ก. ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน (ไม่ขอเปิดเผยชื่อ – นามสกุล) มาว่า  
มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) รับเงินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์กับผู้สมัคร  
อีกราย (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) การกระท าดังกล่าวเป็นการรับทรัพย์สินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 

๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ. ....  ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
๓. ข้อพิจำรณำ 
 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ได้ตรวจค าร้องและบันทึกถ้อยค าประกอบค าร้อง

ของนาย ก. แล้วมีความเห็นดังนี้ 
 ๓.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ เป็นค าร้องที่ได้จัดท าและยื่นถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว โดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ รวมทั้งพยานหลักฐานที่สามารถ 
ท าการไต่สวนต่อไปได ้

 ๓.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ เป็นค าร้องที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะท าการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ 

 
/๔. ความเห็นและข้อเสนอ... 

ตัวอย่ำง 
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๔. ควำมเห็นและข้อเสนอ 
 ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ เห็นควรสั่งรับค าร้องของนาย ก. ไว้ด าเนินการไต่สวน และแจ้งการสั่งรับ

ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ เห็นควรสั่งให้มีการตรวจมูลกรณี 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (นายสุจริต เที่ยงธรรม) 
                                 พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
  ควำมเห็น ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
  - รับค าร้องของนาย ก.  ในส่ วนข้อกล่ าวหาที่  ๑  

ไว้ด าเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาที่ ๑ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่  ๑  
ท าการไต่สวนต่อไป 

  - แจ้งการสั่งรับไว้ด าเนินการไต่สวนในส่วนข้อกล่าวหา
ที่ ๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

  - ให้ตรวจมูลกรณีตามค าร้องของนาย ก. ในส่วน 
ข้อกล่าวหาที่ ๒ โดยมอบหมายให้นายสุจริต เที่ยงธรรม 
ด าเนินการตรวจมูลกรณีดังกล่าว 

     (นายสะอาด ใจซื่อ) 
     ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
   วันที่    
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บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร โทร. ........... 
ที่   ลต (ศน) ๐๗๐๕/             วันที่            
เร่ือง พิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร 

๑. ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาย ข. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒  

ได้ยื่นค าร้อง ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือคัดค้านว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 
๕ สิ งหาคม ๒๕๖๑ มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง 
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย โดยมีข้อกล่าวหาอันเป็นสาระส าคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ  
๑๒.๐๐ นาฬิกา นาย ก. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑ ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านในหมู่ที่ ๑ 
ต าบลดอกไม้ อ าเภอเมืองศรีนคร จังหวัดศรีนคร ประมาณ ๕๐ ถึง ๖๐ คน ที่ร้านอาหารนกน้อย หน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองศรีนคร อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ (๓) 

๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ. ....  ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ 
๓. ข้อพิจำรณำ 
 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ได้ตรวจค าร้องและบันทึกถ้อยค าประกอบ 

ค าร้องของนาย ข. แล้วเห็นว่าเป็นค าร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นค าร้องที่มีลักษณะต้องห้าม 
มิให้รับไว้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. .... ข้อ ๑๙ ประกอบข้อ ๒๒ (๓) 

๔. ควำมเห็นและข้อเสนอ 
 เห็นควรสั่งมิให้รับค าร้องของนาย ก. ไว้ด าเนินการไต่สวน และเสนอค าร้องนี้พร้อมความเห็น

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายพิจารณาต่อไปตามระเบียบข้อ ๒๓  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (นายสุจริต เที่ยงธรรม) 
                                  พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 

  

ตัวอย่ำง  
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  ควำมเห็น ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
  - ไมร่ับค าร้องของนาย ข. ไว้ด าเนินการไต่สวน 
  - เสนอค า ร้ อ งของนาย  ข .  พร้ อมความเห็นต่ อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาต่อไป 

     (นายสะอาด ใจซื่อ) 
     ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
   วันที่    
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บันทึกถ้อยค ำ  (ระบุ “ผู้ร้อง/ พยาน”) 
เรื่อง   (ระบุ “การสืบสวน/ การไต่สวน/ การตรวจมูลกรณี”)  กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนน
เลือกตั้ง”)                              (๑)  
ผู้ถูกร้อง     [ระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)]             (๒)  
ข้อกล่ำวหำ   
สถำนที่บันทึกถ้อยค ำ   
ต่อหน้ำ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

วันที ่                                         . 
ข้ำพเจ้ำ                                                    อำย ุ        ปี สัญชำติ   

อำชีพ                                      . เลขประจ ำตัวประชำชน   
ที่อยูต่ำมภูมิล ำเนำเลขท่ี                   หมู่ที่         ซอย                          ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                  หมู่ที่         ซอย                                  ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสำร   
เกี่ยวข้องกับเรื่อง.นี้ ในฐำนะเป็น       (ระบุ “ผู้ร้อง/ พยานฝ่าย.../ พยานประกอบ”)    ซึ่งได้สำบำนตนแล้ว . 

  ก่อนให้ถ้อยค า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมี
ความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว และขอให้ถ้อยค า
ด้วยความสัตย์จริง ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า
ให้ถ้อยค าแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  
  
  

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ร้อง/ พยาน”) 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์  

แผ่นที่ ๑ ตัวอย่ำง  
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(ใบต่อ) 
บันทึกถ้อยค ำของ ...                                                                                           แผ่นที่ ....... 
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  (๓) 

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ร้อง/ ผู้พยาน”) 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์ 
         ( ) 
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ถูกร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ

ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
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บันทึกถ้อยค ำ  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
เรื่อง   (ระบุ “การสืบสวน/ การไต่สวน/ การตรวจมูลกรณี”)  กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนน
เลือกตั้ง”)                              (๑)  
(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)     [ระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)]     (๒)  
ข้อกล่ำวหำ   
สถำนที่บันทึกถ้อยค ำ   
ต่อหน้ำ คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

วันที ่                                         . 
ข้ำพเจ้ำ                                                    อำยุ         ปี สัญชำติ   

อำชีพ                                      . เลขประจ ำตัวประชำชน   
ที่อยูต่ำมภูมิล ำเนำเลขท่ี                   หมู่ที่         ซอย                          ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                  หมู่ที่         ซอย                                  ถนน   
แขวง/ต ำบล                                เขต/อ ำเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสำร   
เกี่ยวข้องกับเรื่อง.นี้ ในฐำนะเป็น     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)    ซึ่งได้สำบำนตนแล้ว . 

  ก่อนให้ถ้อยค า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว  
และขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ 
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  
  
  
  

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์  

แผ่นที่ ๑ 
 

 

ตัวอย่ำง  
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(ใบต่อ) 
บันทึกถ้อยค ำของ ...                                                                                           แผ่นที่ ....... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  (๓) 

 (ลงชื่อ)    (ระบ ุ“ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์ 
         ( ) 
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ถูกร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ

ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
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แผ่นที่ .......... 
ภำพถ่ำยที่เกิดเหตุเร่ืองกล่ำวหำ (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ”) 

 

   ผู้ร้อง 

ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า                                            ผู้ร้อง   ผู้ถูกร้อง   พยาน ขอรับรองว่า  
ภาพถ่ายข้างต้น เป็นภาพถ่ายของที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นรูปถ่ายบริเวณ ที่  
  
  
ซึ่งข้าพเจ้า  น ามามอบ   คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ถ่ายไว้ประกอบเป็นหลักฐานในการสืบสวน/  
ไต่สวน เป็นความจริง 

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ร้อง/ ผู้ถูกร้อง/ พยาน 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ บันทึก 
 วันที่   
 
หมายเหตุ : กรรมการคนใดเป็นผู้บันทึกแผนที่ให้ระบุต่อท้ายต าแหน่งว่าเป็นผู้บันทึก 
  

ตัวอย่ำง  
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แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่เกิดเหตุเรื่องกล่ำวหำ (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ”) 

 

   ผู้ร้อง 

ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
เหตุเกิดที่                         หมู่ที่             ต าบล                               อ าเภอ  
จังหวัด                           เมื่อวันที่                                      เวลาประมาณ                   น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า                                            ผู้ร้อง   ผู้ถูกร้อง   พยาน ขอรับรองว่า  
แผนที่เกิดเหตุข้างต้น ถูกต้องกับความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 (ลงชื่อ)    ผู้ร้อง/ ผู้ถูกร้อง/ พยาน 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 วันที่   
 
หมายเหตุ : กรรมการคนใดเป็นผู้บันทึกแผนที่ให้ระบุต่อท้ายต าแหน่งว่าเป็นผู้บันทึก 

เหนือ 

ตัวอย่ำง  
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* ค าเตือน * การขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่มา
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานมีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หมำยเรียกพยำน 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 สถานที่ออกหมาย   
  ออกหมายเม่ือวันที่             

คดีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ด้วยในการเลือกตั้ง        (๑)       เมื่อวันที่        (๒)       มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย 

หรือความปรากฏ” ว่า        (๓)        กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม        (๔)  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่        /            ลงวันที่   
และมาตรา ๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
หมายถึง                                (๕)  
อยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
ด้วยเหตุ                               (๖)  

ฉะนั้น ให้                            (๗)                      ไปพบ                  (๘)  
ณ                        (๙)                    ในวันที่                            เวลา                  นาฬิกา 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้ออกหมาย 
         (                                          ) 
 ต าแหน่ง                                         . 
 โทร.                                               . 

 
ส่วนนี้ส าหรับผู้รับหมาย 

ใบรับหมำยเจ้ำพนักงำน 
วันที่             เดือน                              พ.ศ.                 เวลา                      นาฬิกา 

ข้าพเจ้า                       (๑๐)                       ได้รับหมายเรียกของ                 (๑๑)  
ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าไปยัง             (๑๒)            ในวันที่                       เวลา                  นาฬิกา ไว้แล้ว 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้รับหมาย 
         (                                          ) 
 (ลงชื่อ)                                           ผูส้่งหมาย 
         (                                          ) 

ค ำเตือนสติผู้รับหมำย 

ตัวอย่ำง  
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ถ้าพยานได้รับหมายเรียกแล้วขัดขืนหมายเรียก ไม่ไป ณ สถานที่และตามวันเวลาก าหนดในหมาย 

ต้องมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

เว้นแต่พยานไม่สามารถจะไปตามหมายได้เพราะความเจ็บป่วย หรือมีข้อแก้ตัวอันจ าเป็นอย่างอ่ืน
แต่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้เจ้าพนักงานที่ออกหมายทราบ ภายในก าหนดเวลาที่หมายเรียกมาพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน 
(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่มีการเลือกตั้งขององค์กรตาม (๑) 
(๓) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้ถูกร้องหรือถูกกล่าวหา พร้อมทั้งสถานะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... หมายเลข ... ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา... หมายเลข .. .  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... หรือผู้มีสิทธิเลือก... เป็นต้น 

(๔) ระบุบทบัญญัติที่เป็นความผิด เช่น มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 

(๕) ระบุชื่อ – นามสกุล พยานผู้รับหมาย 
(๖) ระบเุหตุผลที่ต้องออกหมายเรียกพยานมา 
(๗) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๘) ระบุชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย 
(๙) ระบุสถานที่ท่ีเรียกพยานมาพบ 
(๑๐) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๑๑) ระบุบุคคลตาม (๘) 
(๑๒) ระบุสถานที่ตาม (๙) 
 
หมำยเหตุ  
(ก) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหา 
(ข) ห้ามเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการข่าว 
(ค) ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้ชี้เบาะแส 
(ง) ต้องรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน 
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* ค า เตือน  *  การขัดขืนหลีก เลี่ ย ง 
ไม่จัดส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานมีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หมำยเรียกพยำนเอกสำร 
หรือพยำนวัตถุ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 สถานที่ออกหมาย   
  ออกหมายเม่ือวันที่   

คดีเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ด้วยในการเลือกตั้ง        (๑)       เมื่อวันที่        (๒)       มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย 

หรือความปรากฏ” ว่า        (๓)        กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม        (๔)  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่        /         ลงวันที่   
และมาตรา ๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
หมายถึง                                (๕)  
อยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
ด้วย                                      (๖)                                                          ซึ่งมีอยู่ที่ท่านเป็นพยาน  

ฉะนั้น ให้         (๗)           จัดการส่ง            (๘)          ดังกล่าว ไปยัง         (๙)  
ณ                   (๑๐)                  ภายในวันที่                              . 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้ออกหมาย 
         (                                          ) 
 ต าแหน่ง                                         . 
 โทร.                                               . 

ส่วนนี้ส าหรับผู้รับหมาย 

ใบรับหมำยเจ้ำพนักงำน 
วันที่             เดือน                              พ.ศ.                 เวลา                      นาฬิกา 

ข้าพเจ้า                       (๑๑)                       ได้รับหมายเรียกของ                 (๑๒)  
ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าจัดส่ง                       (๑๓)                      ไปยัง                   (๑๔)  
ภายในวันที่                         ไว้แล้ว 
 (ลงชื่อ)                                           ผู้รับหมาย 
         (                                          ) 
 (ลงชื่อ)                                           ผูส้่งหมาย 
         (                                          ) 

ค ำเตือนสติผู้รับหมำย 

ตัวอย่ำง  
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ถ้าพยานได้รับหมายเรียกแล้วขัดขืนหมายหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ไม่จัดการส่ง

พยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าว ไปยังเจ้าพนักงานตามสถานที่และภายในวันที่ก าหนดในหมาย ต้องมีโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๙ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เว้นแต่พยานไม่สามารถจัดส่งได้เพราะมีเหตุอ่ืนใด แต่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้เจ้าพนักงานที่ออกหมาย
ทราบ ภายในก าหนดเวลาที่ให้จัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
ค ำอธิบำย 
(๑) ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน 
(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่มีการเลือกตั้งขององค์กรตาม (๑) 
(๓) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้ถูกร้องหรือถูกกล่าวหา พร้อมทั้งสถานะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... หมายเลข ... ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา... หมายเลข .. .  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... หรือผู้มีสิทธิเลือก... เป็นต้น 

(๔) ระบุบทบัญญัติที่เป็นความผิด เช่น มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 

(๕) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้รับหมาย 
(๖) ระบพุยานเอกสารหรือพยานวัตถุท่ีออกหมายเรียก 
(๗) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๘) ระบุพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๙) ระบุชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย 
(๑๐) ระบุสถานที่ในการจัดส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๑๑) ระบชุื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๑๒) ระบบุุคคลตาม (๙) 
(๑๓) ระบุพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๑๔) ระบุสถานที่ตาม (๑๐)  
 
หมำยเหตุ  
(ก) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหา 
(ข) ห้ามเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการข่าว 
(ค) ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้ชี้เบาะแส 
(ง) ต้องรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน 
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บัญชีของกลำง 

 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  วันที่                                     . 
เรื่องกล่าวหา (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)      (๑)                 ส านวนที่      

   ผู้ร้อง (ถ้ามี) 
ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
 
 

ล ำดับที่ รำยกำรของกลำง จ ำนวน รับจำกผู้ใด ว./ด./ป. ที่รับ หมำยเหตุ 

      

      

      

      

      

      

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 
ค ำอธิบำย : (๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณ ี
  

ตัวอย่ำง  
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บันทึกคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 
 

 ที ่  
 วันที่   

บันทึกนี้ท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า วันนี้   
  
                                             (ระบุการด าเนินการในวันดังกล่าว)  
  
  
  

และได้ก าหนดจะด าเนินการ          (ระบุการด าเนินการที่จะท าต่อไป)  
  
  

จึงบันทึกไว้ 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
  

ตัวอย่ำง  
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยวธิีการหาเสียงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงข้อควรปฏิบัติ  
และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และการด าเนินการใด ๆ  
ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๗๙/๒๕๖๑  (๔๓)  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้

ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการด าเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการด าเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการด าเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ  

การเลือกตั้ง   
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“การหาเสียงเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก 

จากชุมชน  เพื่อให้ได้คะแนนโหวตให้แก่ตนเอง  ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี   
“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษ  สติ๊กเกอร์  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองได้จัดท าขึน้เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
“วีดิทัศน์”  หมายความว่า  วัสดุที่มีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถน ามาฉาย 

ให้เห็นเป็นภาพ  เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
“ผู้ช่วยหาเสียง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง

ให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และเป็นบุคคล 
ที่ได้แจ้งรายละเอียด  หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

“เครื่องดื่ม”  หมายความว่า  น้ าหรือของเหลวทั้งหลายที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

“การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การหาเสียงเลือกตั้งที่กระท าขึ้น 
โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไป   

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร  
พรรคการเมืองหรือผู้ใด  และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้     
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน

ระเบียบนี้ได้   
หมวด  ๑ 

วิธีการหาเสียงเลอืกตั้ง 
 
 

ข้อ ๖ นอกจากการหาเสียงด้วยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง  
ดังนี้   

้หนา   ๗
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(๑) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน   สถานที่ต่าง ๆ  หรือ
งานพิธีการต่าง ๆ  โดยเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถระบุชื่อ   รูปถ่าย  
หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  นโยบายของ
พรรคการเมือง  คติพจน์  ค าขวัญ  หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  
พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้า
ของเอกสารหรือวีดิทัศน์ด้วย 

(๒) ใช้พาหนะต่าง ๆ  ในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งได้  ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบภายในสิบวันหลังจากปิดรับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   

(๓) ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง   
(๔) ปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาที่ยานพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง  

สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง   ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะเร่ืองขนาด  จ านวน  
สถานที่  และบุคคลที่ปรากฏในประกาศหรือแผ่นป้าย 

ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง  สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลข
ประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมอืง  นโยบายของพรรคการเมอืง  
คติพจน์  ค าขวัญ  หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง   พร้อมระบุชื่อตัว   
ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าของประกาศ
การโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วย 

การปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาที่ยานพาหนะที่ใช้ในการรับจ้างทั่วไป  
สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและนับรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย 

(๕) หาเสียงเลือกตั้งผ่านจดหมาย  สื่อสิ่งพิมพ์  ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(๖) หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนกิส์  ตามหมวด  ๒  การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) จัดท าเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ให้แก่ตนเองได้  แต่การจัดท าเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาดลักษณะหรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง 
(๘) จัดให้มีผู้ช่วยหาเสียง  เพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามหมวด  ๓  ผู้ช่วยหาเสียง 
ในกรณีการจัดท าเอกสาร  วีดิทัศน์  ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง

ตาม  (๑)  หรือ  (๔)  นอกจากภาพของผู้สมัครแล้ว  สามารถน าภาพของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี  
หัวหน้าพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองลงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เท่านั้น   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



210

กรณีการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้แก้ไขภายในห้าวันนับแต่ 
วันที่มีการแจ้ง  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการมีอ านาจรื้อถอน  หรือปลดออกหรือสั่งให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการ  โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น  และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน   การไต่สวนและ 
การวินิจฉัยชี้ขาดได้   

หมวด  ๒ 
การหาเสียงเลอืกตัง้ทางอิเลก็ทรอนกิส์   

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วิธีการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิล็กทรอนิกส์   

 
 

ข้อ ๗ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  
สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล
ด าเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เว็บไซต์   
(๒) โซเซียลมีเดีย 
(๓) ยูทูป   
(๔) แอปพลิเคชัน 
(๕) อีเมล์   
(๖) เอสเอ็มเอส   
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
ข้อ ๘ การหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ  ๗  ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  

สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของ 
พรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  คติพจน์  ค าขวัญ  หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้
อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
การแจ้งวธิีการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเล็กทรอนกิส์   

 
 

ข้อ ๙ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ  รายละเอียด  ช่องทาง  
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนด 

้หนา   ๙
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ท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตั้งแต่วันสมัคร  
รับเลือกตั้งเป็นต้นไปหรือก่อนด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีพรรคการเมืองจะด าเนินการการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้แจ้งวิธีการ  
รายละเอียด  ช่องทาง  ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้เลขาธิการทราบตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไปหรือก่อนด าเนินการ 
หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้   คณะกรรมการ
อาจก าหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   

ส่วนที ่ ๓ 
การหาเสียงเลอืกตัง้โดยบุคคลที่มิได้เปน็ผู้สมคัรหรือมไิด้เปน็สมาชกิพรรคการเมือง   

 
 

ข้อ ๑๐ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
แสดงชื่อและชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  หรืออาจแสดงชื่อย่อ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายใดที่สามารถ
ระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ด าเนินการได้ 

สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   ต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือ 
ชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า 

การแสดงตนและระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  อาจกระท าในรูปแบบตัวอักษร  ภาพ  
หรือเสียงก็ได้ 

ข้อ ๑๑ บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  รวมแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท  
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองทราบ   ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ  ในกรณีพรรคการเมือง  ให้แจ้งต่อเลขาธิการทราบ   

(๑) ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ค่าตอบแทนในการด าเนินการ  ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์  โซเซียลมีเดีย  

อีเมล์  โปรแกรมค้นหา  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ   
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียง

เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือมิ ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ให้นับรวม
รายการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒

กรณีการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้แก้ไขภายในห้าวันนับแต่ 
วันที่มีการแจ้ง  หากไม่ด าเนินการดังกล่าว  คณะกรรมการมีอ านาจรื้อถอน  หรือปลดออกหรือสั่งให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการ  โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น  และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน   การไต่สวนและ 
การวินิจฉัยชี้ขาดได้   

หมวด  ๒ 
การหาเสียงเลอืกตัง้ทางอิเลก็ทรอนกิส์   

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วิธีการหาเสียงเลอืกตั้งทางอเิล็กทรอนิกส์   

 
 

ข้อ ๗ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  
สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล
ด าเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เว็บไซต์   
(๒) โซเซียลมีเดีย 
(๓) ยูทูป   
(๔) แอปพลิเคชัน 
(๕) อีเมล์   
(๖) เอสเอ็มเอส   
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
ข้อ ๘ การหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ  ๗  ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี  

สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของ 
พรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  คติพจน์  ค าขวัญ  หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้
อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
การแจ้งวธิีการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเล็กทรอนกิส์   

 
 

ข้อ ๙ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ  รายละเอียด  ช่องทาง  
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ส่วนที่  ๔   
การด าเนนิการเกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ม่ถกูต้อง   

 
 

ข้อ ๑๓ เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใดมีการกระท า  
ท่ีผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือเป็นการต้องห้ามตามข้อ   ๑๗  หรือข้อ  ๑๘  
วรรคหนึ่ง  (๓)  ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูล  และให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งให้
ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใดที่กระท าการไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ   เพ่ือปฏิบัติ 
ตามค าสั่งนั้นโดยเร็ว   

กรณีการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ด าเนินการแทนก็ได้  เมื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เลขาธิการรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว   

กรณีผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใดไม่แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลภายในเวลาทีก่ าหนด  
ให้เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และผู้ให้บริการ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ  หากมีค่าใช้จ่าย  ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลไม่ลบล้างความผิดที่ได้กระท าส าเร็จแล้ว  และสามารถ
น ามาเป็นเหตุให้คณะกรรมการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้   

หมวด  ๓ 
ผู้ช่วยหาเสียง 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะมผีู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง   หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  รวมทั้ง
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบก่อนวันด าเนินการ  ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
รวบรวมเอกสารที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งมานั้นรายงานต่อคณะกรรมการทราบด้วย 

การยื่นเอกสารของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นเอกสารต่อเลขาธิการ 

การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถจัดหา
เสื้อผ้า  สิ่งของ  เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม  ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง  และให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า   

ในกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าที่และค่าตอบแทน
ผู้ช่วยหาเสียง  จะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองด าเนินการแจ้ง
ไม่เกินสามครั้ง  ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผู้ช่วยหาเสียงในเขตเลือกตั้งจ านวนไม่เกินยี่สิบคน   
ต่อเขตเลือกตั้ง 

ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวน   
เขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๖ ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามหมวดนี้ 
เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งเหตุการณ์นั้น  ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว   

ในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง   ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองด าเนินการชี้แจง
ภายในระยะเวลาห้าวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง 

หมวด  ๔ 
ลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๘ ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับรายการทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  

สื่อมวลชน  สื่อโฆษณา  เช่น  นักแสดง  นักร้อง  นักดนตรี  พิธีกร  สื่อมวลชน  เป็นต้น  ใช้ความสามารถ 
หรือวิชาชีพดังกล่าว  เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอื่น  หรือพรรคการเมือง   

กรณีตาม  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน  หาเสียงเลือกตั้ง
ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง 

(๒) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง  หรือโปรยในที่สาธารณะ   
(๓) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง  ก้าวร้าว  หยาบคาย  หรือปลุกระดม   
(๔) ช่วยเหลือเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด 

ตามประเพณีต่าง ๆ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



214

เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ……………………………………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ……………………….……... 
/หรือตําแหน่ง…………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….…………………………………………...……………… 
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 
       ขอใช้การหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์           จํานวน ................. ช่องทาง   
 
       เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน ................. ช่องทาง 
 
       เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์        จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ยกเลิกการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์         จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ข้อ ๙ เป็นต้น ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศพัท์ ทีท่ําการ................................. โทรศพัท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมอืง........................................ โทรศัพท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 

เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเก่ียวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง จํานวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง …………..………..………... 
/หรือตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….……………………..………………….……… 
มีความประสงค์แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี 
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ (๒) ที่กําหนดไว้  
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศพัท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 
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เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ……………………………………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ……………………….……... 
/หรือตําแหน่ง…………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….…………………………………………...……………… 
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 
       ขอใช้การหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์           จํานวน ................. ช่องทาง   
 
       เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน ................. ช่องทาง 
 
       เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์        จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ยกเลิกการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์         จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ย่ืนมาพร้อมนี้ 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ข้อ ๙ เป็นต้น ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศพัท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมอืง........................................ โทรศพัท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 
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เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
เรียน ...................................................................................... 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ………………………………... /หรือ
ตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….………………………………………...……………… 
มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัคร
หรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ัง 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑๑ ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมอืง........................................ โทรศพัท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถือ...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 
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เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เร่ือง ขอแจ้งรายช่ือและจาํนวนผู้ช่วยหาเสียง 
 
เรียน ……………………………………............................. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง          จํานวน...................... แผ่น  
  ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน...................... แผ่น  
 
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด ............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ………………..…………... 
/หรอืตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….…………………………………………...………………. 
มีความประสงค์แจ้งรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 
 
       ขอใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง               จํานวน ................. คน   
 
       เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง       จํานวน ................. คน 
 
       เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง           จํานวน ................  คน 
 
       ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง              จํานวน ................  คน 
 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ………………….. บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                     ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายช่ือที่ย่ืนมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภา-   
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ข้อ ๑๔ เป็นต้น ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศพัท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศพัท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศพัท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 
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บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................... นามสกุล ........................................................
ในนามพรรคการเมือง ......................................................................................................................................... 
 

ขอแจ้งรายชื่อและจํานวนผูช้่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดงันี ้
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

 
 

ลงช่ือ 
       (........................................................................) 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................... นามสกุล ........................................................ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด.................................... หมายเลข ............ เขตเลือกต้ังที่ …….......  
 

ขอแจ้งรายชื่อและจํานวนผูช้่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดงันี ้
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

 
ลงช่ือ 
       (........................................................................) 

 
 
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ......................................... หมายเลข ............. เขตเลือกต้ังที่ ............ 
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บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................... นามสกุล ........................................................
ในนามพรรคการเมือง ......................................................................................................................................... 
 

ขอแจ้งรายชื่อและจํานวนผูช้่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดงันี ้
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

 
 

ลงช่ือ 
       (........................................................................) 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  
มาตรา  69  ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน์  เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา  81  และมาตรา  81  
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร 
และพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  จึงเป็นการสมควร 
ให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  มาตรา  69  และมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  80/2561  (44)  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“การสนับสนุน”  หมายความว่า  การส่งเสริม  การช่วยเหลือ  การอุปการะ 
“โฆษณาหาเสียง”  หมายความว่า  การเผยแพร่ข้อความ  รูปภาพ  เสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ได้รับคะแนนเสียง 
“การจัดสรรเวลา”  หมายความว่า  การก าหนดเวลาไว้โดยเฉพาะให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

โฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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“การออกอากาศ”  หมายความว่า  การกระจายเสียงทางวิทยุหรือการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
ทางวิทยุโทรทัศน์   

“สถานี”  หมายความว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน

ระเบียบนี้ได้ 
หมวด  1 

การสนบัสนนุการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์

 
 

ข้อ 5 การขอรับการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ให้แจ้งความประสงค์ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  ดังนี้ 

(1) ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ในจังหวัดที่ตนสมัคร 

(2) พรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ 
ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอความร่วมมือ

ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนั้นให้การสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้สมัครคนละไม่เกิน  
5  นาที   

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้การสนับสนุนจัดสรรเวลา
ให้แก่พรรคการเมืองพรรคละไม่เกิน  10  นาที  

ข้อ ๘ ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดท าวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศตามมาตรฐาน
ของสถานีและมีความยาวไม่เกินเวลาตามข้อ  6  และข้อ  ๗   

วัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดท าตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ข้อความ  
ถ้อยค าที่สุภาพและรูปแบบที่เหมาะสม  ไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด  ไม่ขัดต่อกฎหมาย  
ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ข้อ ๙ ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองส่งวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศให้ผู้รับแจ้ง 
ตามข้อ  5  และภายในระยะเวลาที่ผู้รับแจ้งก าหนด   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



223

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าไม่ประสงค์ในการโฆษณา  
หาเสียงเลือกตั้งตามที่ได้รับจัดสรรเวลาตามข้อ  6  และข้อ  ๗ 

ข้อ ๑๐ ถ้าปรากฏว่าวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  
ที่จะออกอากาศมีข้อความ  ถ้อยค า  หรือรูปแบบที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจส่ังให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง  หรือระงับการออกอากาศวัสดุเผยแพร่ของผู้สมัครนั้นได้ 

(2) ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการออกอากาศวัสดุเผยแพร่  
ส าหรับการออกอากาศของพรรคการเมืองนั้นได้ 

ข้อ 1๑ ถ้าสถานีใดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจออกอากาศวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศ 
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดได้ตามก าหนด  ให้สถานีดังกล่าวจัดสรรช่วงเวลาอื่นที่ทัดเทียมกัน  
ในการออกอากาศแทนตามควรแก่กรณี 

ข้อ 1๒ เพ่ือประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจทางการเมืองและกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น  สถานีอาจเชิญพรรคการเมือง
ไปออกรายการเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์หรืออภิปรายเชิงนโยบาย  หรืออาจจัดรายการให้พรรคการเมือง  
ตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ  โดยต้อง
พิจารณาให้พรรคการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

หมวด  2 
การจดัเวทปีระชันนโยบายบริหารประเทศส าหรับพรรคการเมือง 

 
 

ข้อ 13 ให้พรรคการเมืองที่จะประชันนโยบายการบริหารประเทศแจ้งความประสงค์ต่อ
เลขาธิการนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับใช้ 

ข้อ 14 ให้เลขาธิการจัดให้มีเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศส าหรับพรรคการเมือง  ดังนี้   
(1)  กลุ่มที่  1  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่  ๓๐๐  ถึง  350  เขตเลือกตั้ง   
(2)  กลุ่มที่  2  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่  ๒๐๐  ถึง  ๒๙๙  เขตเลือกตั้ง 
(๓)  กลุ่มที่  ๓  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า  ๒๐๐  เขตเลือกตั้ง 
ข้อ 15 ในการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศส าหรับพรรคการเมืองให้พรรคการเมือง

ด าเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองหรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้

เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ 
(๒) การจัดให้มีเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศตามข้อ  1๔  หากกลุ่มใดมีจ านวน 

พรรคการเมืองมากกว่า  4  พรรคการเมืองข้ึนไป  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารจัดท า  สถานทีป่ิดประกาศเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

และสถานทีต่ดิแผน่ป้ายเกี่ยวกับการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  
มาตรา  83  ก าหนดให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้าย
เก่ียวกับการเลือกตั้ง  ได้เฉพาะในสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  และต้องมีขนาด 
และจ านวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  จึงเป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า  สถานท่ีปิดประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้งและสถานที่  
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  มาตรา  83  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมครั้งที่  80/2561  (44)  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท า  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“ประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีลักษณะ

เป็นกระดาษหรือวสัดุอื่นใดที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันทีม่ีข้อความหรอืรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
“แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  แผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

ที่มีลักษณะเป็นกระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรง 
ที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

“สาธารณสถาน”  หมายความว่า  ที่ดิน  ทางน้ า  ทางหลวงหรือสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแล
ของส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒

หรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี  จับสลากแบ่งกลุ่มเพ่ือประชันนโยบายบริหารประเทศ  
โดยให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนพรรคการเมืองตั้งแต่  2  พรรคการเมือง  แต่ไม่เกิน  4  พรรคการเมือง 

(๓) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองหรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้
เป็นนายกรัฐมนตรี  จับสลากเลือกค าถามประชันนโยบายบริหารประเทศ 

ข้อ 16 ในการด าเนินการตามขอ้  14  ให้เลขาธิการหารอืกับผู้บริหารสถานวีิทยุกระจายเสยีง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อจัดสรรเวลาการออกอากาศ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารจัดท า  สถานทีป่ิดประกาศเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

และสถานทีต่ดิแผน่ป้ายเกี่ยวกับการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  
มาตรา  83  ก าหนดให้ผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  และต้องมีขนาด 
และจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  จึงเป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานท่ี  
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  มาตรา  83  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมครั้งที่  80/2561  (44)  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท า  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานท่ีติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีลักษณะ

เป็นกระดาษหรือวสัดุอื่นใดที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันทีม่ีข้อความหรอืรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
“แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  แผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

ที่มีลักษณะเป็นกระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรง 
ที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

“สาธารณสถาน”  หมายความว่า  ที่ดิน  ทางน้ า  ทางหลวงหรือสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแล
ของส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



226

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป   
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย   
“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  

ผู้อ านวยการเขต  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องที่  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
และหน่วยงานอื่น 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน

ประกาศนี้ได้ 
ส่วนที ่ 1 

การจดัท าประกาศเกี่ยวกบัการเลือกตัง้  การก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปดิประกาศ 
เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 5 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดท าประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีจ านวนรวมกันแล้วไม่เกิน  10  เท่าของจ านวน  

หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  โดยก าหนดเป็นแนวตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่เกิน  30  เซนติเมตร  
และมีขนาดความสูงไมเ่กิน  42  เซนติเมตร  (กระดาษขนาด  เอ3)  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของ
ผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(2) ให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามสถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  6  ได้สถานที่ละ  
1  แผ่น 

(๓) วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานก าหนด  ทั้งนี้  
จะต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครอื่นหรือปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นอกบริเวณที่ก าหนด 

ข้อ 6 การก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

ให้แก่ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตจังหวัดนั้น  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
ให้นายอ าเภอก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครทุกคน 

ในเขตเลือกตั้งนั้น  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้งนั้น  ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเขต  แขวง  
หมู่บ้าน  หรือชุมชน 

(3) ให้หัวหน้าหน่วยงานอาจก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้งนั้น  ณ  ที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสม 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ออกประกาศก าหนดสถานที่  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เมื่อออกประกาศแล้วให้น าส่งประกาศให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว  และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  การก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้ผู้สมัครทุกคนให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน 

ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ  สถานที่ที่ได้จัดไว้  แจ้งความประสงค์ 
ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามวรรคสอง 

ข้อ 7 กรณีผู้สมัครปิดประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามประกาศนี้  ให้หัวหน้า
หน่วยงานมีอ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และหากไม่ด าเนินการแก้ไข
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการมีอ านาจรื้อถอน  หรือปลดออก  หรือสั่งให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น  และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุ 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน   
และการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

ส่วนที ่ 2 
การจดัท าแผน่ปา้ยเกี่ยวกับการเลือกตัง้  การก าหนดสถานที่ตดิแผ่นปา้ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 8 ให้ผู้สมัครจัดท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  จ านวนไม่เกิน  2  เท่าของจ านวน
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และให้พรรคการเมืองจัดท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  จ านวนไม่เกิน   
1  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
มีขนาดความกวา้งไม่เกิน  130  เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  245  เซนติเมตร  พร้อมระบุ
ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดื อนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 
ของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้  ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องไม่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทับซ้อนหรือปิดบัง
แผ่นป้ายเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองอื่น  หรือติดแผ่นป้ายนอกบริเวณที่ก าหนด
ตามข้อ  9   

ข้อ 9 ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด
สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  โดยก่อนประกาศก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 

้หนา   ๓๓
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การเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประสานหรือหารือ  
กับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่   และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว   
ให้แจ้งให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบโดยทั่วกัน  โดยสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
จะต้องเป็นบริเวณพ้ืนที่อันเป็นสาธารณสถาน  เช่น  บริเวณถนนสาธารณะ  ที่สาธารณะ  หรือ
สาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร  เพ่ือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
ในเขตเลือกตั้งนั้นให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตราย 
แก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ   
หรือประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร   

ข้อ ๑0 ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้  ณ  ที่ท าการ
พรรคการเมือง  หรือสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  หรือศูนย์อ านวยการ 
การเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง 

แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๔๐๐  เซนติเมตร  
และขนาดความยาวไม่เกิน  ๗๕๐  เซนติเมตร  ติดได้สถานที่ละ  1  แผ่น 

ข้อ 11 กรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการเลือกตั้งไม่ถูกต้อง 
หรือเกินขอบเขตที่ก าหนด  ให้น าความในข้อ  7  ของประกาศนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๔
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ก าหนดจ านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ.  ๒๕6๐  มาตรา  62  มาตรา  ๑๗๓  และมาตรา   ๑๗๖   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  2561  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งท่ี  73/2561  (37)  เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  2561  
และในการประชุมครั้งที่  78/2561  (42)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ใช้บังคับ  ระยะเวลาในการค านวณค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ 4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งไม่เกิน  1,500,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ข้อ 5 พรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน  35,000,000  บาท  
(สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่  ดังนี้   

(๑)  ในเขตเลือกตั้งใดที่ต้องด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน
ต้องใช้จ่ายไม่เกิน  750,000  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

้หนา   ๓๗
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(๒) ในเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน
ต้องใช้จ่ายไม่เกิน  5๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ข้อ 7 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด    
ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น   และต้องรับสมัครผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่  ตามมาตรา  126  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  2561  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน  750,000  บาท  
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว   และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้ง   
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งไม่เกิน  1,5๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕6๐  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมครั้งที่  73/2561  (37)  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561  และในการประชุมครั้งที่  
78/2561  (42)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ  
ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้เป็นตัวอย่าง  ดังนี้   

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ตัวอย่างประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และพรรคการเมือง  ได้แก่ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง  เช่น  ค่าสมัครรับเลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง

กับการสมัครรับเลือกตั้ง  เป็นต้น 
(๒) ค่าจ้างแรงงาน  เช่น  ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง  ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง  ค่าจ้าง

แจกใบปลิว  แผ่นพับ  รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  และไม่มีพฤติการณ์ 
ที่ส่อไปในการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  เป็นต้น 

(๓) ค่าจ้างท าของ  เช่น  ค่าจ้างท าเสื้อแจ็กเก็ต  หมวก  และเสื้อยืด  หรืออื่น ๆ   ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง  
เป็นต้น 

(๔) ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ  เช่น  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ   
รวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท าเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  เป็นต้น 

(๕) ค่าจัดท าป้าย  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง   
(๖) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น   

เฟซบุ๊ก  ไลน์  ทวิตเตอร์  ยูทูป  อินสตราแกรม  กูเกิ้ล  แอปพลิเคชัน  เป็นต้น 
(๗) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ  และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๘) ค่าเช่าสถานที่  และค่าตกแต่งสถานที่  เช่น  ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง  ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง  เป็นต้น 
(๙) ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เช่น  ค่าจ้างเหมา

รถยนต์  เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  ค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น   

้หนา   ๓๕
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(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการทางไปรษณีย์   
ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นต้น   

(๑๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง   
(๑๒) ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง   
(๑๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรือเป็นเหตุให้ 

การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒



233

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยแบบบญัชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้  พ.ศ.  ๒๕6๐  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมครั้งที่  73/2561  (37)  เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  2561  และในการประชุม  
ครั้งท่ี  78/2561  (42)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ 
และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบฉบับนี้ 
“ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งของผู้สมัคร

และพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ   จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน
หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
ยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น   

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๑๙
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ข้อ 4 ให้ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายใน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รวมทั้งรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งให้ถูกต้องครบถว้น 
ตามความเป็นจริง  และยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

เพ่ือให้ผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าใจบทบาทหน้าที่  และมีความรู้ความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  ส านักงานอาจจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ 5 เงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  ได้แก่ 
(๑) เงินที่พรรคการเมืองจัดสรรให้ 
(๒) เงินส่วนตัวของผู้สมัคร 
(๓) การรับบริจาคตามมาตรา  68  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ.  2560 
ข้อ 6 เงินที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ได้แก่ 
(๑) เงินของพรรคการเมือง 
(๒) เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560 
(๓) การรับบริจาคตามมาตรา  68  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ.  2560 
ข้อ 7 การรับเงินทุกครั้ง  ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานการรับเงิน  

ดังนี้ 
(๑) การรับเงินตามข้อ  5  หรือข้อ  6  ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองออกใบรับเงิน  

ตามแบบ  ส.ส./บช.  1  เพ่ือเป็นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชีรายรับของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง   
(๒) กรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใด ๆ  จ่ายหรือจ่ายแทน  ตามข้อ  11  

ให้จัดท าใบรับทรัพย์สิน/ประโยชนอ์ื่นใด  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๒  พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน
ของผู้จ่ายหรือผู้จ่ายแทนประกอบด้วย   

ข้อ 8 การจ่ายเงินทุกครั้ง  ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน  
ดังนี้ 

(๑) การจ่ายเงินให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับช าระเงิน  หากการจ่ายเงินรายใดไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้จัดท าใบส าคัญรับเงิน  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๓  พร้อมทั้งแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงินด้วย 

(๒) ในกรณีที่เป็นรายจ่ายปลีกย่อยซึ่งตามลักษณะการจ่ายไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน   
จากผู้รับหรือออกใบส าคัญรับเงินตาม  (๑)  ได้  ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๔   

้หนา   ๒๐
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(๓) หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานให้ใช้ขีดฆ่าแล้วพิมพ์
หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 

ข้อ 9 ในการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ให้เป็นไป  
ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบ  ดังนี้ 

(๑) บัญชีรายรับของผู้สมัครตามแบบ  ส.ส./บช.  5  หรือพรรคการเมือง  ตามแบบ  ส.ส./บช.  5/1   
(๒) บัญชีรายจ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๖ 
(๓) บัญชีจ่ายแทนกันของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๗ 
(๔) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๘ 
ข้อ ๑0 การบันทึกบัญชีทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก  เช่น  ใบรับเงิน  

ใบเสร็จรับเงิน  ใบส าคัญรับเงิน  ใบรับรองการจ่ายเงิน  ใบรับทรัพย์สิน  และเอกสารหลักฐานแห่งหนี้  
เป็นต้น 

ข้อ ๑1 การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  ให้รวมถึงบรรดาเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  ที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใด ๆ   
จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน  รวมถึงการให้ใช้สถานที่  ยานพาหนะ  ทรัพย์ สิน  หรือการให้บริการ   
โดยไม่คิดมูลค่าหรืออัตราค่าบริการ  หรือคิดมูลค่าหรืออัตราค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า  หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน  เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยผู้สมัคร  
หรือพรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่า
หรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการจัดให้แก่ผู้สมัคร 
และพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ ๑2 ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ที่จะต้องจ่ายเงินเพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีตามข้อ  9  (4) 

ข้อ ๑3 ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร
ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๙  หรือของพรรคการเมืองตามแบบ  ส.ส./บช.  9/1  พร้อมทั้งให้ผู้สมัคร 
และหัวหน้าพรรคการเมืองจัดท าหมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย  ตามแบบ  ส.ส./บช.  10   

ข้อ ๑4 ให้ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองสรุปยอดรวมการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการในบัญชี  ตามแบบ  ส.ส./บช.  ๑1 

ข้อ ๑5 ให้ผู้สมัครแต่ละคน  ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ส าหรับพรรคการเมือง  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง  รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยตนเอง  หรือกรรมการบริหารพรรคที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองให้ยื่นแทน  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง   

การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อาจยื่นด้วยวิธีการอื่น
ตามที่ส านักงานประกาศก าหนดก็ได้ 

ข้อ 16 ให้ผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  เปิดเผยสรุปรายงานรายรับและรายจ่าย
ของผู้สมัครแต่ละคนและพรรคการเมือง  โดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในการนี้  การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน

ระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 

 
 แบบ สส./บช. 1 ใบรับเงิน 
 แบบ สส./บช. 2 ใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด 
 แบบ สส./บช. 3 ใบส าคัญรับเงิน 
 แบบ สส./บช. 4 ใบรับรองการจ่ายเงิน 
 แบบ สส./บช. 5 บัญชีรายรับ (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 
 แบบ สส./บช. 5/1 บัญชีรายรับ (พรรคการเมือง) 
 แบบ สส./บช. 6 บัญชีรายจ่าย 
 แบบ สส./บช. 7 บัญชีจ่ายแทนกัน 
 แบบ สส./บช. 8 บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 แบบ สส./บช. ๙ รายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 
 แบบ สส./บช. 9/1 รายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) 
 แบบ สส./บช. 10 หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 
 แบบ สส./บช. 11 แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 
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ใบรับเงิน 
 เลขที่                         
 วันที่             เดือน                        พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผู้สมัคร หรือ หัวหน้าพรรคการเมือง) อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย       ถนน  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
ได้รับเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   เงินสด 
   เช็ค ธนาคาร สาขา หมายเลข  
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 จ านวนเงิน บาท ( ) 
 
จาก   พรรคการเมืองจัดสรรให้ 
   เงินส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
   เงินของพรรคการเมือง 

  การบริจาคตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
  เงินที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 

 
 
 (ลงชื่อ) ผู้รับเงิน 
 (      ) 
  ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค 
 
  
 
 
 
 
 

(ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการรับเงินของผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง) 
 
 

แบบ ส.ส./บช. 1 
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ใบรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด 
 

 เลขที่   
  วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผู้สมัคร หรือ หัวหน้าพรรคการเมือง) อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย       ถนน  
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   ได้รับ จาก 
  นาย/นาง/นางสาว นามสกุล  
  เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
  บริษัทจ ากัด (มหาชน)/บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วน  
  อาคาร เลขที่ หมู่ที่ ซอย  
  ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
  จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์    
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  (ให้ระบุรายละเอียดแต่ละรายการ ได้แก่ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) 

  

 (ลงชื่อ) ผู้ให้ทรัพย์สิน 
 (      ) 
 วันที่    /            /  
 
 (ลงชื่อ) ผู้รับทรัพย์สิน 
 (      ) 
  ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค 

 

(ใช้เฉพาะกรณผีู้สมคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนเท่าน้ัน) 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด ค านวณเป็น 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

คิดเป็นมูลค่า    
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

แบบ ส.ส./บช. ๒ 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

 เลขที่   
  วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์  
 ขอรับรองว่าได้รับเงินจาก             (ผู้สมัคร/พรรคการเมือง) 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 (ลงชื่อ) ผู้รับเงิน 
 (      ) 
 
 (ลงชื่อ) ผู้จ่ายเงิน 
 (      ) 

ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค 
 วันที่   /            /  
 
  
 

 (ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณไีม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่าน้ัน) 
 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน จ านวนเงิน/บาท 
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

แบบ ส.ส./บช. ๓ 
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ใบรับรองการจ่ายเงิน 

 เลขที่   
  วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   
(ผู้สมัคร หรือ หัวหน้าพรรคการเมือง) อยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย       ถนน  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   จังหวัด   

 ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 (ลงชื่อ) ผู้จ่ายเงิน 

 (      ) 

   ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค 

 วันที่   /            /  

 
 
 
 
 

 (ใช้เป็นหลักฐานส าหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณไีม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และไมส่ามารถออกใบส าคัญรับเงินได้เท่าน้ัน) 
 

ล าดับที่ รายละเอียดการจ่ายเงิน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน    
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

แบบ ส.ส./บช. ๔ 
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ชีร

าย
รับ

 (พ
รร

คก
าร

เมือ
ง) 

 
พร

รค
 

 
 

 พ
รร

คก
าร

เมือ
งท

ี่ส่ง
ผู้ส

มัค
รแ

บบ
บัญ

ชีร
าย

ชื่อ
 

 ว/
ด/

ป 
เลข

ที่เอ
กส

าร
 

รา
ยก

าร
 

รา
ยร

ับ 
หม

าย
เหต

ุ 
เงิน

ขอ
งพ

รร
คก

าร
เมือ

ง 
เงิน

ที่ไ
ด้ร

ับจ
ัดส

รร
 ตา

ม ม
. ๘

๓ 
พ.ร

.ป.
พร

รค
กา

รเม
ือง

 พ
.ศ.

 
25

60
 

กา
รบ

ริจ
าค

 ตา
ม ม

.68
 

พ.ร
.ป.

พร
รค

กา
รเม

ือง
 พ

.ศ.
25

60
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รว
ม 

 
 

 
 

   
 

 
 

ลง
ชื่อ

 
ผู้จ

ัดท
 า 

 
 

 
 

( 
) 

 
 

 
 

   
 

หัว
หน

้าพ
รร

ค 
 

 
 

วัน
ที่ 

   
   

   
 / 

   
   

   
   

  /
 

 
 

 

แบ
บ 

ส.ส
./บ

ช. 
5/

1 

หน
้าที่

   
   

   
 จา

ก  
   

   
 ห

น้า
 



244

 
 

บัญ
ชีร

าย
จ่า

ย 
 

พร
รค

 
 


 ผู้ส

มัค
รร

ับเ
ลือ

กต
ั้งแ

บบ
แบ

่งเข
ตเล

ือก
ตั้ง

 ชื่อ
 (น

าย
/น

าง/
นา

งส
าว

)  
 

เขต
เลือ

กต
ั้งท

ี่ 
หม

าย
เลข

 
จัง

หว
ัด 

 


 พ
รร

คก
าร

เมือ
งท

ี่ส่ง
ผู้ส

มัค
รแ

บบ
บัญ

ชีร
าย

ชื่อ
 

   
 

 
 

ลง
ชื่อ

 
ผู้จ

ัดท
 า 

 
 

 
 

( 
) 

 
 

 
 

   
 

ผู้ส
มัค

ร/ห
ัวห

น้า
พร

รค
 

 
 

 
วัน

ที่ 
   

   
   

 / 
   

   
   

   
  /

 
 

ว/
ด/

ป 
เลข

ที่
เอก

สา
ร 

รา
ยก

าร
 

รา
ยก

าร
ค่า

ใช
้จ่า

ย 
เงิน

สด
 

เงิน
ฝา

ก
ธน

าค
าร

 
ภา

ษีห
กั 

ณ 
ที่จ

่าย
 

คช
จ.ใ

น 
กา

ร
สม

ัคร
 

ค่า
จ้า

ง
แร

งงา
น 

ค่า
จ้า

งท
 า

ขอ
ง 

ค่า โฆ
ษณ

า 
ค่า

ท า ป้า
ย 

คช
จ.อ

ิเล็ก
  

ทร
อน

ิกส
์ 

ค่า
วัส

ดุ 
อุป

กร
ณ์ 

ค่า
เช่า

สถ
าน

ที่ 
ค่า

เช่า
พา

หน
ะ 

ค่า
สา

ธา
ร- 

 
ณูป

โภ
ค 

ค่า
อา

หา
ร

แล
ะ

เคร
ื่อง

ดื่ม
 

ค่า
อบ

รม
ผู้ส

มัค
ร

หร
ือ ผ

ช.
หา

เสีย
ง 

ค่า
ใช้จ่

าย
 

อื่น
 ๆ 

คช
จ.ท

ี่ 
กก

ต.ส
ั่ง

ให้
บัน

ทึก
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รว
ม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หน
้าที่

   
   

   
 จา

ก  
   

   
 ห

น้า
 

แบ
บ 

ส.ส
./บ

ช. 
๖ 



245

 
 

บัญ
ชีจ

่าย
แท

นก
ัน 

 
พร

รค
 

 
 

 ผู้ส
มัค

รร
ับเ

ลือ
กต

ั้งแ
บบ

แบ
่งเข

ตเล
ือก

ตั้ง
 ชื่อ

 (น
าย

/น
าง/

นา
งส

าว
) 

 
เขต

เลือ
กต

ั้งท
ี่ 

หม
าย

เลข
 

จัง
หว

ัด 
 

 
 พ

รร
คก

าร
เมือ

งท
ี่ส่ง

ผู้ส
มัค

รแ
บบ

บัญ
ชีร

าย
ชื่อ

 
 

ว/ด
/ป

 
เลข

ที่
เอก

สา
ร 

รา
ยก

าร
 

ปร
ะเภ

ท/
รา

ยก
าร

ค่า
ใช

้จ่า
ยท

ี่จ่า
ยแ

ทน
กัน

 
รว

ม 
คช

จ.ใ
น 

กา
รส

มัค
ร 

ค่า
จ้า

ง
แร

งงา
น 

ค่า
จ้า

งท
 า

ขอ
ง 

ค่า โฆ
ษณ

า 
ค่า

ท า ป้า
ย 

คช
จ.อ

ิเล็ก
 

ทร
อน

ิกส
์ 

ค่า
วัส

ดุ 
อุป

กร
ณ์ 

ค่า
เช่า

สถ
าน

ที่ 
ค่า

เช่า
พา

หน
ะ 

ค่า
สา

ธา
ร- 

 
ณูป

โภ
ค 

ค่า
อา

หา
รแ

ละ
เคร

ื่อง
ดื่ม

 

ค่า
อบ

รม
ผู้ส

มัค
รห

รือ
   

 
ผช

.หา
เสีย

ง 

ค่า
ใช้จ่

าย
อื่น

 ๆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รว

ม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
ลง

ชื่อ
 

ผู้จ
ัดท

 า 
 

 
 

 
( 

) 
 

 
 

 
   

 
ผู้ส

มัค
ร/ห

ัวห
น้า

พร
รค

 
 

 
 

วัน
ที่ 

   
   

   
 / 

   
   

   
   

  /
 

 
 

  
 

แบ
บ 

ส.ส
./บ

ช. 
๗ 

หน
้าที่

   
   

   
 จา

ก  
   

   
 ห

น้า
 



246

 
 

 
บัญ

ชีค
่าใช

้จ่า
ยค

้าง
จ่า

ย 
 

พร
รค

 
 

 
 ผู้ส

มัค
รร

ับเ
ลือ

กต
ั้งแ

บบ
แบ

่งเข
ตเล

ือก
ตั้ง

 ชื่อ
 (น

าย
/น

าง/
นา

งส
าว

 
 

เขต
เลือ

กต
ั้งท

ี่ 
หม

าย
เลข

 
จัง

หว
ัด 

 
 

 พ
รร

คก
าร

เมือ
งท

ี่ส่ง
ผู้ส

มัค
รแ

บบ
บัญ

ชีร
าย

ชื่อ
 

 

ว/ด
/ป

 
เลข

ที่
เอก

สา
ร 

รา
ยก

าร
 

ปร
ะเภ

ท/
รา

ยก
าร

ค่า
ใช

้จ่า
ยค

้าง
จ่า

ย 
ค่า

ใช
้จ่า

ย
ค้า

งจ
่าย

 
คช

จ.ใ
น 

กา
รส

มัค
ร 

ค่า
จ้า

ง
แร

งงา
น 

ค่า
จ้า

งท
 า

ขอ
ง 

ค่า โฆ
ษณ

า 
ค่า

ท า ป้า
ย 

คช
จ.อ

ิเล็ก
 

ทร
อน

ิกส
์ 

ค่า
วัส

ดุ 
อุป

กร
ณ์ 

ค่า
เช่า

สถ
าน

ที่ 
ค่า

เช่า
พา

หน
ะ 

ค่า
สา

ธา
ร- 

 
ณูป

โภ
ค 

ค่า
อา

หา
รแ

ละ
เคร

ื่อง
ดื่ม

 

ค่า
อบ

รม
ผู้ส

มัค
รห

รือ
   

 
ผช

.หา
เสีย

ง 

ค่า
ใช้จ่

าย
อื่น

ๆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รว

ม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ลง
ชื่อ

 
ผู้จ

ัดท
 า 

 
 

 
 

( 
) 

 
 

 
 

   
 

ผู้ส
มัค

ร/ห
ัวห

น้า
พร

รค
 

 
 

 
วัน

ที่ 
   

   
   

 / 
   

   
   

   
  /

 
 

 
 

แบ
บ 

ส.ส
./บ

ช. 
๘ 

หน
้าที่

   
   

   
 จา

ก  
   

   
 ห

น้า
 



247

 
รายงานรายรับและรายจ่าย (ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) 

 

  ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง     
 หมายเลข   พรรค  เขตเลือกตั้งที่     จังหวัด    
  ตั้งแต่วันที่   ถึงวันที ่   
 

๑. รายรับ 
 ๑.๑  จากพรรคการเมืองจัดสรรให้ xxx 
 ๑.๒  จากเงินส่วนตัวของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง xxx 
 ๑.3  จากการบริจาค ตาม ม.68 (แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) xxx 
  รวมรายรับทั้งสิ้น  xxx 
 

๒. รายจ่าย 
 ๒.๑  ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง xxx 
 ๒.2  ค่าจ้างแรงงาน xxx 
 ๒.3 ค่าจ้างท าของ  xxx 
 2.4 ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ xxx 
 2.5 ค่าจัดท าป้ายและสิ่งพิมพ์ xxx 
 2.6 ค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ xxx 
 2.7 ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุอุปกรณ์ xxx 
 ๒.8  ค่าเช่าสถานที ่และค่าตกแต่งสถานที่  xxx 
 ๒.9 ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง xxx 
 ๒.10 ค่าสาธารณูปโภค xxx 
 ๒.11 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม xxx 
 ๒.12  ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง  xxx 
 2.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ให้แสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจ่ายเงิน (ก))   
  (๑) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65   xxx 
  (๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  xxx  xxx 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  xxx 
๓. เงินคงเหลือหลังปรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   xxx 
 บวก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ให้แสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจ่ายเงิน (ข))  xxx 
๔. เงินคงเหลือ  xxx 
 บวก มูลค่าทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด ที่รับจ่ายแทนกัน   xxx 
๕. เงินคงเหลือ   xxx 
 - เงินสด xxx 
 - เงินฝากธนาคาร  xxx 
  
 ลงชื่อ ผู้จัดท า         
        ( )  
                                              ผูส้มัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
                                            วันที ่             /             / 

แบบ ส.ส./บช. ๙ 
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รายงานรายรับและรายจ่าย (พรรคการเมือง) 
 พรรค   
  ตั้งแต่วันที่   ถึงวันที่    
๑. รายรับ 
 ๑.๑ เงินของพรรคการเมือง xxx 
 ๑.๒ เงินทีไ่ด้รับจัดสรร ตาม ม.๘๓ (แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) xxx 
 ๑.3 จากการบริจาค ตาม ม.68 (แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) xxx 
  รวมรายรับทั้งสิ้น  xxx 
 

๒. รายจ่าย 
 ๒.๑  ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง xxx 
 ๒.2  ค่าจ้างแรงงาน xxx 
 ๒.3 ค่าจ้างท าของ  xxx 
 2.4 ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ xxx 
 2.5 ค่าจัดท าป้ายและสิ่งพิมพ์ xxx 
 2.6 ค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ xxx 
 2.7 ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ อุปกรณ์ xxx 
 ๒.8  ค่าเช่าสถานที ่และค่าตกแต่งสถานที่  xxx 
 ๒.9 ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง xxx 
 ๒.10  ค่าสาธารณูปโภค xxx 
 ๒.11  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม xxx 
 ๒.12  ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง  xxx 
 2.13  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ให้แสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจ่ายเงิน (ก))   
   (๑) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65   xxx 
   (๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  xxx  xxx 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  xxx 
๓. เงินคงเหลือหลังปรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   xxx 
 บวก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ให้แสดงในหมายเหตุประกอบประกอบรายงานการรับจ่ายเงิน (ข))  xxx 
๔. เงินคงเหลือ  xxx 
 บวก มูลค่าทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด ที่รับจ่ายแทนกัน   xxx 
  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   xxx 
๕. เงินคงเหลือ   xxx 
 - เงินสด xxx 
 - เงินฝากธนาคาร  xxx 
   
 ลงชื่อ ผู้จัดท า         
                                               ( )  
                                                        หวัหน้าพรรค   
                                        วันที่           /             /              
 

แบบ ส.ส./บช. 9/1 
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หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย 
 
ก. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
 (๑) ค่าใช้จ่ายซึ่งพรรคการเมือง/ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง/สมาชิกพรรคการเมือง 
  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง) ได้ใช้จ่ายไปตามมาตรา 65  
  (เว้นแต่การให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร)  

- กรณทีี่เกินกว่าที่ กกต.ประกาศ ก าหนด   xxx 
  
 (2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นอกจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65)  
   2.๑    xxx 
   2.๒    xxx 
   2.๓   xxx 
  รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   xxx 
 
ข. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย  
 ๑.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง xxx 
 ๒.  ค่าจ้างแรงงาน xxx 
 3. ค่าจ้างท าของ  xxx 
 4. ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ xxx 
 5. ค่าจัดท าป้ายและสิ่งพิมพ์ xxx 
 6. ค่าใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ xxx 
 7. ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ อุปกรณ์ xxx 
 8.  ค่าเช่าสถานที ่และค่าตกแต่งสถานที่  xxx 
 9. ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง xxx 
 10. ค่าสาธารณูปโภค xxx 
 11. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม xxx 
 12.  ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง  xxx 
 13. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  xxx 
  รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น  xxx 
 
 รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังสิ้น xxx 
 
 
   
   ลงชื่อ ผู้จัดท า  
   ( )  
   ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค   
   วันที่   /                  /  
 
  

แบบ ส.ส./บช. ๑0 
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แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและแบบรายการเอกสารน าส่ง 
พรรค     

  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  
  เขตเลือกตั้งที ่ หมายเลข จังหวัด  
   พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข  
สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งสิ้น จ านวน  บาท (    ) 
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว  จ านวน  บาท (    ) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน  บาท (    ) 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
แบบน าส่งเอกสาร (ส าหรับผู้สมัคร/พรรคการเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ ผู้ยื่นเอกสาร  
   ( )  
   ผู้สมัคร/หัวหน้าพรรค   
   วันที่   /                  /  
   
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร 
□ เอกสารครบถ้วน 
□ เอกสารไม่ครบถ้วน    
   

   
  
   ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร  
   ( ) 
   วันที่   /                  /  

แบบ ส.ส./บช. ๑1 
 

□ รายงานรายรับและรายจ่าย      จ านวน   แผ่น 

□ บัญชีรายรับ       จ านวน   แผ่น 

□ บัญชีรายจ่าย       จ านวน   แผ่น 

□ บัญชีจ่ายแทนกัน      จ านวน   แผ่น 

□ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      จ านวน   แผ่น 

□ หมายเหตุประกอบรายงานรายรับและรายจ่าย   จ านวน   แผ่น 

เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี 
 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ   จ านวน   แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย   จ านวน   แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีจ่ายแทนกัน   จ านวน   แผ่น 

 □ เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน   แผ่น 

 □ เอกสารอื่น ๆ       จ านวน   แผ่น  
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยจ านวน  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอนัสมควร 
และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบนัทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดจ านวน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเม่ือมีเหตุอันสมควร  ในการให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้   
แก่บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล  ของพรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  รวมทั้งหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบนัทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  2561   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒2  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕6๐  มาตรา  ๕  มาตรา  65  และมาตรา  66  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  73/2561  (37)  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561  
และในการประชุมครั้งที่  78/2561  (42)  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ านวน  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร  และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ 
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบฉบับนี้ 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560 
“ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 

“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”  หมายความว่า  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  รวมถึงข้าราชการ
การเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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“การให้ตามปกติประเพณี”  หมายความว่า  การให้ที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา   
จนเป็นแบบแผน  ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี  เช่น  งานวันเกิด  งานบวช  งานโกนจุก  งานแต่งงาน  
งานขึ้นบ้านใหม่  งานบุญ  งานเทศกาล  งานขึ้นปีใหม่  งานศพ  เป็นต้น   

“เหตุอันสมควร”  หมายถึง  การให้  หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  อัคคีภัย  วาตภัย  
อุทกภัย  ธรณีพิบัติภัย  ตลอดจนภัยอื่น ๆ  อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคล  
หรือสัตว์  ท าให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของประชาชน  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ   

“ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ   จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน
หรือน ามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
ยินยอมหรือไม่คัดค้าน  ในกรณีที่น าทรัพย์สินมาให้ใช้  ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น ๆ   

“ประโยชน์อื่นใด”  หมายความรวมถึง  การให้ใช้ทรัพย์สิน  การให้บริการ  หรือการให้ส่วนลด  
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า  และการท าให้หนี้ลดลงหรือ  
ระงับสิ้นไปด้วย 

“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง   
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“ผู้คัดค้าน”  หมายความว่า  พรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิก

พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีถูกกล่าวหาว่า  
ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ภายหลังวันเลือกตั้ง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข้อ 4 ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ

หรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่นหรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น   
ณ  ภูมิล าเนา  หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   
ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบแล้ว   

ข้อ 5 พรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด  ให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุ คคล  ให้ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง  โดยให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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ถ้าเป็นการกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน  ให้ถือว่า
เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  โดยให้น าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

ข้อ 6 การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  ในกรณีดังต่อไปนี้   
ถือเป็นการให้ปกติประเพณี  หรือมีเหตุอันสมควร 

(๑) การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณี  โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท 
(๒) การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  

โดยมีราคาหรือมูลค่าที่พรรคการเมืองให้ได้ไม่เกินสามล้านบาท 
(๓) การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ  

โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกินสามแสนบาท 

การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้น าไปรวม
ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

การให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยาแก่ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  พ่ีน้องร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน  บุตรบุญธรรม  หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  มิต้องน าไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

ข้อ 7 ในกรณีที่มีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีพรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง  กระท าการตามข้อ  5  หรือข้อ  6  วรรคสอง  ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อเท็จจริง
พร้อมเสนอความเห็น  ให้คณะกรรมการพิจารณาสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามแบบท้ายระเบียบนี้  และ  
แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ 

ถ้าเป็นการกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน   
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ 

ข้อ 8 การบันทึกของเลขาธิการไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง   
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน  ให้นับระยะเวลาในการน าราคา  
หรือมูลค่า  ไปรวมค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร   
ให้นับหลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศ  
ให้มีการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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บันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 

  วันที่  เดือน    พ.ศ.   
  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
เมื่อวันที่  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล)    
ซ่ึงด ารงต าแหนง่  (ระบุต าแหน่งทางการเมือง)   
เลขประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนเลขท่ี  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย       ถนน  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
ได้    ให้เงิน    ให้ทรัพย์สิน    ให้ประโยชน์อื่นใด    จ่ายแทนกัน  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
  
 (ลงชื่อ)  
 (      ) 

  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 วันที่   /            /  
  

ล าดับที่ รายละเอียดการให้ จ านวนเงิน/บาท 
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนือ่งมาจากการยุบสภา  หรือการเลือกตัง้แทนต าแหน่งทีว่า่ง  
ให้นับหลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงก่อนวันที่ยุบสภาหรือต าแหน่งว่างลง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 9 กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการบันทึกของเลขาธิการไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗  
ให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้กระท าภายในเขตเลือกตั้งของตน  มีสิทธิยื่นคัดค้าน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  โดยมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ   
(๒) ระบุวัน  เดือน  ปีที่ท าหนังสือคัดค้าน 
(๓) ระบุชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้คัดค้าน  หากมีหลายคน  อาจจัดท าเป็นบัญชีแนบท้าย

หนังสือคัดค้าน 
(๔) ระบุข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน  เวลา  

และสถานที่ที่เกิดการกระท า  รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 
การยื่นคัดค้าน  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ  ณ  ส านักงาน  ด้วยตนเองหรือยื่นทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน  โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่น  หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้   
ในกรณีที่ค าคัดค้านมีสาระส าคัญไมค่รบถว้น  ให้แจ้งผู้ยื่นคัดค้านตามวรรคหนึ่งเพื่อแกไ้ขภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อ ๑0 เมื่อส านักงานได้รับหนังสือคัดค้านให้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลงมติ  ซึ่งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล  คณะบุคคลคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๑1 มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดและให้เลขาธิการปฏิบัติไปตามนั้น  และแจ้งให้ 
ผู้คัดค้านทราบ 

ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน

ระเบียบนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๒
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บันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 

  วันที่  เดือน    พ.ศ.   
  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
เมื่อวันที่  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล)    
ซ่ึงด ารงต าแหนง่  (ระบุต าแหน่งทางการเมือง)   
เลขประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนเลขท่ี  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ซอย       ถนน  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
ได้    ให้เงิน    ให้ทรัพย์สิน    ให้ประโยชน์อื่นใด    จ่ายแทนกัน  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
  
 (ลงชื่อ)  
 (      ) 

  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 วันที่   /            /  
  

ล าดับที่ รายละเอียดการให้ จ านวนเงิน/บาท 
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมเงิน   
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 
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ฐานความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแนวทางการสืบสวนและไต่สวน  
 

 
 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๑.ความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

๑.๑ ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือ
ผู้ใด 
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ 
มาตรา ๖๙ 

๑. ผู้สมัครพรรคการเมือง
หรือผู้ใด 
๒. กระท าการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ 
๓. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
สส. ที่ กกต.ก าหนด 

มาตรา ๑๕๖ 
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 

๑. การหาเสียงกระท า
โดยบุคคลใด (ผู้สมัคร 
พรรคการเมือง หรือ
ผู้ใด)  
๒. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่เป็นการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง สส. ที่ กกต.
ก าหนด หรือไม่ 
๓. กรณีเป็นบุคคลอ่ืน
นอกจากผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง สอบให้ได้
ข้อเท็จจริงว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง
หรือไม่ อย่างไร  

๑.๒ ผู้ใด 
- หาเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
- อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา
๑๘.๐๐นาฬิกาของวันก่อน
วันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุด
วันเลือกตั้ง 
มาตรา๗๐ 
 

๑. ผู้สมัครพรรคการเมือง
หรือผู้ใด 
๒. กระท าการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ 
๓. ฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 
สส. ที่ กกต.ก าหนด 

มาตรา ๑๕๖  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ท่ีผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิด 
๒. กรณีไม่ใช่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง 
ให้ระบุความสัมพันธ์ 
ของผู้กระท าผิดกับ
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองด้วย 
๓. มีการหาเสียงเลือกตั้ง
ในวัน เวลาใด เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผูส้มัครใด
หรือไม่ อย่างไร  

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๑.๓ ผู้สมัคร 

หาเสียงเลือกตั้งไม่เป็น 
ไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่ กกต. ก าหนด 
มาตรา ๖๘ 
 

๑. ผู้สมัคร 
๒. กระท าการหาเสียง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
หาเสียงเลือกตั้ง สส.  
ที่ กกต.ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๗๓  
ในการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
วิธีการหาเสยีงเลือกตั้ง
ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๖๘ 
ให้นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มีผลใช้บังคับจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

๑. ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้งไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ  
ที่ กกต.ก าหนด หรือไม่ 
อย่างไร 
๓. กรณีไม่ใช่ผู้สมัคร
กระท าเป็นการกระท า
ของผู้ช่วยหาเสียงหรือไม่ 

๑.๔ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
จัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่า 
จะให้ หรือจัดเตรียม 
เพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒. จัด ท า ให้ เสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็น 
เงินไดแ้ก่ผู้ใด 
๓. กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 
 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาลสั่งจ่าย 
เงินสินบนน าจับไม่เกิน 
กึ่งหนึ่งจากจ านวนเงิน
ค่าปรับแก่ผู้แจ้งความ
น าจับ 
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถือว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 
ให้ถือว่าเป็นความผิด 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา
ตามท่ีมีการกล่าวหา
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท า
การที่มีลักษณะ จัดท า 
ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท า ตาม ข้อ ๑ 
มีเจตนาเพ่ือเป็นการ 
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนแก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. หรือไม ่
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง  
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๑.๓ ผู้สมัคร 

หาเสียงเลือกตั้งไม่เป็น 
ไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่ กกต. ก าหนด 
มาตรา ๖๘ 
 

๑. ผู้สมัคร 
๒. กระท าการหาเสียง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
หาเสียงเลือกตั้ง สส.  
ที่ กกต.ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๗๓  
ในการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
วิธีการหาเสยีงเลือกตั้ง
ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๖๘ 
ให้นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มีผลใช้บังคับจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

๑. ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. ผู้สมัครหาเสียง
เลือกตั้งไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ  
ที่ กกต.ก าหนด หรือไม่ 
อย่างไร 
๓. กรณีไม่ใช่ผู้สมัคร
กระท าเป็นการกระท า
ของผู้ช่วยหาเสียงหรือไม่ 

๑.๔ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
จัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่า 
จะให้ หรือจัดเตรียม 
เพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด อันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒. จัด ท า ให้ เสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็น 
เงินได้แก่ผู้ใด 
๓. กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 
 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาลสั่งจ่าย 
เงินสินบนน าจับไม่เกิน 
กึ่งหนึ่งจากจ านวนเงิน
ค่าปรับแก่ผู้แจ้งความ
น าจับ 
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถือว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 
ให้ถือว่าเป็นความผิด 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา
ตามท่ีมีการกล่าวหา
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท า
การที่มีลักษณะ จัดท า 
ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท า ตาม ข้อ ๑ 
มีเจตนาเพ่ือเป็นการ 
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนแก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง  
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ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

   มูลฐานตามกฎหมาย
ปปง. และให้คณะกรรมการ
มีอ านาจส่งเรื่องให้
สนง.ปปง. ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจได ้ 

สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิด
ตามข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๕ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่า 
จะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน
สมาคม มูลนิธิ วัด 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ 
หรือสถาบันอ่ืนใด 
มาตรา๗๓วรรคหนึ่ง (๒) 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒. ให้ เสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อมแก่ชุมชน สมาคม
มูลนิธิ วัด สถานศึกษา
สถานสงเคราะห์ 
หรือสถาบันอ่ืนใด 
๓. กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 
 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษ
ผู้กระท าความผิดให้
ศาลสั่งจ่ายเงินสินบน
น าจับไม่เกินก่ึงหนึ่ง
จากจ านวนเงินค่าปรับ
แก่ผู้แจ้งความน าจับ 
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 
ให้ถือว่าเป็นความผิด 
มูลฐานตามกฎหมาย
ปปง. และให้
คณะกรรมการมี
อ านาจส่งเรื่องให้
สนง.ปปง. ด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจได ้ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา 
ตามท่ีได้มีการกล่าวหา
ว่าผู้สมัครหรือผู้ใด
กระท าการที่มีลักษณะ
ให้เสนอให้หรือสัญญาว่า
จะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ 
หรือสถาบันอ่ืนใด หรือไม่ 
อย่างไร 
๒. การกระท าที่มี
ลักษณะ ตามข้อ ๑  
มีเจตนาพิเศษที่มี
ลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือ
ชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. 
หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  

 
ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดตาม 
ข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๖ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
โฆษณาหาเสียงหรือแนะน า
ตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพ
หรือการรื่นเริงต่างๆ 
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๓) 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒.โฆษณาหาเสียงหรือ
แนะน าตัวด้วยการจัด
ให้มีมหรสพหรือการรื่น
เริงต่างๆ 
๓. เป็นการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 

มาตรา ๑๕๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐  –  ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาล 
สั่งจ่ายเงินสินบนน าจับ
ไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ 
แก่ผู้แจ้งความน าจับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลาที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียง
หรือแนะน าตัว 
ด้วยวิธีใด มีการจัดให้มี
มหรสพหรือการรื่นเริง
ต่าง ๆ ในการหาเสียง
หรือแนะน าตัวหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. ในการหาเสียงหรือ
แนะน าตัวตามข้อ ๒  
มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนแก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. 
หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิด
ตามข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 
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ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดตาม 
ข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๖ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
โฆษณาหาเสียงหรือแนะน า
ตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพ
หรือการรื่นเริงต่างๆ 
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๓) 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒.โฆษณาหาเสียงหรือ
แนะน าตัวด้วยการจัด
ให้มีมหรสพหรือการรื่น
เริงต่างๆ 
๓. เป็นการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 

มาตรา ๑๕๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐  –  ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาล 
สั่งจ่ายเงินสินบนน าจับ
ไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ 
แก่ผู้แจ้งความน าจับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลาที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร
หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียง
หรือแนะน าตัว 
ด้วยวิธีใด มีการจัดให้มี
มหรสพหรือการรื่นเริง
ต่าง ๆ ในการหาเสียง
หรือแนะน าตัวหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. ในการหาเสียงหรือ
แนะน าตัวตามข้อ ๒  
มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนแก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. 
หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิด
ตามข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 
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๑.๗ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๔) 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒. เลี้ยงหรือรับจะจัด
เลี้ยงผู้ใด 
๓. เป็นการกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ 
(๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 

มาตรา ๑๕๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 
ในกรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาล 
สั่งจ่ายเงินสินบนน าจับ
ไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก
จ านวนเงินค่าปรับแก่ 
ผู้แจ้งความน าจับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา ที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร
หรือผู้ใดเลี้ยงหรือรับจะ
จัดเลี้ยงผู้ใด หรือไม่ 
อย่างไร 
๒. การจัดเลี้ยงหรือรับ
จัดเลี้ยงมีเจตนาเพื่อ 
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนแก่ตนเองหรือ
ผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง
เลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิด
ตามข้อกล่าวหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๘ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ 
ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย 
ด้วยความเท็จ หรือจูงใจ 
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครใดหรือพรรค
การเมือง  
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๕) 
 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใด 
๒. กระท าการ 
   (๑) หลอกลวง บังคับ
ขู่เข็ญใช้อิทธิพลคุกคาม
ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือ 
   (๒) จูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครใดหรือพรรค
การเมือง 
 ๓. เป็นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ 

มาตรา๑๕๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา๑๕๘วรรคสอง 
ในกรณีท่ีศาลมี 
ค าพิพากษาถึงที่สุด 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา ที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร
หรือผู้ใด หลอกลวง 
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพล
คุกความ ใส่ร้ายด้วย
ความเท็จ หรือจูงใจให้
เข้าใจผิดในคะแนนนิยม
ของผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองหรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าตามข้อ ๑  

  
ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

  (๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 

ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนน าจับ 
ไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ 
แก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือ
ชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. 
หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์ 
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือ 
มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหานี้
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๙ ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หาเสียงเลือกตั้งขัดหรือแย้ง
กับแนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรคการเมือง 
มาตรา ๗๔ 

๑. ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
๒.หาเสียงเลือกตั้ง 
ขัดหรือแย้งกับแนวทาง
ที่ก าหนดเป็นนโยบาย
ของพรรคการเมือง 
 
 

มาตรา ๑๖๐  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา ที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร 
พรรคการเมือง ได้หาเสียง
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. ในการหาเสียง
เลือกตั้งตามข้อ ๑  
ได้ก าหนดนโยบายที่ใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้ง
หรือไม่ นโยบายที่ 
หาเสียงเลือกตั้งมีข้อก าหนด 
หรือลักษณะอย่างไร 
๒. นโยบายที่ผู้สมัคร 
พรรคการเมืองที่ใช้ 
ในการหาเสียงนั้น 
มีลักษณะขัดหรือแย้งกับ
แนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรค
การเมืองหรือไม่ อย่างไร 
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ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

  (๑) จูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนแก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
หรือ 
(๒) ให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 
หรือ 
(๓) ชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด
เป็น สส. 

ให้ลงโทษผู้กระท า
ความผิดให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนน าจับ 
ไม่เกินกึ่งหนึ่งจาก
จ านวนเงินค่าปรับ 
แก่ผู้แจ้งความน าจับ 

มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน 
ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร หรือ
ชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็น สส. 
หรือไม่ 
๓. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์ 
มีความเก่ียวข้อง หรือ
เป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือ 
มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหานี้
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๙ ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หาเสียงเลือกตั้งขัดหรือแย้ง
กับแนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรคการเมือง 
มาตรา ๗๔ 

๑. ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
๒.หาเสียงเลือกตั้ง 
ขัดหรือแย้งกับแนวทาง
ที่ก าหนดเป็นนโยบาย
ของพรรคการเมือง 
 
 

มาตรา ๑๖๐  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา ที่มี
การกล่าวหาว่าผู้สมัคร 
พรรคการเมือง ได้หาเสียง
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. ในการหาเสียง
เลือกตั้งตามข้อ ๑  
ได้ก าหนดนโยบายที่ใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้ง
หรือไม่ นโยบายที่ 
หาเสียงเลือกตั้งมีข้อก าหนด 
หรือลักษณะอย่างไร 
๒. นโยบายที่ผู้สมัคร 
พรรคการเมืองที่ใช้ 
ในการหาเสียงนั้น 
มีลักษณะขัดหรือแย้งกับ
แนวทางท่ีก าหนดเป็น
นโยบายของพรรค
การเมืองหรือไม่ อย่างไร 
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    ๓. การหาเสียงใน
ลักษณะดังกล่าวเป็น
นโยบายในการหาเสียง
ของพรรคหรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๑๐ ผู้สมัครหรือผู้ใด 
จัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือ
น ากลับไปจากท่ีเลือกตั้ง 
มาตรา ๗๖ 
 

๑. ผู้สมัครพรรคการเมือง 
๒.จัดยานพาหนะน า 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่
เลือกตั้งหรือน ากลับไป
จากที่เลือกตั้งหรือ 
๓. จัดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อ
การออกเสียงลงคะแนน 
๔. เพ่ือจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนน 
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
๕. การกระท าตาม ๒,๓ 
เป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ต้องเสียค่า
โดยสารหรือค่าจ้าง 
ซึ่งต้องเสียตามปกติ 
 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถอืว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 

๑. ผู้สมัครหรือผู้ใดได้จัด
ยานพาหนะน าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
หรือน ากลับไปจากที่
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. ยานพาหนะที่ผู้สมัคร
หรือผู้ใดได้จัดหาเพ่ือ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นของผู้สมัครหรือผู้ใด 
หรือผู้สมัครได้จัดหา 
หรือออกค่าใช้จ่ายให้
หรือไม่ 
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
เสียค่าโดยสารหรือ
ค่าจ้างซึ่งต้องเสีย
ตามปกติไปยังที่เลือกตั้ง
หรือน ากลับไปจากที่
เลือกตั้งหรือไม่ 
๔. การกระท าตามข้อ ๑ 
มีเจตนาเพ่ือจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนน 
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
หรือไม่ 
๕. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
    เป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือ 

มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหา
นี้หรือไม่ อย่างไร 

๑.๑๑ ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
(คนต่างด้าว) 
ช่วยเหลือในการหาเสียง
เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๗ 
 

๑. ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทย (คนต่างด้าว) 
๒.ช่วยเหลือในการ 
หาเสียงเลือกตั้งหรือ 
๓. กระท าการใดๆ  
๔. เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยประการที่
เป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด 

มาตรา๑๖๑ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทย (คนต่างด้าว) 
ช่วยเหลือผู้สมัครในการ
หาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
วิธีการหาเสียงมีลักษณะ
เช่นใด 
๒. การกระท าตามข้อ ๑ 
เป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองหรือไม่ อย่างไร 
๓. ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความสัมพันธ์กับ 
คนต่างด้าวหรือมีส่วนรว่ม
ในการกระท าตามข้อ ๑ 
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๑๒ ผู้ใด 
ท าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งนอกเวลาที่ก าหนด 
มาตรา ๗๙ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. ท าการโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้ง
นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐
นาฬิกาของวันก่อน 
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๕๖ วรรคสอง  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. มีผู้ใดท าการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งนอก
เวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ 
มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหานี้
หรือไม่ อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
    เป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือ 

มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหา
นี้หรือไม่ อย่างไร 

๑.๑๑ ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
(คนต่างด้าว) 
ช่วยเหลือในการหาเสียง
เลือกตั้ง 
มาตรา ๗๗ 
 

๑. ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทย (คนต่างด้าว) 
๒.ช่วยเหลือในการ 
หาเสียงเลือกตั้งหรือ 
๓. กระท าการใดๆ  
๔. เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยประการที่
เป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด 

มาตรา๑๖๑ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑. ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทย (คนต่างด้าว) 
ช่วยเหลือผู้สมัครในการ
หาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
วิธีการหาเสียงมีลักษณะ
เช่นใด 
๒. การกระท าตามข้อ ๑ 
เป็นคุณหรือโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองหรือไม่ อย่างไร 
๓. ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความสัมพันธ์กับ 
คนต่างด้าวหรือมีส่วนรว่ม
ในการกระท าตามข้อ ๑ 
หรือไม่ อย่างไร 

๑.๑๒ ผู้ใด 
ท าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งนอกเวลาที่ก าหนด 
มาตรา ๗๙ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. ท าการโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้ง
นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐
นาฬิกาของวันก่อน 
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๕๖ วรรคสอง  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. มีผู้ใดท าการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งนอก
เวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. หากเป็นการกระท า
โดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่
ผู้สมัครโดยตรง 
สอบสวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครมีความสัมพันธ์  
มีความเก่ียวข้อง หรือ 
มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดตามข้อกล่าวหานี้
หรือไม่ อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๑.๑๓ ผู้สมัคร พรรคการเมือง 

หรือผู้ใด 
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เป็น 
ไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
มาตรา ๘๓ 

๑. ผู้สมัครพรรค
การเมืองหรือผู้ใด 
๒. ปิดประกาศหรือติด
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งนอกจากสถานที่
ที่คณะกรรมการ
ก าหนด  
๓. ประกาศหรือแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งมีขนาดและ
จ านวนไม่เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๖๒  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใด ปิดประกาศ
หรือแผ่นป้ายหาเสียง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สถานที่ใดบ้าง มีขนาด
และจ านวนเท่าใด 
๒. การปิดประกาศ  
แผ่นป้ายหาเสียง สถานที่
ปิดประกาศ ขนาด และ
จ านวนป้ายหาเสียง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด
หรือไม่ 
๓. หากการกระท า
ความผิดตามข้อ ๑ และ ๒ 
กระท าโดยบุคคลอ่ืนที่
มิใช่ผู้สมัคร หรือพรรค
การเมือง สืบสวนหรือ 
ไต่สวนให้ได้ความว่า
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
มีความสัมพันธ์ มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ช่วย
หาเสียงหรือเป็นผู้ช่วย
หาเสียงหรือมีส่วนร่วม
ในการกระท าความผิด
หรือไม่ อย่างไร  

๒. ความผิดเกี่ยวกับผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง 
๒.๑ ผู้สมัคร (แบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง)  
ไม่เป็นผู้ซึ่งพรรคการเมือง 
ส่งสมัครรับเลือกตั้ง , สมัคร
รับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขต
เลือกตั้ง, เป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
มาตรา ๔๓ 

๑.ผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
๒. ไม่เป็นผู้ซึ่งพรรค
การเมืองส่งสมัครรับ
เลือกตั้ง  
๓. สมัครรับเลือกตั้ง
เกินหนึ่งเขตเลือกตั้ง 
๔. เป็นบุคคลที่มีรายชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 

มาตรา ๑๕๒ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด  
๒๐ ป ี

๑. ผู้สมัคร เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใด และ
ผู้สมัครเป็นบุคคลที่
พรรคการเมืองเป็นผู้ส่ง
สมัครรับเลือกตั้งในเขต
ที่ผู้สมัครสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. ผู้สมัครสมัครรับ
เลือกตั้งเกินหนึ่งเขต
เลือกตั้งหรือไม่ 
๓. ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มี 

 
ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
หรือไม่ 
๔. มีมติพรรคเลือกตั้งให้
ส่งสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม่ 

๒.๒ ผู้สมัคร (แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง) 
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอันเป็นเท็จ 
มาตรา ๔๕ (๒) 
 

๑. ผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
๒. ท าหนังสือยืนยัน 
การไม่ได้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๕๓  
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ป ี 

๑. ในการสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งผู้สมัครยื่น
หลักฐานแสดงการ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครไม่มี
หลักฐานตามข้อ ๑ 
ผู้สมัครได้ท าหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่  
๒. ตรวจสอบหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ตามข้อ ๒ มีลักษณะ 
เป็นเท็จหรือไม่ และ 
มีข้อเท็จจริงอย่างไร 

๒.๓ ผู้สมัคร (แบบบัญชี
รายช่ือ) 
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอันเป็นเท็จ 
มาตรา ๕๗ (๓) 

๑. ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ท าหนังสือยืนยัน 
การไม่ได้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๕๓  
จ าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ป ี 

๑. ในการสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อผู้สมัครยื่น
หลักฐานแสดงการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครไม่มี
หลักฐานตามข้อ ๑ 
ผู้สมัครได้ท าหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่  
๒. ตรวจสอบหนังสือ 
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ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
หรือไม่ 
๔. มีมติพรรคเลือกตั้งให้
ส่งสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม่ 

๒.๒ ผู้สมัคร (แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง) 
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอันเป็นเท็จ 
มาตรา ๔๕ (๒) 
 

๑. ผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
๒. ท าหนังสือยืนยัน 
การไม่ได้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๕๓  
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ป ี 

๑. ในการสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งผู้สมัครยื่น
หลักฐานแสดงการ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครไม่มี
หลักฐานตามข้อ ๑ 
ผู้สมัครได้ท าหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่  
๒. ตรวจสอบหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ตามข้อ ๒ มีลักษณะ 
เป็นเท็จหรือไม่ และ 
มีข้อเท็จจริงอย่างไร 

๒.๓ ผู้สมัคร (แบบบัญชี
รายช่ือ) 
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้ 
เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาอันเป็นเท็จ 
มาตรา ๕๗ (๓) 

๑. ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ท าหนังสือยืนยัน 
การไม่ได้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอันเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๕๓  
จ าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ป ี 

๑. ในการสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อผู้สมัครยื่น
หลักฐานแสดงการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครไม่มี
หลักฐานตามข้อ ๑ 
ผู้สมัครได้ท าหนังสือ
ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่  
๒. ตรวจสอบหนังสือ 
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ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    ยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ตามข้อ ๒ มีลักษณะเป็น
เท็จหรือไม่ และมี
ข้อเท็จจริงอย่างไร 

๒.๔ ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด 
เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือ 
ลงสมัครหรือส่งผู้สมัครหรือไม่
ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัคร 
มาตรา ๗๕ 
 

๑. ผู้ใดหรือพรรคการเมือง
ใด 
๒. เรียกหรือรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด 
๓. เพ่ือลงสมัครหรือ 
ส่งผู้สมัครหรือไม่ลงสมัคร
หรือไม่ส่งผู้สมัคร 
๔. ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้สมัครอ่ืน หรือพรรค
การเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง 
และ 
๕. ท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 
– ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทัง้ปรับและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ป ี
มาตรา ๑๕๘ วรรคสาม 
ในกรณีท่ีพรรคการเมือง
กระท าความผิดตาม 
๗๕ หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองของพรรค
การเมืองนั้น 
ซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วย 
ในการกระท าความผิดต้อง
ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้
ในวรรคหนึ่งและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบรหิารพรรค
การเมืองของพรรค
การเมืองนั้นและให้ถือเป็น
เหตุที่จะยุบพรรคการเมือง
นั้นตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง 
มาตรา ๑๔๑  
ให้ถือว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้ง 

๑. ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด 
เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด 
เพ่ือลงสมัครหรือ 
ส่งผู้สมัครหรือไม่ลงสมัคร
หรือไม่ส่งผู้สมัครจากบุคคล
ใด วิธีการใด 
๒. การกระท าตามข้อ ๑ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้สมัครอ่ืน หรือพรรค
การเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง 
หรือท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไป 
โดยสจุริตหรือเที่ยงธรรม
หรือไม่ อย่างไร 
๓. สอบให้ได้ข้อเท็จจริง
เชื่อมโยงถึงผู้สมัคร หรือ
พรรคการเมือง ว่าได้รับ
ประโยชนจ์ากการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๑ 
หรือไมอ่ย่างไร  

 

 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๒.๕ ผู้ใด 

รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก 
ขาดคุณสมบัติ 
มาตรา ๑๕๑ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
๓. ไดส้มัครรับเลือกตั้ง
หรือท าหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ 
 

มาตรา ๑๕๑ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นผู้ซึ่ง 
ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้น
คืนเงินประจ าต าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่ได้ 

๑. ผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติ
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครผู้ใดไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้สมัครไดรู้้อยู่แล้วว่าตน
ไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
๓. ผู้สมัครตามข้อ ๒  
ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ท าหนังสือยินยอมให้
พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อหรือไม่ อย่างไร 

๓. ความผิดเกี่ยวกับบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓.๑ ผู้ใด 

ย้ายบุคคลใดเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านของตน 
เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ 
มาตรา ๔๐ 

๑. ผู้ใด 
๒. ด าเนินการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตน หรือ 
๓. ยินยอมให้มีการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตน 
๔. เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ 

มาตรา ๑๕๐ 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. มีผู้ใดด าเนินการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตนหรือยินยอม
ให้มีการย้ายบุคคลเข้า
มาในทะเบียนบ้าน 
ของตนหรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าความผิด
ตามข้อ ๑ มีเจตนาเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. การกระท าความผิด
ตามข้อ ๑ และ ๒ มี
ลักษณะตามข้อ
สันนิษฐานว่าเป็นการ
ย้ายบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพ่ือ  
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๒.๕ ผู้ใด 

รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก 
ขาดคุณสมบัติ 
มาตรา ๑๕๑ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
๓. ได้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือท าหนังสือยินยอม
ให้พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ 
 

มาตรา ๑๕๑ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นผู้ซึ่ง 
ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้น
คืนเงินประจ าต าแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่ได้ 

๑. ผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติ
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. หากผู้สมัครผู้ใดไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้สมัครได้รู้อยู่แล้วว่าตน
ไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
๓. ผู้สมัครตามข้อ ๒  
ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ท าหนังสือยินยอมให้
พรรคการเมืองเสนอ
รายชื่อเพ่ือสมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อหรือไม่ อย่างไร 

๓. ความผิดเกี่ยวกับบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓.๑ ผู้ใด 

ย้ายบุคคลใดเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านของตน 
เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ 
มาตรา ๔๐ 

๑. ผู้ใด 
๒. ด าเนินการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตน หรือ 
๓. ยินยอมให้มีการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตน 
๔. เพ่ือประโยชน์ในการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ 

มาตรา ๑๕๐ 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. มีผู้ใดด าเนินการย้าย
บุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านของตนหรือยินยอม
ให้มีการย้ายบุคคลเข้า
มาในทะเบียนบ้าน 
ของตนหรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าความผิด
ตามข้อ ๑ มีเจตนาเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. การกระท าความผิด
ตามข้อ ๑ และ ๒ มี
ลักษณะตามข้อ
สันนิษฐานว่าเป็นการ
ย้ายบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านเพ่ือ  
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  ประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบหรือไม่ 
อย่างไร 
๔. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่
ย้ายเข้ามาในทะเบียน
บ้านมีความสัมพันธ์กับ
ผู้สมัครหรือไม่ อย่างไร  
๕. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีส่วนร่วมในการ
ย้ายบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้านหรือไม่ 
อย่างไร 

๔. ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง 
๔.๑ ผู้ใด 

รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
มาตรา ๙๔ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้
ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
๓. พยายามออกเสียง
ลงคะแนน หรือออก
เสียงลงคะแนน 
๔. โดยแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่มิได้ 
มีไว้ส าหรับตน หรือ 
ปลอมแปลงขึ้น  
ต่อกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเพ่ือออก
เสียงลงคะแนน 

มาตรา ๑๕๘ วรรคหนึ่ง  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 

๑. มีผู้ใดไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่า
ตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
หรือไม่ 
๒. ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑ 
มีพฤติการณ์พยายาม
ออกเสียงลงคะแนน 
หรือออกเสียงลงคะแนน
หรือไม่ อย่างไร 
๓. ผู้ฝ่าฝืนได้แสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือ
หลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้
ส าหรับตน หรือปลอม
แปลงขึ้นต่อกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เพ่ือออกเสียงลงคะแนน
หรือไม่ อย่างไร 
๔. มีผู้สมัครรายใดรู้เห็น
เป็นใจ หรือมีส่วนร่วมใน
การกระท าผิดตามฐาน
ความผิดนี้หรือไม่ 
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๔.๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนน
เลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๖๓ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทและให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 
๒๐ ปี 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยใช้ 
บัตรอื่นที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนน
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. มีผู้สมัครรายใดรู้เห็น
เป็นใจ หรือมีส่วนร่วม 
ในการกระท าผิดตาม
ฐานความผิดนี้หรือไม่ 
๓. สอบให้ได้ข้อเท็จจริง
กรณีท่ีมาหรือการได้มา
ของบัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้ง 

๔.๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
น าบัตรเลือกตั้งออกไปจาก 
ที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๕ วรรคสอง 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. น าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 

๑. ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้น า
บัตรเลือกตั้งออกไปจาก
ที่เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. มูลเหตุจูงใจในการน า
น าบัตรเลือกตั้งออกไป  
จากที่เลือกตั้งมีหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. ผู้สมัครมีความสัมพันธ์ 
มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ 
รู้เห็นเป็นใจในการ
กระท าความผิดหรือไม่ 
อย่างไร  
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๔.๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนน
เลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๖๓ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทและให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 
๒๐ ปี 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยใช้ 
บัตรอื่นที่มิใช่บัตร
เลือกตั้งลงคะแนน
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. มีผู้สมัครรายใดรู้เห็น
เป็นใจ หรือมีส่วนร่วม 
ในการกระท าผิดตาม
ฐานความผิดนี้หรือไม่ 
๓. สอบให้ได้ข้อเท็จจริง
กรณีท่ีมาหรือการได้มา
ของบัตรอ่ืนที่มิใช่บัตร
เลือกตั้ง 

๔.๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
น าบัตรเลือกตั้งออกไปจาก 
ที่เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๕ วรรคสอง 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. น าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 

๑. ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้น า
บัตรเลือกตั้งออกไปจาก
ที่เลือกตั้งหรือไม่ 
๒. มูลเหตุจูงใจในการน า
น าบัตรเลือกตั้งออกไป  
จากที่เลือกตั้งมีหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. ผู้สมัครมีความสัมพันธ์ 
มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ 
รู้เห็นเป็นใจในการ
กระท าความผิดหรือไม่ 
อย่างไร  
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และไต่สวน  
   ไม่ต้องรับโทษและ 

ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

 

๔.๔ ผู้ใด 
จงใจท าเครื่องหมาย 
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่ 
บัตรเลือกตั้ง 
มาตรา ๙๖ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. จงใจท าเครื่องหมาย
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่
บัตรเลือกตั้ง 
 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

๑. มีการท าเครื่องหมาย
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตร
เลือกตั้งหรือไม่  
๒. ผู้ใดเป็นผู้ท า
เครื่องหมายเพื่อเป็น 
ที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 
๓. เครื่องหมายที่ท าไว้ 
ที่บัตรเลือกตั้งมีลักษณะ
ให้เป็นที่สังเกตหรือไม่ 
อย่างไร 
๔. ผู้ฝ่าฝืนมีมูลเหตุจูงใจ
ท าเครื่องหมายเป็นที่
สังเกตหรือไม่ อย่างไร 
๕. มีผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระท าความผิด
หรือไม่ อย่างไร  
 

๔.๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด
ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน
ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
มาตรา ๙๗ 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. ใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตร
เลือกตั้งที่ตนได้
ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 

มาตรา ๑๖๕ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์วันเวลาที่
กล่าวหาว่าผู้มีสิทธเิลือกตั้ง
ได้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
ที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้ง
แล้วหรือไม่ และใช้เครื่องมือ 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
    หรืออุปกรณ์ใดในการ

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง 
๒. ผู้ฝ่าฝืนทราบขั้นตอน
และวิธีการลงคะแนน
เลือกตั้งและมีมูลเหตุจูงใจ 
หรือไม่ อย่างไร 
๓. มีผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระท าความผิด
หรือไม่ อย่างไร  

๔.๖ ผู้ใด 
น าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
กระท าการใดในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
ออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไป
จากความจริงหรือกระท า
การใดอันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 
มาตรา ๙๘ 

๑. ผู้ใด 
๒. น าบัตรเลือกตั้งใส่ใน
หีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือ 
๓. กระท าการใดใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า 
มีผู้มาแสดงตนออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจาก
ความจริงหรือ 
๔. กระท าการใด 
อันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจาก
ความจริง 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา  
ที่กล่าวหาว่ามีผู้ใดน า
บัตรเลือกตั้งใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือกระท าการ
ใดในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า
มีผู้มาแสดงตนออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดจาก
ความจริงหรือไม่ 
หรือกระท าการใดอัน
เป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึนจากความจริง
หรือไม่ อย่างไร 
๒. ผู้กระท าตามกล่าวหา
มีมูลเหตุจูงใจหรือเจตนา
ตามกล่าวหาหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนตามกล่าวหา 
หรือไม่ อย่างไร 
๔. มีผู้สมัครบุคคลใดได้
ประโยชน์จากการ
กระท าดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 
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และไต่สวน  
    หรืออุปกรณ์ใดในการ

ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง 
๒. ผู้ฝ่าฝืนทราบขั้นตอน
และวิธีการลงคะแนน
เลือกตั้งและมีมูลเหตุจูงใจ 
หรือไม่ อย่างไร 
๓. มีผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระท าความผิด
หรือไม่ อย่างไร  

๔.๖ ผู้ใด 
น าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
กระท าการใดในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
ออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไป
จากความจริงหรือกระท า
การใดอันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจากความจริง 
มาตรา ๙๘ 

๑. ผู้ใด 
๒. น าบัตรเลือกตั้งใส่ใน
หีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือ 
๓. กระท าการใดใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า 
มีผู้มาแสดงตนออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดไปจาก
ความจริงหรือ 
๔. กระท าการใด 
อันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจาก
ความจริง 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ถ้าได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลา  
ที่กล่าวหาว่ามีผู้ใดน า
บัตรเลือกตั้งใส่ในหีบ
บัตรเลือกตั้งโดยไม่มี
อ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือกระท าการ
ใดในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่า
มีผู้มาแสดงตนออกเสียง
ลงคะแนนโดยผิดจาก
ความจริงหรือไม่ 
หรือกระท าการใดอัน
เป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึนจากความจริง
หรือไม่ อย่างไร 
๒. ผู้กระท าตามกล่าวหา
มีมูลเหตุจูงใจหรือเจตนา
ตามกล่าวหาหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนตามกล่าวหา 
หรือไม่ อย่างไร 
๔. มีผู้สมัครบุคคลใดได้
ประโยชน์จากการ
กระท าดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 
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และไต่สวน  
๔.๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

น าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อ
ผู้อื่นเพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตน
ได้ลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผูใ้ด 
มาตรา ๙๙ 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. น าบัตรเลือกตั้งที่
ออกเสียงลงคะแนนแล้ว
แสดงต่อผู้อ่ืนเพื่อให้
ผู้อื่นทราบว่าตนได้
ลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

มาตรา ๑๖๕ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์กรณีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้น าบัตร
เลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วออกท่ี
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน า
บัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อ
บุคคลอื่นเพ่ือให้ผู้อื่น
ทราบว่าตนได้ลงคะแนน
เลือกหรือไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดหรือมีมูลเหตุ
จูงใจใดหรือไม่ 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๘ ผู้ใด 
กระท าการใดโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือขัดขวาง
หรือหน่วงเหนี่ยว เพ่ือมิให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ 
ใช้สิทธิได ้
มาตรา ๑๐๐ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการใดโดย 
ไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือ
ขัดขวางหรือหน่วง
เหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไป ณ ที่
เลือกตั้ง 
๓. เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้
หรือมิให้ไปถึง ณ  
ที่เลือกตั้ง ภายใน
ก าหนดเวลาที่จะออก
เสียงลงคะแนนได้ 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็น
ผู้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนถูก
จับกุมผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษและไม่ต้องถูก 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ตามที่มีการ
กล่าวหาว่ามีการกระท าการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใช้สิทธิได้ 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ตามข้อ ๑ 
เป็นการขัดขวางหรือ
หรือหน่วงเหนี่ยวผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปถึง ณ  
ที่เลือกตั้ง ภายใน
ก าหนดเวลาที่จะออก
เสียงลงคะแนนได้ 
หรือไม่ อย่างไร 
๓. บุคคลที่กระท าการ
ฝ่าฝืนตามข้อ ๑ หรือ ๒  

 

 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
   

 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

ได้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้ใดหรือไม่ 
อย่างไร 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เพ่ือลงคะแนนหรืองดเว้น 
ไม่ลงคะแนน 
มาตรา ๑๐๑ 
 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. เรียก รับ หรือยอม
จะรับ เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๓. เพ่ือลงคะแนนหรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนน 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีท่ีผู้ฝ่าฝืนเปน็
ผู้รับหรือยอมจะรับเงนิ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย 
ก่อนถูกจับกุมผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและไม่
ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก 
รับ หรือยอมจะรับ เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่อ้างว่ามีการ
เรียก รับ หรือยอมจะรับ
อย่างไร 
๓. ตรวจสอบเส้นทาง
การเงินของผู้ให้และผู้รับ 
๔. ผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผู้ให้ หรือรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  
๕. การกระท าดังกล่าว 
มีผลต่อคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครหรือไม่ อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
   

 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

ได้รับหรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้ใดหรือไม่ 
อย่างไร 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เพ่ือลงคะแนนหรืองดเว้น 
ไม่ลงคะแนน 
มาตรา ๑๐๑ 
 
 

๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒. เรียก รับ หรือยอม
จะรับ เงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๓. เพ่ือลงคะแนนหรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนน 

มาตรา ๑๖๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๖๔ วรรคสอง 
ในกรณีท่ีผู้ฝ่าฝืนเปน็
ผู้รับหรือยอมจะรับเงนิ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดได้แจ้งถึงการ
กระท าดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมาย 
ก่อนถูกจับกุมผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและไม่
ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๑๖๔  วรรคสาม 
หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรกันผู้ฝ่าฝืน
ไว้เป็นพยาน ผู้นั้น 
ไม่ต้องรับโทษและ 
ไม่ต้องถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้ง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก 
รับ หรือยอมจะรับ เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรือ
งดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่อ้างว่ามีการ
เรียก รับ หรือยอมจะรับ
อย่างไร 
๓. ตรวจสอบเส้นทาง
การเงินของผู้ให้และผู้รับ 
๔. ผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผู้ให้ หรือรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  
๕. การกระท าดังกล่าว 
มีผลต่อคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครหรือไม่ อย่างไร 
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และไต่สวน  
๔.๑๐ ผู้ใด 

เปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย 
ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือ 
ท าให้ไร้ประโยชน์ หรือ
น าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือบัตรเลือกตั้ง หรือ
เอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
โดยไม่มีอ านาจ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
มาตรา ๑๐๔ 

๑. ผู้ใด 
๒. เปิด ท าลาย ท าให้
เสียหาย ท าให้เปลี่ยน
สภาพ หรือน าไปซึ่งหีบ
บัตรเลือกตั้ง หรือบัตร
เลือกตั้ง หรือเอกสาร
หรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง 
๓. กระท าโดย 
ไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

มาตรา๑๖๓ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด  
๒๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ว่าผู้ฝ่าฝืน
ตามกล่าวหามีเจตนา
กระท าการตามกล่าวหา
หรือไม่ อย่างไร  
๒. ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑  
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งหรือไม่ 
อย่างไร  
๓. หากผู้ฝ่าฝืนมีอ านาจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
ได้กระท าการใดอันมี
ลักษณะเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. ผู้ฝ่าฝืนมีเหตุจูงใจ 
ในการกระท าความผิด
หรือไม่ อย่างไร 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๑๑ กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
จงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือ
คะแนนให้ผิดไปจากความจริง
หรือรวมคะแนนให้ผิดไป
หรือกระท าด้วยประการใด
โดยมิได้มีอ านาจกระท าโดย
ชอบด้วยกฎหมายให้บัตร
เลือกตั้งช ารุดหรือเสียหาย
หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ
กระท าการด้วยประการใด
แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร
ที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้ง 

๑. กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๒. จงใจนับบัตรเลือกตั้ง
หรือคะแนนให้ผิดไป
จากความจริง หรือ 
๓. กระท าด้วยประการใด
โดยมิได้มีอ านาจกระท า
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด 
หรือเสียหายหรือให้เป็น
บัตรเสีย หรือ 
๔. กระท าการด้วย
ประการใดแก่บัตรเสีย
เพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรือ  

มาตรา ๑๖๖  
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี  
มาตรา ๑๔๑ 
ให้ถือว่ากระท าการ 
อันเป็นการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า
กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที ่มีหน้าที่ใน
การนับบัตรเลือกตั้งเป็น
คะแนน รวมคะแนน  
ท ารายงานหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. ผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๑ 
มีอ านาจหน้าที่กระท า
การโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร 
๓. ผู้ฝ่าฝืนมีเหตุจูงใจ 
ในการกระท าความผิด 

 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
 ให้ผิดไปจากความจริง 

หรือท ารายงานการเลือกตั้ง
ไม่ตรงความเป็นจริง 
มาตรา ๑๑๙ 

๕.อ่านบัตรเลือกตั้ง 
ให้ผิดไปจากความจริง
หรือ 
๖.ท ารายงานการ
เลือกตั้งไม่ตรงความ
เป็นจริง 

 หรอืไม่ อย่างไร 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๑๒ ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างผู้ใด 
ขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว
หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๔๒ 

๑. ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างผู้ใด 
๒. ขัดขวาง หรือ 
หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกพอสมควร
ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือลูกจ้าง 

มาตรา ๑๔๒ 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

๑. ข้อเทจ็จริงและ
พฤติการณ์ที่กล่าวหา 
๒. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิดดังกล่าว 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท า 
อันเป็นการฝ่าฝืน
ความผิดดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 

๔.๑๓ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด 
หรือเสียหาย 
มาตรา ๑๔๔ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. จงใจกระท าด้วย
ประการใดๆ ให้  
  ๒.๑ บัตรเลือกตั้ง
ช ารุด หรือ 
  ๒.๒ เสียหาย หรือ      
  ๒.๓ เป็นบัตรเสีย 
หรือ 
  ๒.๔ กระท าด้วย
ประการใด ๆ แก่บัตรเสีย
เพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิด
เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี และ
ปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่ท าให้บัตร
เลือกตั้งช ารุด หรือ
เสียหาย หรือกระท า
ด้วยประการใดๆ แก่
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร
ที่ใช้ไดห้รือไม่ อย่างไร 
๒. เจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งได้
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืน
ตามข้อ ๑ หรือไม่ 
อย่างไร 
 ๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
 ให้ผิดไปจากความจริง 

หรือท ารายงานการเลือกตั้ง
ไม่ตรงความเป็นจริง 
มาตรา ๑๑๙ 

๕.อ่านบัตรเลือกตั้ง 
ให้ผิดไปจากความจริง
หรือ 
๖.ท ารายงานการ
เลือกตั้งไม่ตรงความ
เป็นจริง 

 หรือไม่ อย่างไร 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

๔.๑๒ ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างผู้ใด 
ขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว
หรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๔๒ 

๑. ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างผู้ใด 
๒. ขัดขวาง หรือ 
หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวกพอสมควร
ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือลูกจ้าง 

มาตรา ๑๔๒ 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

๑. ข้อเทจ็จริงและ
พฤติการณ์ที่กล่าวหา 
๒. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิดดังกล่าว 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท า 
อันเป็นการฝ่าฝืน
ความผิดดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 

๔.๑๓ ผู้ใด 
จงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด 
หรือเสียหาย 
มาตรา ๑๔๔ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. จงใจกระท าด้วย
ประการใดๆ ให้  
  ๒.๑ บัตรเลือกตั้ง
ช ารุด หรือ 
  ๒.๒ เสียหาย หรือ      
  ๒.๓ เป็นบัตรเสีย 
หรือ 
  ๒.๔ กระท าด้วย
ประการใด ๆ แก่บัตรเสีย
เพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
ถ้าผู้กระท าความผิด
เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี และ
ปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่ท าให้บัตร
เลือกตั้งช ารุด หรือ
เสียหาย หรือกระท า
ด้วยประการใดๆ แก่
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร
ที่ใช้ไดห้รือไม่ อย่างไร 
๒. เจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งได้
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืน
ตามข้อ ๑ หรือไม่ 
อย่างไร 
 ๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนความผิด
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๔.๑๔ ผู้ใด 

ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตร
เลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
มาตรา ๑๔๕ 
 

๑. ผู้ใด 
๒. ไม่ได้เป็น 
เจ้าพนักงานผู้ด าเนิน 
การเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจในการเก็บ
รักษาบัตรเลือกตั้ง 
๒. มีหรือครอบครองไว้
ซึ่งบัตรเลือกตั้งโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่หนึ่ง ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของการ
ครอบครองไว้ซึ่งบัตร
เลือกตั้งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและที่มาของ
บัตรเลือกตั้งได้มา
อย่างไร 
๒. บุคคลที่กระท าการ
ฝ่าฝืนตาม ข้อ ๑ เป็น
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๓. มูลเหตุจูงใจในการมี
บัตรเลือกตั้งไว้ 
๔. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนความผิด 

๔.๑๕ กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง 
เปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด 
มาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนน เพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด 
มาตรา ๑๔๖ 

๑. กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 
๒. ในระหว่างเวลาเปิด
การออกเสียงลงคะแนน
จนถึงเวลาปิดการออก
เสียงลงคะแนน 
๓. เปิดเผยให้แก่ผู้ใด
ทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใดมาลงคะแนนหรือ
ยังไม่มาลงคะแนน 
๔. เพ่ือเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด 

มาตรา ๑๔๖ 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๑. ลักษณะและ
พฤติการณ์ และวัน เวลา
ทีก่รรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่เปิดเผยว่าผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ใด 
มาลงคะแนนหรือยังไม่มา
ลงคะแนนหรือไม่ 
อย่างไร 
๒. การกระท าฝ่าฝืนตาม
ข้อ ๑ มีเจตนาเพ่ือเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด หรือมี
มูลเหตุจูงใจหรือไม่ 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น 
เป็นใจในการกระท าอัน
เป็นการฝ่าฝืนความผิด 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๕. ความผิดเกี่ยวกับการร้องเท็จและเป็นพยานเท็จ 

๕.๑ ผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า
ผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง  

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 
 

๑. ลักษณะหรือ
พฤติการณ์ของการ
กระท าอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
เกี่ยวกับผู้สมัครหรือผู้ใด
หรือไม ่อย่างไร  
๒. มูลเหตุจูงใจให้การ
กระท าอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
เกี่ยวกับผู้สมัครนั้น  
๓. กรณีการกระท านั้น
เป็นการกระท าผิดโดย
บุคคลอื่น มิใช่เป็นการ
กระท าของผู้สมัคร
โดยตรง ผู้สมัครมีความ
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
หรือรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ 
อย่างไร 

๕.๒ ผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเท็จ  
เพ่ือเป็นการกลั่นแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้ 
มีการประกาศผลการ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง 
 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพ่ือเป็นการกลั่นแกล้ง
ให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือ 
๔. เพ่ือไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐– ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
 

๑. ลักษณะและ
พฤติการณ์ของการ
กระท าการอันเป็นเท็จ
กลั่นแกล้งผู้สมัครใด
หรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าผิดตาม 
ข้อ ๑ เป็นเหตุให้ผู้สมัคร
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้ 
มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๓. หากการกระท าผิด
กระท าโดยบุคคลอ่ืน 
มิใช่เป็นการกระท าของ
ผู้สมัครโดยตรง ผู้สมัคร
มีความเกี่ยวข้อง มีสว่นรว่ม 
หรือรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ 
อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๕. ความผิดเกี่ยวกับการร้องเท็จและเป็นพยานเท็จ 

๕.๑ ผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า
ผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง  

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 
 

๑. ลักษณะหรือ
พฤติการณ์ของการ
กระท าอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
เกี่ยวกับผู้สมัครหรือผู้ใด
หรือไม ่อย่างไร  
๒. มูลเหตุจูงใจให้การ
กระท าอันเป็นเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
เกี่ยวกับผู้สมัครนั้น  
๓. กรณีการกระท านั้น
เป็นการกระท าผิดโดย
บุคคลอื่น มิใช่เป็นการ
กระท าของผู้สมัคร
โดยตรง ผู้สมัครมีความ
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
หรือรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ 
อย่างไร 

๕.๒ ผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเท็จ  
เพ่ือเป็นการกลั่นแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้ 
มีการประกาศผลการ
เลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง 
 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพ่ือเป็นการกลั่นแกล้ง
ให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือ 
๔. เพ่ือไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐– ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 
 

๑. ลักษณะและ
พฤติการณ์ของการ
กระท าการอันเป็นเท็จ
กลั่นแกล้งผู้สมัครใด
หรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าผิดตาม 
ข้อ ๑ เป็นเหตุให้ผู้สมัคร
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้ 
มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งหรือไม่ 
๓. หากการกระท าผิด
กระท าโดยบุคคลอ่ืน 
มิใช่เป็นการกระท าของ
ผู้สมัครโดยตรง ผู้สมัคร
มีความเกี่ยวข้อง มีสว่นรว่ม 
หรือรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ 
อย่างไร 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๕.๓ ผู้ใด  

กระท าการอันเป็นเท็จ 
อันเป็นการแจ้งหรือ 
ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๔๓ วรรคสาม 
 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. โดยการแจ้งหรือให้
ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ 
๔. เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 

มาตรา ๑๔๓ วรรคสาม 
จ าคุกตั้งแต่ ๗ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๑๔๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ลักษณะหรือพฤติการณ์
ในการกระท าการอัน
เป็นเท็จโดยการแจ้งหรือ
ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
หรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าผิดตามข้อ ๑ 
มีเจตนาเพื่อให้ผู้อื่น
เขา้ใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ 
อย่างไร 
๓. หากการกระท าผิด
กระท าโดยบุคคลอ่ืน  
มิใช่เป็นการกระท าของ
ผู้สมัครโดยตรง ผู้สมัคร
มีความเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น
เป็นใจหรือไม่ อย่างไร  

๕.๔ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือ
คณะกรรมการบริหารพรรค 
ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็น
เป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท าการ
อันเป็นเท็จ 
มาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ 
 

๑. หัวหน้าพรรค
การเมืองหรือคณะ
กรรมการบริหารพรรค  
๒. ก่อ สนับสนุน หรือ 
รู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่น
กระท าการอันเป็นเท็จ
ตามมาตรา ๑๔๓  
วรรคสองและวรรคสาม 

มาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ 
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระท าการอันเป็นการ
บ่อนท าลายความมั่นคง 
ของราชอาณาจักร 
ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

๑. ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์หัวหน้าพรรค
การเมืองหรือคณะ
กรรมการบริหารพรรค
การเมือง ก่อ สนับสนุน 
หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืน
กระท าการอันเป็นเท็จ 
หรือไม่ อย่างไร 
๒. มูลเหตุจูงใจในการ
การกระท าผิดตามข้อ ๑ 
เป็นการกลั่นแกล้ง
ผู้สมัคร หรือเป็นการ
แจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๔๓  
วรรคสองและวรรคสาม 
หรือไม ่อย่างไร 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๖. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๖.๑ กรรมการเลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
การอ่ืนใดอันเป็นการ
ขัดขวางมิให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 

๑. กรรมการเลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด
เจ้าพนักงานผู้ด าเนิน 
การเลือกตั้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๒.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ หรือ 
๓. ทุจริตต่อหน้าที ่หรือ 
๔. กระท าการอ่ืนใด 
อันเป็นการขัดขวางมิให้
การเลือกตั้งเป็นไปตาม
กฎหมาย 

มาตรา๑๔๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ผู้กระท ามีต าแหน่ง
หน้าที่ใดเกี่ยวกับการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
๒. ลักษณะและพฤติการณ์ 
ในการกระท าของบุคคล
ตามข้อ ๑ เป็นการ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ 
ตามหน้าที ่ทุจริตต่อ
หน้าที่หรือกระท าการ
อ่ืนใดอันเป็นการ
ขัดขวางมิให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร 
๓. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิด 
๔. ความสัมพันธ์ของ
ผู้กระท าผิดกับผู้สมัคร
หรือผู้ใด  

๖.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ
เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง 
 

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๒. กระท าการใด ๆ 
โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๓. เพ่ือเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง 
 

มาตรา ๑๔๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ป ี

๑. ลักษณะและพฤติการณ์ 
วัน เวลา ที่มีการกล่าวหา 
๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ต าแหน่งหน้าที่ใด 
และกระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายอย่างไร  
๓. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของการ
กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามข้อ ๑ เป็นการ
กระท าอันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิด 
๔. ผู้กระท าผิดกับ 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๖. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๖.๑ กรรมการเลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
การอ่ืนใดอันเป็นการ
ขัดขวางมิให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 

๑. กรรมการเลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด
เจ้าพนักงานผู้ด าเนิน 
การเลือกตั้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๒.หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที ่หรือ 
๓. ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ 
๔. กระท าการอ่ืนใด 
อันเป็นการขัดขวางมิให้
การเลือกตั้งเป็นไปตาม
กฎหมาย 

มาตรา๑๔๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

๑. ผู้กระท ามีต าแหน่ง
หน้าที่ใดเกี่ยวกับการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
๒. ลักษณะและพฤติการณ์ 
ในการกระท าของบุคคล
ตามข้อ ๑ เป็นการ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ 
ตามหน้าที ่ทุจริตต่อ
หน้าที่หรือกระท าการ
อ่ืนใดอันเป็นการ
ขัดขวางมิให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร 
๓. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิด 
๔. ความสัมพันธ์ของ
ผู้กระท าผิดกับผู้สมัคร
หรือผู้ใด  

๖.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ
เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง 
 

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๒. กระท าการใด ๆ 
โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๓. เพ่ือเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง 
 

มาตรา ๑๔๙ 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ป ี

๑. ลักษณะและพฤติการณ์ 
วัน เวลา ที่มีการกล่าวหา 
๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ต าแหน่งหน้าที่ใด 
และกระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายอย่างไร  
๓. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของการ
กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามข้อ ๑ เป็นการ
กระท าอันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองหรือไม่ 
อย่างไร 
๓. มูลเหตุจูงใจในการ
กระท าผิด 
๔. ผู้กระท าผิดกับ 
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ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

    ผู้สมัครมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันหรือไม่ 
อย่างไร 

๗. ความผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
๗.๑ ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 

ใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
เกินจ านวนค่าใช้จ่ายที่
ก าหนด 
มาตรา ๖๓ 
 

๑ ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง 
๒. ใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งเกินจ านวน 
ค่าใช้จ่ายที่ก าหนด 
ตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือปรับเป็น
จ านวนสามเท่าของ
จ านวนเงินที่เกิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ
ก าหนดแล้วแต่จ านวน
ใดจะมากกว่ากันหรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๑๐ ปี 
มาตรา ๑๕๔ วรรคสอง 
ในกรณีท่ีพรรคการเมือง
กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ปรับตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือปรับเป็น
จ านวนสามเท่าของ
จ านวนเงินที่เกิน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการ
ก าหนดแล้วแต่จ านวนใด
จะมากกว่ากัน 
มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม 
ในกรณีท่ีพรรคการเมือง
กระท าความผิดตาม
วรรคสองถ้าหัวหน้า
พรรคการเมือง
เลขาธิการพรรค
การเมืองหรือเหรัญญิก
ของพรรคการเมือง 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง  
มีค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งจ านวนเท่าใด 
๒. จ านวนเงินที่ใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งเกิน
จ านวนค่าใช้จ่ายที่
ก าหนดตามกฎหมาย
หรือไม่  
๓. มีเจตนาหรือมีมูลเหตุ
จูงใจหรือไม่ อย่างไร 
 

 
ล าดับ

ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

   รู้เห็นเป็นใจด้วยกับ
การกระท าความผิด
จ าคุกตั้งแต่ 
๑ - ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ปรับเป็นจ านวนสาม
เท่าของจ านวนเงินที่
เกินค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการก าหนด
แล้วแต่จ านวนใดจะ
มากกว่ากันหรือท้ังจ า 
ทั้งปรับและให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๗.๒ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมือง 
ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
มาตรา ๖๗ 

๑. ผู้สมัคร หัวหน้า
พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ไม่ยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลาที่
ยื่นบัญชีของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง และมี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
จ านวนเท่าใด 
๒. ผู้สมัครและพรรค
การเมืองยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการหรือไม่ 
และยื่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ อย่างไร 

๗.๓ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมืองผู้ใด 
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้งพร้อมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามความ
จริง 
มาตรา ๖๗ 

๑. ผู้สมัคร หัวหน้า
พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริง 

มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่ผู้สมัครหรือ
หัวหน้าพรรคการเมือง 
ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งหรือไม่ จ านวน
เท่าใด 
๒. ผู้สมัครหรือหัวหน้า
พรรคการเมือง หรือผู้ใด
ยื่นบัญชีรายรับและ 
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ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 
และไต่สวน  

   รู้เห็นเป็นใจด้วยกับ
การกระท าความผิด
จ าคุกตั้งแต่ 
๑ - ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ปรับเป็นจ านวนสาม
เท่าของจ านวนเงินที่
เกินค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการก าหนด
แล้วแต่จ านวนใดจะ
มากกว่ากันหรือท้ังจ า 
ทั้งปรับและให้ศาลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

 

๗.๒ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมือง 
ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
มาตรา ๖๗ 

๑. ผู้สมัคร หัวหน้า
พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ไม่ยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลาที่
ยื่นบัญชีของผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง และมี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
จ านวนเท่าใด 
๒. ผู้สมัครและพรรค
การเมืองยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายต่อ
คณะกรรมการหรือไม่ 
และยื่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ อย่างไร 

๗.๓ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมืองผู้ใด 
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้งพร้อมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามความ
จริง 
มาตรา ๖๗ 

๑. ผู้สมัคร หัวหน้า
พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อ 
๒. ยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริง 

มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนด ๕ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่ผู้สมัครหรือ
หัวหน้าพรรคการเมือง 
ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งหรือไม่ จ านวน
เท่าใด 
๒. ผู้สมัครหรือหัวหน้า
พรรคการเมือง หรือผู้ใด
ยื่นบัญชีรายรับและ 
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ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
    รายจ่าย ในการเลือกตั้ง

พร้อมทั้งเอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริง
หรือไม่ อย่างไร 

๗.๔ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรค
การเมืองผู้ใด 
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
เป็นเท็จ 
มาตรา ๖๗ 
 

๑. ผู้สมัครหัวหน้า
พรรคการเมือง 
๒.ยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายเป็นเท็จ 

มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี
และปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ที่ผู้สมัครหรือ
หัวหน้าพรรคการเมือง
ยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายหรือไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริง
หรือไม่ 
๒. หากการกระท าตาม
ข้อ ๑ เป็นการยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ 
มีข้อเท็จจริงเช่นใด  

๘. ความผิดฐานอ่ืน ๆ 
๘.๑ ผู้ใด  

ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีเจตนา 
ไมสุ่จริตมีลักษณะเป็นการ
ชี้น าหรือมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัคร 
มาตรา ๗๒  

๑. ผู้ใดส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน 
๒. โดยมีเจตนาไม่สุจริต 
ชี้น า และมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงคะแนน
เลือกตั้งไม่เลือกผู้สมัคร 

มาตรา ๑๕๗ 
จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ วัน เวลาของ
บุคคลที่ส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ตามท่ีมีการกล่าวหา 
๒. การส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน 
มีเจตนาไม่สุจริต  
มีลักษณะเป็นการชี้น า
หรือมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเลือก
หรือลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครหรือไม่ อย่างไร 
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ 
ในการกระท าผิดหรือไม่ 
อย่างไร 

 

 

ล าดับ
ที ่ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทางการสืบสวน 

และไต่สวน  
๘.๒ ผู้ใด 

ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก 
หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด 
ในเขตเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๗  

๑. ผู้ใด  
๒.ขาย จ าหน่าย  
จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง
สุราทุกชนิดในเขต
เลือกตั้ง 
๓. ระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ น. ของวันก่อน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ของวันเลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๔๗  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ ในการ 
จ าหน่าย จ่ายแจก หรือ
จัดเลี้ยงสุราในเขต
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าตามข้อ ๑ 
กระท าในช่วงวันเวลาใด  
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในฐานความผิดนี้
หรือไม่ 

๘.๓ ผู้ใด 
เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการ
พนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ 
ผลของการเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๘ 
 

๑. ผู้ใด  
๒. เล่นหรือจัดให้มีการ 
เล่นการพนันขันต่อใด ๆ  
เกี่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง 
 

มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้เล่น
มีก าหนด ๑๐ ปี และ
เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้
มีการเล่น 
มาตรา ๑๔๘ วรรคสอง 
ถ้าการกระท าผิดเป็น
การกระท าของผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครหรือ
หัวหน้าพรรคการเมือง 
แล้วแต่กรณี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของผู้เล่น 
การพนันทายผลการ
เลือกตั้ง 
๒. มีบุคคลใดเป็นเจ้ามือ
รับพนันทายผล และ
อัตราต่อรอง  
มีประชาชนผู้ใดเข้าร่วม
เล่นการพนันบ้าง 
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และไต่สวน  
๘.๒ ผู้ใด 

ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก 
หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด 
ในเขตเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๗  

๑. ผู้ใด  
๒.ขาย จ าหน่าย  
จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง
สุราทุกชนิดในเขต
เลือกตั้ง 
๓. ระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ น. ของวันก่อน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ของวันเลือกตั้ง 
 

มาตรา๑๔๗  
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ ในการ 
จ าหน่าย จ่ายแจก หรือ
จัดเลี้ยงสุราในเขต
เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร 
๒. การกระท าตามข้อ ๑ 
กระท าในช่วงวันเวลาใด  
๓. ผู้สมัครมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นเป็น
ใจในฐานความผิดนี้
หรือไม่ 

๘.๓ ผู้ใด 
เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการ
พนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ 
ผลของการเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๔๘ 
 

๑. ผู้ใด  
๒. เล่นหรือจัดให้มีการ 
เล่นการพนันขันต่อใด ๆ  
เกี่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง 
 

มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้เล่น
มีก าหนด ๑๐ ปี และ
เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้
มีการเล่น 
มาตรา ๑๔๘ วรรคสอง 
ถ้าการกระท าผิดเป็น
การกระท าของผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
หรือปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครหรือ
หัวหน้าพรรคการเมือง 
แล้วแต่กรณี 

๑. ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ของผู้เล่น 
การพนันทายผลการ
เลือกตั้ง 
๒. มีบุคคลใดเป็นเจ้ามือ
รับพนันทายผล และ
อัตราต่อรอง  
มีประชาชนผู้ใดเข้าร่วม
เล่นการพนันบ้าง 
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ข้อสังเกตแนวทางการสืบสวนหรือไต่สวน 

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ
ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือ 
ที่เห็นสมควร และในการพิจารณาในชั้นศาล ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นหลักในการพิจารณา เห็นได้ว่ากระบวนการสืบสวนหรือไต่สวนเป็นส่วนส าคัญท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม การรวบรวมพยานหลักฐานในส านวนสืบสวนหรือไต่สวนนั้น ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 
เพ่ือพิสูจน์ความจริง ว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ การแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในคดเีลือกตั้งนั้น ควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนตามหลักกฎหมายทั่วไป ดังนี ้
  ๑. พยานบุคคล เช่น สอบค าให้การผู้ร้อง พยานฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง รวมทั้ง
พยานบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ ผู้น าชุมชน เป็นต้น 
  ๒. พยานเอกสาร เช่น บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง เอกสารการย้ายทะเบียนบ้าน เอกสารสัญญา 
บันทึกข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด บัญชีค่าใช้จ่าย เอกสารหรือแผ่นพับที่ใช้หาเสียง เป็นต้น  
  ๓. พยานวัตถุ เช่น ธนบัตร หรือสิ่งของที่ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจให้ลงคะแนน  เทปบันทึกภาพ 
หรือเสียงการสนทนา คลิปเสียง หรือคลิปวิดีโอ เป็นต้น  
  ๔. พยานผู้เชี่ยวชาญ เช่น ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น บุคคลที่มีหน้าที่ตรวจ
พิสูจน์ลายนิ้วมือ บุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระท าความผิด เป็นต้น 
  แต่ในปัจจุบันมีพยานวัตถุอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่าพยานวัตถุทั่วไปเรียกว่า 
“พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Evidence)” พยานทางวิทยาศาสตร์เริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้นเพราะ
สามารถบ่งบอกหรือพิสูจน์ความจริงได้อย่างเที่ยงตรง ไม่แปรเปลี่ยน หรือถูกบิดเบือนโดยปัจจัยต่าง ๆ เหมือนพยานบุคคล 
โดยน าหลักทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์หลักฐานที่ ได้มาเรียกว่า “นิติวิทยาศาสตร์” เช่น การพิสูจน์ลายนิ้วมือ  
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การตรวจเอกสาร เช่น ลายเซ็น ลายมือเขียน เป็นต้น และในยุคปัจจุบันมนุษย์
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารไปอีกขั้นหนึ่งโดยเป็นการใช้ข้อมูลทางดิจิทัลแทนเอกสาร เช่น การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นอีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดิจิทัลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไม่มี
วัตถุรองรับเป็นเพียงสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งไปอีกที่หนึ่งสามารถเก็บไว้ในทางวัตถุอ่ืนซึ่งไม่ใช่วัตถุรองรับเหมือนกระดาษ  
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประเภทข้อมูลทางดิจิทัลหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความส าคัญในอนาคตและ
อาจเริ่มเข้ามาแทนที่พยานบุคคลหรือพยานเอกสาร และใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงได้ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีเลือกตั้ง อาจกล่าวได้ว่าใน
อนาคตแนวทางการสืบสวนหรือไต่สวนในคดีเลือกตั้ง อาจต้องรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ให้
ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่  
  ในการนี้จะกล่าวถึงแนวทางการสืบสวนหรือไต่สวนพยานบุคคลในฐานความผิดที่มีสถิติการร้องเรียน
มากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และการด าเนินคดีเลือกตั้งในชั้นศาล ซึ่งนอกจากการสืบสวนหรือไต่สวนให้ได้สาระส าคัญ
ตามองค์ประกอบของความผิดในแต่ละฐานความผิดแล้ว ควรมีการสืบสวนหรือไต่สวนพยานบุคคลให้ครบถ้วนตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 

  ๑. ฐานความผิดย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตนเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
ให้สืบสวนหรือไต่สวนพยานบุคคลให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
ผู้ร้องและพยานผู้ร้อง ๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ 

๒. สถานะของผู้ร้องว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อใด 

๓. ความสัม พันธ์ระหว่ างผู้ ร้องกับพยาน ผู้ ร้อง เช่น  เป็ นญาติ  
เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เป็นผู้ช่วย 
หาเสียงให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 

๔. บ้านของพยานอยู่ใกล้หรือไกลเท่าใดจากบ้านผู้ร้อง และสถานที่ 
เกิดเหต ุ

๕. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ผู้ร้อง และหรือพยานพบเห็นหรือ
ทราบว่าผู้ถูกร้องหรือตัวแทนของผู้ถูกร้องกระท าผิด ประกอบด้วย 
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ การกระท าและพฤติการณ์ที่กระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งโดยละเอียด มีใครเป็นประจักษ์พยาน ต้องสืบสวน
หรือไต่สวนประจักษ์พยานทุกปาก รวมทั้งพยานที่ถูกพาดพิง 

๖. วัตถุประสงค์ที่ยื่นค าร้อง กรณีผู้ร้องไม่ยื่นค าร้องทันทีที่ทราบว่า 
มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ยื่นค าร้องหลังทราบผลการ
เลือกตั้ง เพราะเหตุใด 

๗. กรณีผู้ร้องหรือพยานมีหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร
ถอดจากแผ่นบันทึกเสียง ให้ลงชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น 

๘. ผู้ร้องหรือพยานฝ่ายผู้ร้อง มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกร้องและบุคคล
ที่ถูกพาดพิงถึงหรือไม่ อย่างไร 

๙. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่มีการร้อง 
ผู้ถูกร้อง ๑. ๑. ผู้ถูกร้อง 

   ๑.๑ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่  อาชีพ รายได้  เคยด ารงต าแหน่งใด 
ทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร 
   ๑.๒ อ่านหรือให้ผู้ถูกร้องอ่านข้อกล่าวหาทั้งหมด 
   ๑.๓ ให้ผู้ถูกร้องยืนยันว่าเข้าใจข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
(เนื่องจากผู้ถูกร้องมักอ้างในศาลว่าผู้ถูกร้องไม่เข้าใจข้อกล่าวหา และไม่มี
ผู้ใดอ่านให้ฟัง) 
   ๑.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกร้องกับพยานที่ผู้ถูกร้องอ้างถึง หรือ
น ามาให้สืบสวนหรือไต่สวน  
   ๑.๕ บ้านของพยานอยู่ใกล้หรือไกลเท่าใด จากบ้านของผู้ร้องและ 
ผู้ถูกร้อง และบ้านที่เกิดเหตุ 
   ๑.๖ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
โดยละเอียด 
   ๑.๗ ให้ผู้ถูกร้องยืนยันว่ามีพยานบุคคลและพยานหลักฐานตามที่อ้าง
มาเท่านี้ และไม่มีพยานอื่นรู้เห็นเหตุการณ์อีก (เนื่องจากผู้ถูกร้องมักจะ 
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  ๑. ฐานความผิดย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตนเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
ให้สืบสวนหรือไต่สวนพยานบุคคลให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
ผู้ร้องและพยานผู้ร้อง ๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ 

๒. สถานะของผู้ร้องว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อใด 

๓. ความสัม พันธ์ระหว่ างผู้ ร้องกับพยาน ผู้ ร้อง เช่น  เป็ นญาติ  
เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เป็นผู้ช่วย 
หาเสียงให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร 

๔. บ้านของพยานอยู่ใกล้หรือไกลเท่าใดจากบ้านผู้ร้อง และสถานที่ 
เกิดเหต ุ

๕. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ผู้ร้อง และหรือพยานพบเห็นหรือ
ทราบว่าผู้ถูกร้องหรือตัวแทนของผู้ถูกร้องกระท าผิด ประกอบด้วย 
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ การกระท าและพฤติการณ์ที่กระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งโดยละเอียด มีใครเป็นประจักษ์พยาน ต้องสืบสวน
หรือไต่สวนประจักษ์พยานทุกปาก รวมทั้งพยานที่ถูกพาดพิง 

๖. วัตถุประสงค์ที่ยื่นค าร้อง กรณีผู้ร้องไม่ยื่นค าร้องทันทีที่ทราบว่า 
มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ยื่นค าร้องหลังทราบผลการ
เลือกตั้ง เพราะเหตุใด 

๗. กรณีผู้ร้องหรือพยานมีหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย เอกสาร
ถอดจากแผ่นบันทึกเสียง ให้ลงชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น 

๘. ผู้ร้องหรือพยานฝ่ายผู้ร้อง มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกร้องและบุคคล
ที่ถูกพาดพิงถึงหรือไม่ อย่างไร 

๙. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่มีการร้อง 
ผู้ถูกร้อง ๑. ๑. ผู้ถูกร้อง 

   ๑.๑ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่  อาชีพ รายได้  เคยด ารงต าแหน่งใด 
ทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร 
   ๑.๒ อ่านหรือให้ผู้ถูกร้องอ่านข้อกล่าวหาทั้งหมด 
   ๑.๓ ให้ผู้ถูกร้องยืนยันว่าเข้าใจข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
(เนื่องจากผู้ถูกร้องมักอ้างในศาลว่าผู้ถูกร้องไม่เข้าใจข้อกล่าวหา และไม่มี
ผู้ใดอ่านให้ฟัง) 
   ๑.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกร้องกับพยานที่ผู้ถูกร้องอ้างถึง หรือ
น ามาให้สืบสวนหรือไต่สวน  
   ๑.๕ บ้านของพยานอยู่ใกล้หรือไกลเท่าใด จากบ้านของผู้ร้องและ 
ผู้ถูกร้อง และบ้านที่เกิดเหตุ 
   ๑.๖ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
โดยละเอียด 
   ๑.๗ ให้ผู้ถูกร้องยืนยันว่ามีพยานบุคคลและพยานหลักฐานตามที่อ้าง
มาเท่านี้ และไม่มีพยานอื่นรู้เห็นเหตุการณ์อีก (เนื่องจากผู้ถูกร้องมักจะ 
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พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 

 อ้างพยานเพิ่มเติมใหม่ในชั้นศาล ซึ่งเป็นพยานที่ไม่เคยอ้างหรือน ามาให้
การในชั้นสืบสวนหรือไต่สวน) 

พยานผู้ถูกร้อง ๒. ๒. พยานผู้ถูกร้องให้สืบสวนหรือไต่สวน ดังนี้ 
    ๒.๑ เจ้าบ้าน 
      ๒.๑.๑ เป็นผู้แจ้งย้ายหรือยินยอมให้ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน
บ้านหรือไม่ 
      ๒.๑.๒ ผู้ถูกร้องหรือผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน 
      ๒.๑.๓ แจ้งย้ายต้นทางหรือปลายทาง 
      ๒.๑.๔ เหตุผลที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน เช่น เพ่ือการประกอบ
อาชีพ ใช้สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน หากพยาน
ให้ถ้อยค าว่าใช้สิทธิเกี่ยวกับเรื่องใด ต้องสืบสวนหรือไต่สวนพยานที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นด้วย 
      ๒.๑.๕ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการย้ายบุคคลเข้ามา
ในทะเบียนบ้าน ตามท่ีมีการยื่นค าร้อง 
      ๒.๑.๖  บุคคลที่ย้ายได้อยู่อาศัยจริงหรือไม่ จ านวนกี่คน 
      ๒.๑.๗ ขนาดของบ้าน กว้างยาวเท่าใด กี่ตารางเมตร กี่ชั้น  
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนไปตรวจสอบและถ่ายรูปภายนอก
และภายในบ้านที่เกิดเหตุ ประกอบส านวนสืบสวนหรือไต่สวน 
      ๒.๑.๘ หลังวันเลือกตั้งมีการย้ายบุคคลที่ย้ายเข้าดังกล่าวออกจาก
ทะเบียนบ้านหรือไม่ หากมีการย้ายออก ใครแจ้งย้าย ย้ายออกเม่ือใด 
๒.๒ บุคคลที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน 
      ๒.๒.๑ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ที่อยู่เดิม 
      ๒.๒.๒ ความสัมพันธ์กับผู้ถูกร้อง เช่น เป็นญาติ ลูกจ้าง เป็นต้น 
      ๒.๒.๓ มีความสัมพันธ์กับเจ้าบ้านในฐานะใด ใครเป็นผู้ติดต่อให้
ย้าย 
      ๒.๒.๔ ย้ายตั้งแต่เมื่อใด มีบุคคลที่ย้ายพร้อมกันจ านวนกี่คน บุคคล
ใดบ้าง 
      ๒.๒.๕ เหตุผลในการย้าย หลังจากย้ายแล้วได้อยู่อาศัยในบ้าน
ตามท่ีย้ายหรือไม่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
      ๒.๒.๖ แจ้งเหตุผลการขอย้ายต่อนายทะเบียนว่าอย่างไร เมื่อย้าย
แล้วท าตามที่แจ้งต่อนายทะเบียนหรือไม่ 
      ๒.๒.๗ หลังจากย้ายแล้วผู้ถูกร้องได้มาพบหรือติดต่อหรือไม่ 
อย่างไร 
      ๒.๒.๘ หากบุคคลที่ย้ายให้ถ้อยค าโดยอ้างเหตุผลว่าย้ายเพ่ือขอรับ
เบี้ยยังชีพ หรือการสงเคราะห์ อ่ืน ๆ ให้ถามต่อไปว่าไม่ได้รับสิทธิ
ดังกล่าวตามภูมิล าเนาเดิมเพราะเหตุผลใด 
      ๒.๒.๙ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่มีการร้อง        

 

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
พยานกลาง ได้แก่  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น นายทะเบียน
ท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอ าเภอ 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รวมทั้งผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง หรือประชาชนที่อยู่แวดล้อม
ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ 

ให้สอบสวนพยานกลาง ดังนี้ 
๑. สอบสวนนายทะเบยีนท้องถิ่น หรือนายทะเบียนอ าเภอ 
๒. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่ย้าย หรือผู้ถูกร้องหรือผู้ใดเป็นผู้ยื่นค าร้องหรือ

ด าเนินการขอย้าย ย้ายต้นทางหรือปลายทาง 
๓. นายทะเบียนได้แจ้งหรือไม่ว่าถ้าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาใน

ทะเบียนบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งจะเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง 

๔. ขอส าเนาเอกสารค าขอย้ายเข้า/ออก และเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง 

๕. บุคคลที่ย้ายได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และขอส าเนาเอกสาร 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๖. สอบสวนผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และเจ้าบ้านใกล้เคียงท่ีเกิดเหตุ ที่ตั้งอยู่
รอบ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ หลัง ให้ได้ความว่าบุคคล
ที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านได้อยู่อาศัยจริงหรือไม่ ก่อนวันเลือกตั้ง
เคยพบเห็นผู้ถูกร้องมาหาเสียงหรือมาที่บ้านที่เกิดเหตุหรือไม่ 

๗. ถามความเห็นของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการ
ย้ายบุคคลดังกล่าว  

 
  ๒ . ฐานความผิ ด เกี่ ย วกับการหาเสี ยงเลื อ กตั้ งด้ วยวิธีที่ กฎหมายห้ ามตามมาตรา ๗๓  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  
   

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
ผู้ร้องและพยานผู้ร้อง สืบสวนหรือไต่สวนให้มีรายละเอียดท านองเดียวกับสอบผู้ร้องและพยาน

ผู้ร้องในฐานความผิดการย้ายบุคคล โดยสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิดของแต่ละฐานความผิด 

ผู้ถูกร้อง สืบสวนหรือไต่สวนท านองเดียวกับสอบผู้ถูกร้องในฐานความผิดการ 
ย้ายบุคคล โดยสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิดแต่ละฐาน และเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. มีบุคคลใดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง และขอบัญชีรายชื่อผู้ช่วย 

หาเสียงเลือกตั้งที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
๒. ขอบัญชีรายรับรายจ่ายหรือใบเสร็จ หรือใบส าคัญรับเงินเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีถูกกล่าวหา เช่น ใบเสร็จค่าจ้างท าเสื้อทีม ค่าท าป้ายหรือ
ประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

พยานผู้ถูกร้อง ๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ 
๒. สถานะของพยาน เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ถ้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในทีมใดหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรายใด 
รู้จักกับผู้ถูกร้องนานเท่าใด 

๓. พยานและบุคคลในครอบครัวช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งรายใดหรือกลุ่มใดหรือไม่ 
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พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
พยานกลาง ได้แก่  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น นายทะเบียน
ท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอ าเภอ 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รวมทั้งผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง หรือประชาชนที่อยู่แวดล้อม
ในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ 

ให้สอบสวนพยานกลาง ดังนี้ 
๑. สอบสวนนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายทะเบียนอ าเภอ 
๒. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่ย้าย หรือผู้ถูกร้องหรือผู้ใดเป็นผู้ยื่นค าร้องหรือ

ด าเนินการขอย้าย ย้ายต้นทางหรือปลายทาง 
๓. นายทะเบียนได้แจ้งหรือไม่ว่าถ้าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาใน

ทะเบียนบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งจะเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง 

๔. ขอส าเนาเอกสารค าขอย้ายเข้า/ออก และเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง 

๕. บุคคลที่ย้ายได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และขอส าเนาเอกสาร 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๖. สอบสวนผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และเจ้าบ้านใกล้เคียงท่ีเกิดเหตุ ที่ตั้งอยู่
รอบ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ หลัง ให้ได้ความว่าบุคคล
ที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านได้อยู่อาศัยจริงหรือไม่ ก่อนวันเลือกตั้ง
เคยพบเห็นผู้ถูกร้องมาหาเสียงหรือมาที่บ้านที่เกิดเหตุหรือไม่ 

๗. ถามความเห็นของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการ
ย้ายบุคคลดังกล่าว  

 
  ๒ . ฐานความผิ ด เกี่ ย วกับการหาเสี ยงเลื อ กตั้ งด้ วยวิธีที่ กฎหมายห้ ามตามมาตรา ๗๓  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  
   

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
ผู้ร้องและพยานผู้ร้อง สืบสวนหรือไต่สวนให้มีรายละเอียดท านองเดียวกับสอบผู้ร้องและพยาน

ผู้ร้องในฐานความผิดการย้ายบุคคล โดยสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิดของแต่ละฐานความผิด 

ผู้ถูกร้อง สืบสวนหรือไต่สวนท านองเดียวกับสอบผู้ถูกร้องในฐานความผิดการ 
ย้ายบุคคล โดยสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิดแต่ละฐาน และเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. มีบุคคลใดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง และขอบัญชีรายชื่อผู้ช่วย 

หาเสียงเลือกตั้งที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
๒. ขอบัญชีรายรับรายจ่ายหรือใบเสร็จ หรือใบส าคัญรับเงินเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีถูกกล่าวหา เช่น ใบเสร็จค่าจ้างท าเสื้อทีม ค่าท าป้ายหรือ
ประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

พยานผู้ถูกร้อง ๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ 
๒. สถานะของพยาน เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ถ้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในทีมใดหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรายใด 
รู้จักกับผู้ถูกร้องนานเท่าใด 

๓. พยานและบุคคลในครอบครัวช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งรายใดหรือกลุ่มใดหรือไม่ 
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พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 

 ๔. ผู้ถูกร้องหรือผู้ใดไปติดต่อให้พยานมาเป็นพยาน และบอกพยานว่า
อย่างไร 

๕. บ้านของพยานอยู่ห่างหรือใกล้กับบ้านผู้ถูกร้อง บ้านผู้ถูกร้อง หรือ
บ้านที่เกิดเหตุ เป็นระยะทางเท่าใด 

๖. พยานที่มีสถานะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประธานชุมชน หรืออ่ืน ๆ 
หรือไม่ 

๗. พยานเป็นประจักษ์พยาน หรือรู้เห็นเหตุการณ์ท่ีผู้ถูกร้อง 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดหรือไม่ อย่างไร 

๘. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่พยานรู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบ
ประกอบด้วย วัน เดือน ปี สถานที่ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ 
ของผู้ถูกร้อง และหรือตัวแทนของผู้ถูกร้องกระท าผิดโดยละเอียด 
และสอบสวนพยานที่อยู่ในขณะเกิดเหตุหรือถูกพาดพิงถึงให้สิ้น
กระแสความ 

 
  ๓. ฐานความผิดจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง 
 

พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 
ผู้ร้องและพยานผู้ร้องที่ไปกับ

ยานพาหนะ เพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
สืบสวนหรือไต่สวนให้มีรายละเอียดท านองเดียวกับสอบผู้ร้องและพยาน
ผู้ร้องในฐานความผิดการย้ายบุคคล และเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑. ใครเป็นเจ้าของยานพาหนะและเจ้าของยานพาหนะมีความสัมพันธ์

กับผู้ถูกร้องอย่างไร 
๒. ประเภท ลักษณะ และเลขทะเบียนของยานพาหนะ เป็น

ยานพาหนะส าหรับใช้ส่วนตัวหรือรับจ้าง รับส่งผู้โดยสารหรือ 
เพ่ือการใด 

๓. ใครเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยยานพาหนะ
ตามท่ีมีการร้อง 

๔. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดในการจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือน ากลับจากที่เลือกตั้ง ประกอบด้วย  
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ การกระท าและพฤติการณ์ของตัวแทน 
ผู้ถูกร้องตั้งแต่ไปและกลับจากที่เลือกตั้ง 

๕. มีบุคคลใดเป็นผู้ควบคุมหรือไปกับยานพาหนะ และบุคคลดังกล่าว
แนะน าหรือพูดคุยอย่างไร ระหว่างเดินทางมีการจัดเลี้ยงอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือจดชื่อ หรือให้ทรัพย์สินอะไรหรือไม่ 

๖. มีการเก็บค่าโดยสารยานพาหนะหรือไม่ 
 

 
 
 
 

 
พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 

ผู้ถูกร้องและพยานผู้ถูกร้อง รวมทั้ง
เจ้าของยานพาหนะ 

สืบสวนหรือไต่สวนท านองเดียวกับสอบผู้ถูกร้องและพยานผู้ถูกร้องใน
ฐานความผิดย้ายบุคคล โดยสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิด และเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. มีบุคคลใดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง และขอบัญชีรายชื่อผู้ช่วย 

หาเสียงเลือกตั้งที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. ขอบัญชีรายรับรายจ่ายหรือใบเสร็จ หรือใบส าคัญรับเงินเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีถูกกล่าวหา 
๓. สัญญาเช่าหรือว่าจ้างยานพาหนะ 
๔. รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องคัดค้าน 
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พยานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน รายละเอียดพื้นฐานที่ต้องสืบสวนหรือไต่สวน 

ผู้ถูกร้องและพยานผู้ถูกร้อง รวมทั้ง
เจ้าของยานพาหนะ 

สืบสวนหรือไต่สวนท านองเดียวกับสอบผู้ถูกร้องและพยานผู้ถูกร้องใน
ฐานความผิดย้ายบุคคล โดยสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบความผิด และเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. มีบุคคลใดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง และขอบัญชีรายชื่อผู้ช่วย 

หาเสียงเลือกตั้งที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. ขอบัญชีรายรับรายจ่ายหรือใบเสร็จ หรือใบส าคัญรับเงินเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีถูกกล่าวหา 
๓. สัญญาเช่าหรือว่าจ้างยานพาหนะ 
๔. รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องคัดค้าน 
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สนง.กกต.จว. หรือ 
กรณีจ ำเป็น 

อำจยื่นที ่สนง.กกต. 
(ข้อ 25) 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
๑. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

     
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 

(ลักษณะค ำร้อง ข้อ 22)    ผู้มีสิทธิยื่น   ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 
          พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
                   ยื่นที ่    (ม.140 + ข้อ 23 (1)) 
 
 

       เว้นแต ่               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำร้อง 

ตั้งแต่ กกต. ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้ง 
จนถึง 30 วัน นบัแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

(ม.140 + ข้อ 24(1)) 

ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน 
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ 

ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข) 

ตรวจค ำร้อง 
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย) 

(ข้อ 26) 

ให้ กปน./จนท.  จัดส่งค ำร้อง 
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว 

(ข้อ 25 วรรคสอง) 

พิจำรณำเสนอ 
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน 

(ข้อ 26 (4) 

รำยกำรไม่ครบถ้วน 
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม 
ในระยะเวลำก ำหนด 

(ข้อ 26 (2)) 

รำยกำรครบถว้น 
รำยละเอียดไม่ชัดเจน 

อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ. 
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี 

(ข้อ 26 (3)) 

ลธ./ผอ. สั่งรับ 
(ข้อ 26 วรรคสอง) 

รำยงำน กกต. 
(แบบ สตว.1) 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ลธ./ผอ.  

สั่งไม่รับ 
(ข้อ 28) 

เสนอควำมเห็นต่อ กกต. 

ยุต ิ

สั่งไม่รับ 

สั่งรับ 

รำยงำน สตว.4/สตว.5 
เสนอ ลธ.กกต. จัดท ำควำมเห็น 

เพื่อเสนอ กกต. 
(ข้อ 63) 

กกต. มีมตแิจ้งข้อกล่ำวหำ 
(ข้อ 64) 

สืบสวน/ไต่สวน 20 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสำม , 
ข้อ 52 วรรคสอง) 

ขยำยระยะเวลำ  
15 + 15 ต่อ ลธ./ผอ. 
(ข้อ 41 วรรคสำม , 
ข้อ 52 วรรคสอง) 

 

ไม่แล้วเสร็จ 
ลธ./ผอ.รำยงำนเหตุผล 

และขออนุมัติขยำยต่อ กกต. 
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำ 

ไม่น้อยกวำ่ 3 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสี่ , 
ข้อ 52 วรรคสำม) 

ผู้ถูกร้องมำรับทรำบข้อกล่ำวหำตอ่ กกต. 
(มอบ ลธ.กกต./คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน 

แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟังพยำนหลกัฐำนแทน) 
(ข้อ 64) 

สอบค ำให้กำรพยำนฝำ่ยผู้ถกูร้อง สรุปส ำนวน 

กกต. พิจำรณำและวินิจฉยัชี้ขำด 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 

๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑.๑ ค าร้อง  

๑.๑.๑ ลักษณะค าร้อง (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำร
วินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๒๒) 

  ค ำร้องต้องท ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และมีรำยกำรดังนี้ 
  ๑. วัน เดือน ปี ที่ท ำค ำร้อง 
  ๒. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได ้
  ๓. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ถูกร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
  ๔. ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่ำวหำ และพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่ที่เกิดกำรกระท ำ รวมทั้งบุคคล
และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ลำยมือชื่อผู้ร้อง 
๑.๑.๒  ผู้มีสิทธิยื่น  
  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคกำรเมืองที่

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคกำรเมือง
ส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๒๓ (๑) และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๔๐) 

๑.๑.๓ การยื่นค าร้อง 
  ๑. ค ำร้องนั้นต้องยื่นด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดที่จัดให้

มีกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 
เฉพำะค ำร้องที่เป็นหนังสือ ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนน ำไปยื่นแทนได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลท่ีต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืนที่ทำงรำชกำร
ออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย (ข้อ ๒๕) เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนนหรือ
ค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื ่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งที่ด ำเนินกำรนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น (ข้อ ๒๕ วรรคสอง) แล้วให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งจัดส่งค ำร้องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดโดยเร็ว 

  ๒. ระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วัน
นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือกรณีค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

๑.๑.๔ การตรวจค าร้อง 
  ค ำร้องที่ยื่นแล้วให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยตรวจค ำร้อง

และบันทึกกำรรับค ำร้องไว้ในสำรบบ (ข้อ ๒๖ (๑)) 
  กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่ชัดเจน 

รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็น
ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 
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ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 

๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑.๑ ค าร้อง  

๑.๑.๑ ลักษณะค าร้อง (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำร
วินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๒๒) 

  ค ำร้องต้องท ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และมีรำยกำรดังนี้ 
  ๑. วัน เดือน ปี ที่ท ำค ำร้อง 
  ๒. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
  ๓. ชื่อ ที่อยู่ และสถำนะ ของผู้ถูกร้อง หำกมีหลำยคนอำจจัดท ำเป็นบัญชีแนบท้ำยค ำร้องก็ได้ 
  ๔. ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่ำวหำ และพฤติกำรณ์อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือกำรกระท ำอันอำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่ที่เกิดกำรกระท ำ รวมทั้งบุคคล
และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ลำยมือชื่อผู้ร้อง 
๑.๑.๒  ผู้มีสิทธิยื่น  
  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคกำรเมืองที่

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค ำร้องในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง หรือที่พรรคกำรเมือง
ส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๒๓ (๑) และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๑๔๐) 

๑.๑.๓ การยื่นค าร้อง 
  ๑. ค ำร้องนั้นต้องยื่นด้วยตนเองที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดที่จัดให้

มีกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นอำจยื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 
เฉพำะค ำร้องที่เป็นหนังสือ ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนน ำไปยื่นแทนได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลท่ีต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืนที่ทำงรำชกำร
ออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย (ข้อ ๒๕) เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนนหรือ
ค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื ่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งที่ด ำเนินกำรนับคะแนนหรือรวมคะแนนเลือกตั้งนั้น (ข้อ ๒๕ วรรคสอง) แล้วให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งจัดส่งค ำร้องต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดโดยเร็ว 

  ๒. ระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้งจนถึง ๓๐ วัน
นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง เว้นแต่ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่ำงเวลำที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
หรือกรณีค ำร้องเกี่ยวกับกำรรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกำศผลกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

๑.๑.๔ การตรวจค าร้อง 
  ค ำร้องที่ยื่นแล้วให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยตรวจค ำร้อง

และบันทึกกำรรับค ำร้องไว้ในสำรบบ (ข้อ ๒๖ (๑)) 
  กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ที่ชัดเจน 

รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็น
ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว 
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  กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรยังไม่ครบถ้วน ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับ
มอบหมำยแจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือจะบันทึกถ้อยค ำผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของค ำร้องก็ได้
   กรณีค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน แต่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์ หรือ
พยำนหลักฐำนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ให้พนักงำนสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอต่อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือพิจำรณำสั่งให้มีกำรตรวจมูล
กรณีตำมค ำร้องดังกล่ำว 

  กรณีถ้ำเนื้อหำแห่งค ำร้องนั้น ไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรค
กำรเมือง และระเบียบ ข้อก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ค ำร้องคัดค้ำนกำรนับคะแนน หรือกำรรวมคะแนน
เลือกท่ีผู้ร้องมิได้มีกำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ค ำร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินก ำหนดเวลำ ค ำร้องที่ไม่ได้
ยื่นตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒๕ ค ำร้องที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขำดแล้ว หรือค ำร้องที่อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำล หรือที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำ หรือมีค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว  ค ำร้องเหล่ำนี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่ให้รับไว้
ด ำเนินกำร ให้พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง อำจสั่งรับหรือมิให้
รับค ำร้องไว้ด ำเนินกำร หรือสั่งให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๒๘)  

๑.๒ การสืบสวนหรือการไต่สวน 
เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสั่งรับไว้ด ำเนินกำร

สืบสวนหรือไต่สวนแล้ว (ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน กำรไต่สวน และกำรวินิจฉัยชี้ขำด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖) ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จภำยใน 
๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด  แล้วแต่กรณี เพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินกำรออกไปอีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน (ข้อ ๔๑ วรรคสำมหรือข้อ ๕๒ วรรคสอง) 

หำกยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด รำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง โดยให้ขอขยำย
ระยะเวลำก่อนสิ้นสุดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำย
ระยะเวลำ ให้ด ำเนินกำรต่อไป(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม) 

เพ่ือประโยชน์ในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เป็นโดยรวดเร็ว สุจริต หรือ
เที่ยงธรรม กรณีก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องและพยำนหลักฐำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องแล้วมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนฟังได้ว่ำผู้สมัคร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้อง หรือผู้ใด กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
และพรรคกำรเมือง หรือมีพฤติกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ีนกระท ำ หรือ
รู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำว แต่ไม่ด ำเนินกำรเพ่ือระงับกำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำนั้น ซึ่งจะมีผล
ให้มีกำรระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ 
นับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวนตำมแบบ สตว. ๔ 
หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณ ีเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือจัดท ำควำมเห็น โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำแจ้งข้อกล่ำวหำโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน (ข้อ ๖๓ ประกอบข้อ ๔๗ หรือข้อ ๕๔)  

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรให้ไต่สวนเพ่ิมเติมอำจ
มอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนไม่น้อยกว่ำ ๒ คนหรือคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนคณะเดิมไต่สวนเพ่ิมเติมก็ได้ (ข้อ ๖๓ 
วรรคสอง) 

 

๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด 
 กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรแจ้งข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแจ้งเอง หรือ

มอบหมำยให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟัง
พยำนหลักฐำนแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วย
ตรวจสอบส ำนวน แล้วแต่กรณี จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
โดยสรุปจ ำนวน ๒ ฉบับ เพ่ือส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือส ำนวนกำรไต่สวนอีก ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ตำมแบบ สตว. ๗ เพ่ือส่งไปยังผู้ถูกกล่ำวหำ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสอง) 

 เมื่อจัดท ำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแล้ว ให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วย
ตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือหลักฐำนทำงทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธี
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสำม) 

 ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคลซึ่ง
ไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงได้จ ำนวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน กรณีที่ไม่สำมำรถน ำ
บุคคลดังกล่ำวมำเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม 
แนะน ำผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบค ำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขัดขวำง หรือมีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคลนั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุดังกล่ำวรวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน และเมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิ
ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบ
ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง) 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำโดยอ้ำง เหตุผล
และควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสอง) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะท ำให้กำรไต่สวน
ล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนนั้นเสียก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสำม) และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำร
โดยเร็ว (ข้อ ๘๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293

๑.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด 
 กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นควรแจ้งข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแจ้งเอง หรือ

มอบหมำยให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วยตรวจสอบส ำนวน แจ้งข้อกล่ำวหำและรับฟัง
พยำนหลักฐำนแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรช่วย
ตรวจสอบส ำนวน แล้วแต่กรณี จัดท ำบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
โดยสรุปจ ำนวน ๒ ฉบับ เพ่ือส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือส ำนวนกำรไต่สวนอีก ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ตำมแบบ สตว. ๗ เพ่ือส่งไปยังผู้ถูกกล่ำวหำ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสอง) 

 เมื่อจัดท ำบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแล้ว ให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วย
ตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือหลักฐำนทำงทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธี
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสำม) 

 ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ
ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคลซึ่ง
ไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงได้จ ำนวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน กรณีที่ไม่สำมำรถน ำ
บุคคลดังกล่ำวมำเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม 
แนะน ำผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบค ำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขัดขวำง หรือมีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคลนั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุดังกล่ำวรวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน และเมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิ
ยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบ
ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง) 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำโดยอ้ำง เหตุผล
และควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสอง) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะท ำให้กำรไต่สวน
ล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนนั้นเสียก็ได้ โดยให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ (ข้อ ๖๔ ประกอบข้อ ๕๗ วรรคสำม) และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำร
โดยเร็ว (ข้อ ๘๒) 
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ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
๒. หลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

         
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 

(ลักษณะค ำร้อง ข้อ 22)    ผู้มีสิทธิยื่น   ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 
          พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
                   ยื่นที ่    (ม.140 + ข้อ 23 (1)) 
 
 

       เว้นแต ่               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำร้อง 

สนง.กกต.จว. หรือ 
กรณีจ ำเป็น 

อำจยื่นที ่สนง.กกต. 
(ข้อ 25) 

ตั้งแต่ กกต. ประกำศก ำหนดวันเลือกตั้ง 
จนถึง 30 วัน นบัแต่ประกำศผลกำรเลือกตั้ง 

(ม.140 + ข้อ 24(1)) 

ค ำร้องเกี่ยวกับกำรนับคะแนน 
ยื่นต่อ กปน./จนท. ในระหว่ำงเวลำ 

ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ 
(ม.140 วรรคสอง (2) + ข้อ 24 (1)(ข) 

ตรวจค ำร้อง 
(พสต./พนง.ที่ได้รับมอบหมำย) 

(ข้อ 26) 

ให้ กปน./จนท.  จัดส่งค ำร้อง 
ต่อ สนง.กกต.จว. โดยเร็ว 

(ข้อ 25 วรรคสอง) 

พิจำรณำเสนอ 
สั่งรับไว้สืบสวน/ไต่สวน 

(ข้อ 26 (4) 

รำยกำรไม่ครบถ้วน 
แจ้งผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติม 
ในระยะเวลำก ำหนด 

(ข้อ 26 (2)) 

รำยกำรครบถว้น 
รำยละเอียดไม่ชัดเจน 

อำจเสนอต่อ ลธ.กกต./ผอ. 
เพื่อพิจำรณำตรวจมูลกรณี 

(ข้อ 26 (3)) 

ลธ./ผอ. สั่งรับ 
(ข้อ 26 วรรคสอง) 

รำยงำน กกต. (แบบ สตว.1) 

คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวน 

ลธ./ผอ.  

สั่งไม่รับ 
(ข้อ 28) 

เสนอควำมเห็นต่อ กกต. 

ยุติ 

สั่งไม่รับ 

สั่งรับ 

คณะกรรมกำรสืบสวนฯ รวบรวมพยำน
ฝ่ำยผู้ร้อง แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรอื 
แจ้งข้อกล่ำวหำผู้กระท ำฝำ่ฝืน ตำมแบบ 

สตว.6 (ข้อ 47 , ข้อ 54) 

สรุปส ำนวนและรำยงำน 
ตำมแบบ สตว.4 / สตว.5  

(ข้อ 48 , ขอ้ 59) 

สืบสวน/ไต่สวน 20 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสำม ,ข้อ 52 วรรคสอง) 

ขยำยระยะเวลำ 15 + 15 
ต่อ ลธ./ผอ. 

(ข้อ 41 วรรคสำม ,ข้อ 52 วรรคสอง) 
 

ไม่แล้วเสร็จ ลธ./ผอ.รำยงำนเหตุผล 
และขออนุมัติขยำยต่อ กกต. 

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
(ข้อ 41 วรรคสี่ ,ข้อ 52 วรรคสำม) 

 เสนอส ำนวนต่อ ลธ./ผอ. 

กกต.พิจำรณำและวินจิฉัยชีข้ำด 
(ข้อ 82) 

กรณี หน.พรรค/กรรมกำร                 
รู้เห็น/ปล่อยปละละเลย/ทรำบ         

(ข้อ 55) 

เสนอ ลธ./ผอ. ท ำควำมเห็น   
เสนอ กกต. เพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำ 

ลธ./ผอ. เสนอควำมเห็น  
ท้ำยรำยงำนส ำนวน 
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๒. กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องด ำเนินกำรสืบสวน คือ เรื่องนั้นต้องมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือ  ไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ปรำกฏว่ำมีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้กระท ำ  หรือรู้เห็นเป็นใจในกำร
กระท ำดังกล่ำว (ข้อ ๔๑) 

กำรพิจำรณำว่ำเรื่องใดต้องด ำเนินกำรไต่สวน คือ เรื่องนั้นมีกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งปรำกฏว่ำมีผู้สมัครเป็นผู้กระท ำหรือรู้เห็น เป็นใจในกำรกระท ำดังกล่ำว (ข้อ ๕๑) 

๒.๑ ขั้นตอนการสืบสวนหรือการไต่สวน  
 ๒.๑.๒  ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนและสรุปส ำนวนให้แล้วเสร็จ

ภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด ำเนินกำร หำกยังไม่แล้วเสร็จให้รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อเลขำธิกำร
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
(ข้อ ๔๑ วรรคสำม หรือข้อ ๕๒ วรรคสอง)  

  แต่หำกยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด รำยงำนพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือขออนุมัติขยำยระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่ได้อนุมัติขยำยระยะเวลำให้ด ำเนินกำรต่อไป 
(ข้อ ๔๑ วรรคสี่หรือข้อ ๕๒ วรรคสำม) 

 ๒.๒.๒ กรณีเป็นส ำนวนกำรสืบสวน เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรสืบสวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้ใดกระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง หรือจะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยให้พิจำรณำมีกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนแก่บุคคลนั้น (ข้อ ๔๗) 

 ๒.๒.๓ กรณีเป็นส ำนวนกำรไต่สวน เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนท ำกำรไต่สวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ร้องมีพยำนหลักฐำนสนับสนุนพอฟังได้ว่ำ มีผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ถูกร้องหรือผู้ใด
กระท ำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองหรือมีพฤติกำรณ์  
ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนกระท ำ หรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ไม่ระงับ
กำรกระท ำนั้น หรือได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำดังกล่ำว ซึ่งจะมีผลให้มีกำรสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ และนับคะแนนใหม่ หรือต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่บุคคลดังกล่ำว ตำมแบบ สตว.๖ (ข้อ ๕๔ วรรคแรก) 

๒.๒ การแจ้งเหตุแห่งการสืบสวนหรือการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือแจ้งข้อกล่ำวหำ โดยให้จัดท ำบันทึก

แจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือกำรแจ้งข้อกล่ำวหำระบุข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนโดยสรุปจ ำนวนสองฉบับเพ่ือส่งให้  
ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในส ำนวนกำรไต่สวนหนึ่งฉบับให้จัดท ำหนังสือก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ที่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ไปชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำโดยแนบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมหนังสือดังกล่ำว และแจ้งให้
ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบถึงสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค ำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย โดยไปส่งด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถูกแจ้งเหตุ
แห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ณ ภูมิล ำเนำ ที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร หรือแจ้งโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยวิธีปิดหมำย 

 กรณีกำรแจ้งโดยวิธีปิดหมำย ให้ปิดบันทึกกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำและหนังสือ
เชิญมำให้ถ้อยค ำไว้ในที่มองเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำที่อยู่ตำมหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง หรือหลักฐำนทำงทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร หรือภูมิล ำเนำทำงรำชกำร โดยให้มีเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองในท้องถิ่น หรือ
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เจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นพยำนร่วมด้วยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และให้ถือว่ำผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำและก ำหนดนัดดังกล่ำวนับแต่ได้ด ำเนินกำรปิดหมำยแล้ว (ข้อ ๕๔) 

 กรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำรับทรำบและชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน
แก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำรสืบสวนและ
ไต่สวนบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน แล้วด ำเนินกำรต่อไป  

 ในกรณีที่ผู้ถูกแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ 
แต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรแจ้งเหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำ ให้บันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในบันทึกกำรแจ้ง
เหตุแห่งกำรสืบสวนหรือข้อกล่ำวหำด้วย และให้รวมไว้ในส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน (ข้อ ๕๖ โดยข้อ ๔๗ ให้น ำ
ควำมตำมข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๕๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม) 

๒.๓ สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
 ผู้ถูกกล่ำวหำอำจแก้ข้อกล่ำวหำด้วยวำจำ หรือโดยท ำเป็นหนังสือก็ได้ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำแก้ข้อกล่ำวหำ

ด้วยวำจำให้บันทึกถ้อยค ำและลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคล
ซึ่งไว้วำงใจเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจง ไม่อำจน ำมำเป็นเหตุขอเลื่อนกำรชี้แจงได้ และห้ำมมิให้บุคคลดังกล่ำวซักถำม แนะน ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำ หรือตอบค ำถำมแทนผู้ถูกกล่ำวหำ หำกฝ่ำฝืนหรือมีพฤติกำรณ์อันเป็นกำรขัดขวำงหรือมีควำมประพฤติ
ไม่เหมำะสม คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะไม่อนุญำตให้บุคคล นั้นเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงก็ได้ โดยให้บันทึกเหตุดังกล่ำว
รวมไว้ในส ำนวนกำรไต่สวน       

 ในกรณีผู้ถูกกล่ำวหำร้องขอขยำยระยะเวลำชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนแก้ข้อกล่ำวหำ โดยอ้ำงเหตุผล
ควำมจ ำเป็น หำกคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมและไม่เป็น
กำรประวิงเวลำ จะขยำยระยะเวลำกำรชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำออกไปตำมที่เห็นสมควรก็ได้    

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรกำรสืบสวนและไต่สวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใดจะท ำให้
กำรไต่สวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ จะงดกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนเสียก็ได้ โดยให้
บันทึกเหตุนั้นไว้           

 เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว มีสิทธิยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือ
พร้อมพยำนเอกสำร หรือพยำนวัตถุเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ได้ (ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕๘) 

๒.๔ การเสนอส านวนการสืบสวนหรือส านวนการไต่สวน และการพิจารณา 
 เมื่อด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเสร็จให้ท ำรำยงำนกำรสืบสวนหรือรำยงำนกำรไต่สวน ตำมแบบ 

สตว. ๔ หรือ สตว. ๕ แล้วแต่กรณี เสนอส ำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
แต่ในกรณีเสนอส ำนวนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ให้ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมีควำมเห็นพร้อมเหตุผลท้ำยรำยงำนกำรไต่สวนแล้วเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
เพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับส ำนวนแล้วให้จัดท ำควำมเห็นพร้อมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง แต่ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือ
ข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอส ำนวนพร้อมควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ปัญหำหรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจำรณำ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จะสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ในกำรนี้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด อำจสั่ง
ไต่สวนเพิ่มเติมก็ได ้(ข้อ ๔๘ หรือ ข้อ ๕๙) 

 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้รับส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
พิจำรณำ วินิจฉัยชี้ขำด หรือสั่งกำรโดยเร็ว (ข้อ ๘๒)  

 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

      
       
              ข้อยกเว้น      
 

                   
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

           
     
   
 
           
 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

๓.๑ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ คือ 
 - กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำนพอสมควรจำกกำรชี้ช่อง กำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอ่ืนใด 

รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หรือ
จะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (ข้อ ๔) หรือ 

 - กำรได้รับแจ้ง หรือได้รับรำยงำนจำกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เบำะแสจำกหน่วยงำนรัฐ 
สภำองค์กรชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคลใด หรือช่องทำงอ่ืน (ข้อ ๓๐)   

เหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏ  

(ข้อ 29) 

ได้รับแจ้งหรือรำยงำนจำก  
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

เบำะแสจำกหนว่ยงำนรัฐ สภำองค์กร
ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด 

ช่องทำงอื่น (ข้อ 30)  

มีรำยละเอียด ข้อเท็จจริง 
พยำนหลกัฐำนเพียงพอ กกต./

กรรมกำร/ ลธ. /ผอ.   
สั่งสืบสวน ไตส่วน (ข้อ 29 วรรคสอง) 
 
 
 รำยงำน กกต.  

(แบบ สตว. 2) 

ปรำกฏต่อ กกต./กรรมกำร 

ส่งเร่ืองให้ ลธ. /ผอ. 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (1)) 

ปรำกฏต่อพนักงำน 

รำยงำนข้อเท็จจริง + พยำนหลักฐำน 
(ถ้ำมี) ต่อ ลธ. /ผอ. พิจำรณำ 

ตรวจมูลกรณ ี 
(ข้อ 29 (3)) 

ปรำกฏต่อ ลธ.กกต./ผอ 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (2)) 

กกต./กรรมกำร 
(ข้อ 38 (1)) 

ลธ. /ผอ. 
(ข้อ 38 (2)) 

พนักงำนตรวจมูลกรณี 7 วัน  
(ข้อ 33) 

ท ำรำยงำนเสนอผู้ที่มอบหมำย 
ให้ตรวจมูลกรณ ี
ตำมแบบ สตว. 3  

(ข้อ 36) 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
รำยงำน กกต.แบบ สตว.2 

(ข้อ 38 วรรคสอง) 

กกต./กรรมกำร   
ลธ. /ผอ. 

ส่งตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมได ้
(ข้อ 39) 

 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (2)) 

 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (1)) 

 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
(ข้อ 38 (1))  
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ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

      
       
              ข้อยกเว้น      
 

                   
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

           
     
   
 
           
 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
๓. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

๓.๑ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ คือ 
 - กำรได้รับทรำบข้อมูลหรือหลักฐำนพอสมควรจำกกำรชี้ช่อง กำรแจ้งเบำะแส หรือประกำรอ่ืนใด 

รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้ำ ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หรือ
จะมีผลให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (ข้อ ๔) หรือ 

 - กำรได้รับแจ้ง หรือได้รับรำยงำนจำกผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เบำะแสจำกหน่วยงำนรัฐ 
สภำองค์กรชุมชน กลุ่มบุคคล บุคคลใด หรือช่องทำงอ่ืน (ข้อ ๓๐)   

เหตุอันควรสงสัย 
หรือความปรากฏ  

(ข้อ 29) 

ได้รับแจ้งหรือรำยงำนจำก  
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 

เบำะแสจำกหนว่ยงำนรัฐ สภำองค์กร
ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด 

ช่องทำงอื่น (ข้อ 30)  

มีรำยละเอียด ข้อเท็จจริง 
พยำนหลกัฐำนเพียงพอ กกต./

กรรมกำร/ ลธ. /ผอ.   
สั่งสืบสวน ไตส่วน (ข้อ 29 วรรคสอง) 
 
 
 รำยงำน กกต.  

(แบบ สตว. 2) 

ปรำกฏต่อ กกต./กรรมกำร 

ส่งเร่ืองให้ ลธ. /ผอ. 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (1)) 

ปรำกฏต่อพนักงำน 

รำยงำนข้อเท็จจริง + พยำนหลักฐำน 
(ถ้ำมี) ต่อ ลธ. /ผอ. พิจำรณำ 

ตรวจมูลกรณ ี 
(ข้อ 29 (3)) 

ปรำกฏต่อ ลธ.กกต./ผอ 
ตรวจมูลกรณ ี(ข้อ 29 (2)) 

กกต./กรรมกำร 
(ข้อ 38 (1)) 

ลธ. /ผอ. 
(ข้อ 38 (2)) 

พนักงำนตรวจมูลกรณี 7 วัน  
(ข้อ 33) 

ท ำรำยงำนเสนอผู้ที่มอบหมำย 
ให้ตรวจมูลกรณ ี
ตำมแบบ สตว. 3  

(ข้อ 36) 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
รำยงำน กกต.แบบ สตว.2 

(ข้อ 38 วรรคสอง) 

กกต./กรรมกำร   
ลธ. /ผอ. 

ส่งตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมได ้
(ข้อ 39) 

 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (2)) 

 

เห็นควรยุติเร่ือง 
(ข้อ 38 (1)) 

 

สั่งสืบสวน/ไต่สวน 
(ข้อ 38 (1))  



298

๓.๒ การด าเนินการสืบสวนและไต่สวนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
 ๓.๒.๑. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

คนใด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งนั้นมีอ ำนำจส่งเรื่องให้ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด เพ่ือสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๑)) 

 ๓.๒.๒ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ให้พิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี ทั้งนี้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะส่งเรื่องให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดด ำเนินกำรแทนก็ได้ (ข้อ ๒๙ (๒)) 

 ๓.๒.๓ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือควำมปรำกฏต่อพนักงำนคนใด ให้พนักงำนคนนั้นรำยงำนข้อเท็จจริง
พร้อมพยำนหลักฐำนเบื้องต้น (ถ้ำมี) ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำสั่งตรวจมูลกรณี (ข้อ ๒๙ (๓)) 

 กรณีตำม ๓.๒.๑-๓.๒.๓ ถ้ำมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ หรือมีหลักฐำนพอสมควร 
หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ำมีกำรกระท ำใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้องมีกำร
ตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ ตำมแบบ สตว. ๒ (ข้อ ๒๙ วรรคสอง)  

๔. การตรวจมูลกรณี 
๔.๑ บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณี 
 พนักงำนคนเดียวหรือหลำยคนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องด ำเนินกำรตรวจ
มูลกรณีให้แล้วเสร็จภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมำย (ข้อ ๓๓) 

๔.๒ ขั้นตอนและวิธีการตรวจมูลกรณี 
 (๑) การตรวจมูลกรณีค าร้อง 
  (ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 

กล่ำวคือ ขอทรำบรำยละเอียดหรือบันทึกถ้อยค ำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอทรำบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสำรหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนเอกชน หรือจำกบุคคลใด ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ ตรวจสถำนที่
เกิดเหตุ หรือรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง   

     ในกำรบันทึกถ้อยค ำ ให้ผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือ หำกไม่ประสงค์ลงลำยมือชื่อ
หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ให้บันทึกเหตุไว้ท้ำยบันทึกถ้อยค ำ (ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕) 

  (ข) เมื่อตรวจมูลกรณีแล้วเสร็จ ให้จัดท ำรำยงำนตำมแบบ  สตว. ๓ เสนอต่อผู้ที่มอบหมำย
ให้ตรวจมูลกรณี โดยรำยงำนกำรตรวจมูลกรณีต้องประกอบด้วย  ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องกรณีที่มีกำรยื่นค ำร้อง 
หรือเหตุที่สั ่งให้ตรวจมูลกรณี ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรตรวจมูลกรณี 
และเสนอควำมเห็นว่ำควรสั่งรับไว้ด ำเนินกำรหรือไม่ (ข้อ ๓๖) 

  (ค) เมื่อได้รับรำยงำนกำรตรวจมูลกรณี ตำม (ข) แล้ว ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณี พิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 
(ก่อนมีค ำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว อำจสั่งให้ด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมก็ได้) (ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๙ ) 

   - กรณีท่ีเห็นว่ำค ำร้องมีหลักฐำนพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวน
หรือไต่สวนโดยเร็ว แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งทรำบตำมแบบ สตว. ๑ 

   - กรณีที่เห็นว่ำค ำร้องไม่มีหลักฐำนหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ด ำเนินกำรต่อไปได้ 
และถ้ำผู้สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจั งหวัด
ให้เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
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 (๒) การตรวจมูลกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
  (ก) ในกำรตรวจมูลกรณี ให้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจมูลกรณีด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรตรวจมูลกรณี

ค ำร้องตำม (๑) (ก) (ข)  
  (ข) กำรพิจำรณำผลกำรตรวจมูลกรณี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ (ก่อนมีค ำสั่ง หำกเห็นสมควรบุคคลดังกล่ำว 

อำจสั่งให้ด ำเนินกำรตรวจมูลกรณีเพ่ิมเติมก็ได้) (ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙) 
   - กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งเรื่องให้เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเพื่อให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ซึ่ง
ส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวน ไต่สวน หรือสั่งให้ยุติเรื่อง 

   - กรณีที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
สั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณี ให้รำยงำนต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูลกรณีเป็นผู้พิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพ่ือพิจำรณำสั่งยุติเรื่อง 
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1.1 ก่อนวันเลือกตั้ง 

ระงับยับย้ัง แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ยกเลกิ 

การเลือกตั้ง 
ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือ 

นับคะแนนใหม่  
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย

หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง 

ระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
ไว้เป็นการชั่วคราว  

(ใบส้ม) 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา  
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธสิมัคร 

รับเลือกต้ัง (ใบด า)  
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(ใบแดง) 

 
ด าเนินคดีอาญา 

1.1.1 มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไป 

โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม 
รธน. ม.224 (3) 
พรป.สส. ม.137 

 

1.1.2 ผู้สมัครกระท าการ 
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรือ

เที่ยงธรรมฯ 
รธน. ม.224 (4) 
พรป.สส. ม.132 

 

รธน. ม.226 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม 
 

1.1.3 กระท าความผดิอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

 
ด าเนินคดีอาญา 
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1.2 หลงัวันเลือกตัง้ 

งดการประกาศผลฯ  

ระงับสิทธิสมัครฯ 
(ใบส้ม) 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา  
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธสิมัคร
รับเลือกต้ัง (ใบด า) หรือสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(ใบแดง) 

ผู้สมัครที่ได้
คะแนนอยูใ่น
ล าดับที่จะ

ได้รับเลือกต้ัง 

สั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม ่

ขอให้ศาล
สั่งให้รับผิด 
ในค่าใช้จ่าย 

ผู้สมัครที่ได้
คะแนนไม่อยู ่
ในล าดับที่จะ
ได้รับเลือกต้ัง 

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  
(ใบเหลือง) ด าเนินคดีอาญา 

ปรากฏว่า 
การเลือกตั้ง
มิไดเ้ป็นไป
โดยสุจรติหรือ
เที่ยงธรรม 
รธน. ม.225 

พรป.สส. ม.124 
 

ปรากฏว่า 
การนับคะแนน 

ไม่ถูกต้อง 
รธน. ม.225 

พรป.สส. ม.124 
 

1.2.1 เมื่อได้รับรายงานผลคะแนนแล้ว 

จัดให ้
มีการ

เลือกต้ังใหม่ 
(ใบเหลือง)  

สั่งให้ 
มีการนับ

คะแนนใหม่ 

1.2.2 ผู้สมัครกระท าการ 
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรือ

เที่ยงธรรมฯ 
รธน. ม.224 (4)  
พรป.สส. ม.132 

 

1.2.3 การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม 

รธน. ม.225 
 

1.2.4 กระท าความผดิอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

 
ด าเนินคดีอาญา 

พรป.ส.ส. ม.138 
 

พรป.ส.ส.  
ม.139 

 

รธน. ม.225 
 

ด าเนินคดีอาญา 

 

 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา  
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธสิมัคร
รับเลือกต้ัง (ใบด า) หรือ
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

(ใบแดง) 

พรป.ส.ส. ม.138 
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ยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกา  

เพ่ือสั่งเพิก
ถอนสิทธสิมัคร 

รับเลือกต้ัง 
(ใบด า) หรือ 
สั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 

(ใบแดง) 

ขอให้ศาลสั่ง 
ให้รับผิด 

ในค่าใช้จ่าย
ส าหรับ 

การเลือกตั้ง 
คร้ังท่ีเป็นเหตุให้ 
ศาลฎีกามีค าสั่ง 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

(ใบเหลือง) 

 
ด าเนินคดีอาญา 

 

 
ด าเนินคดีอาญา ด าเนินคดีอาญา 

2.1 ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการ 
อันเป็นการทุจรติในการเลือกตั้ง  

หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอื่น 
รธน. ม.226 

 

พรป.สส. ม.139 

2.2 การเลือกตั้งมไิด้เป็นไป 
โดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม  

แต่ไมไ่ด้ความชัดว่า 
เป็นการกระท าของผู้ได้รับเลือกตั้ง 

พรป.สส. ม.133 
 

กระท าความผิดอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

พรป.สส. ม. 138  

 
 

ส.ส. 
 

ผู้สมัครที่ได้
คะแนนไม่อยู่ใน
ล าดับที่จะได้รับ

เลือกตั้ง 
หรือผู้ใด 

 

กระท าความผิดอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

กระท าความผิดอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

2.3 กระท าความผดิอาญา 
ตามกฎหมายเกีย่วกับ 

การเลือกตั้งและ 
พรรคการเมือง 

พรป.สส. หมวด 8 
 

ยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกา  

เพ่ือสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ัง 
(ใบด า) หรือ 

สั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 
(ใบแดง) 

พรป.สส. ม. 138  
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3.1 ก่อนประกาศผล 3.2 หลงัประกาศผล 

ระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้เป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง (ใบด า)  
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง (ใบแดง)  

ขอให้ศาลสั่งให้รับผิด 
ในค่าใช้จ่าย 

กกต. ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ผอ.กกต.เขต ตรวจสอบแล้ว เห็นวา่ ผู้สมัครไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตัง้ฯ 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

พรป.ส.ส. ม.138 
 

กรณีพบเหตุว่า ส.ส. ไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
พรป.ส.ส. ม.54 

 

 
ด าเนินคดีอาญา 

กกต. วินิจฉัยว่ามีเหตุ แล้วมคี าสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้ง 

และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่แล้ว 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

ผู้สมคัรรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

พรป.ส.ส. ม.139 
 

หากผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไมม่ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
แล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง ให้ศาลรัฐธรรมนญูถือว่า 

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

พรป.ส.ส. ม.54 วรรคสอง 
 

*หมายเหตุ การตรวจสอบว่าผู้สมัครใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ผู้สมัครที่ได้คะแนนไม่อยูใ่น
ล าดับที่จะได้รับเลือกต้ัง 

 

ผู้สมัครที่ได้คะแนนอยูใ่น
ล าดับที่จะได้รับเลือกต้ัง 

 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง (ใบด า)  
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง (ใบแดง)  

พรป.ส.ส. ม.138 
 

 

 

 

 

3.1 ก่อนประกาศผล 3.2 หลงัประกาศผล 

ระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้เป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง (ใบด า)  
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง (ใบแดง)  

ขอให้ศาลสั่งให้รับผิด 
ในค่าใช้จ่าย 

กกต. ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ผอ.กกต.เขต ตรวจสอบแล้ว เห็นวา่ ผู้สมัครไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตัง้ฯ 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

พรป.ส.ส. ม.138 
 

กรณีพบเหตุว่า ส.ส. ไม่มสีิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
พรป.ส.ส. ม.54 

 

 
ด าเนินคดีอาญา 

กกต. วินิจฉัยว่ามีเหตุ แล้วมคี าสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้ง 

และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่แล้ว 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

ผู้สมคัรรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผูไ้มม่ีสทิธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
พรป.ส.ส. ม.53 

 

พรป.ส.ส. ม.139 
 

หากผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไมม่ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 
แล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง ให้ศาลรัฐธรรมนญูถือว่า 

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

พรป.ส.ส. ม.54 วรรคสอง 
 

*หมายเหตุ การตรวจสอบว่าผู้สมัครใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ัง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ผู้สมัครที่ได้คะแนนไม่อยูใ่น
ล าดับที่จะได้รับเลือกต้ัง 

 

ผู้สมัครที่ได้คะแนนอยูใ่น
ล าดับที่จะได้รับเลือกต้ัง 

 

ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง (ใบด า)  
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง (ใบแดง)  

พรป.ส.ส. ม.138 
 

การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

๑.๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  
๑.๑.๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วหรือพบเห็นการกระท าที่มีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกรรมการการเลือกตั้งพบเห็นการกระท า
หรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่
หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๔(๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๓๗)  

๑.๑.๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่า ผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ
การกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๔(๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๓๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม) 

๑ .๑ .๓ เมื่อมีผู้ ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘  
บทก าหนดโทษ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

หมายเหตุ กรณีก่อนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เนื่องจากยังไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

๑.๒ หลังวันเลือกตั้ง 
๑.๒.๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐาน 

อันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๔) 

๑.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งก่อให้
ผู้ อ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
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การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๑. กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 

๑.๑ ก่อนวันเลือกตั้ง  
๑.๑.๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วหรือพบเห็นการกระท าที่มีเหตุ 

อันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกรรมการการเลือกตั้งพบเห็นการกระท า
หรือการงดเว้นการกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่
หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๔(๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๓๗)  

๑.๑.๒ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่า ผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับ
การกระท านั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๒๔(๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๓๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม) 

๑ .๑ .๓ เมื่อมีผู้ ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘  
บทก าหนดโทษ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

หมายเหตุ กรณีก่อนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เนื่องจากยังไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

๑.๒ หลังวันเลือกตั้ง 
๑.๒.๑ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐาน 

อันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๔) 

๑.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งก่อให้
ผู้ อ่ืนกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
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๒ 
 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔(๔) มาตรา ๒๒๕ และมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๒ 
มาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๓๙)  

ส่วนกรณีการกระท าของผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔(๔) 
และมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๒)  

ทั้งนี้ ค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและ 
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง)  

๑.๒.๓ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท าให้การเลือกตั้งนั้น 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกตั้งนั้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๕) ค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นที่สุด 
(มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง) 

๑ .๒ .๔ เมื่อมีผู้ ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘  
บทก าหนดโทษ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

๒. กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
๒.๑ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับ 

ที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระท าของ
บุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘) และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าร้องขอให ้
ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่ง (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๙) 

ส่วนกรณีผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘)  

๒.๒ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท าของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่
โดยเร็ว (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓) 

๓ 
 

๒.๓ เมื่อมีผู้ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ บทก าหนดโทษ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

 
๓. คดีเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๓.๑ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  
กรณผีู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่
ไปแล้ว และผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๑๓๘) และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๙) 

กรณีผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย และผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการช่ัวคราว และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๑๓๘) 

๓.๒  หลังประกาศผลการเลือกตั้ง  
กรณีพบว่า ผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ 

มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งผู้สมัครนั้น (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๔) 

*การตรวจสอบว่าผู้สมัครใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
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๒ 
 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔(๔) มาตรา ๒๒๕ และมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๒ 
มาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๓๙)  

ส่วนกรณีการกระท าของผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔(๔) 
และมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๒)  

ทั้งนี้ ค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและ 
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๓๒ วรรคสอง)  

๑.๒.๓ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท าให้การเลือกตั้งนั้น 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกตั้งนั้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๕) ค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นที่สุด 
(มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง) 

๑ .๒ .๔ เมื่อมีผู้ ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งและพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘  
บทก าหนดโทษ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

๒. กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
๒.๑ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับ 

ที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระท าของ
บุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘) และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าร้องขอให ้
ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่ง (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๙) 

ส่วนกรณีผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง
หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘)  

๒.๒ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระท าของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่
โดยเร็ว (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓) 

๓ 
 

๒.๓ เมื่อมีผู้ใดกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ บทก าหนดโทษ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้น 

 
๓. คดีเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๓.๑ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  
กรณผีู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่
ไปแล้ว และผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๑๓๘) และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๙) 

กรณีผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนไม่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย และผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา ๑๓๘) 

๓.๒  หลังประกาศผลการเลือกตั้ง  
กรณีพบว่า ผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ 

มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งผู้สมัครนั้น (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๔) 

*การตรวจสอบว่าผู้สมัครใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
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เอกสารอ้างอิง 
- ค าบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๗๑ (อ.เข็มชัย ชุติวงศ์ , กฎหมายลักษณะพยาน) 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น รุ่นที่ ๑ และหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน

ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ – ๔ (วิชานิติวิทยาศาสตร์กับการพิสูจน์พยานหลักฐานคดีเลือกตั้ง) 
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๖๐๙/๘๒๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

เรื่อง การสอบสวนเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง 
- คู่มือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง กลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ไต่สวน หรือด าเนินคดีในศาล 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รวบรวมโดยส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔) 
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ที่ปรึกษา 

๑. พันต ำรวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
๒. นำยดุษฎี  พรสุขสวัสดิ ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
๓. ผู้บริหำรกลุ่มภำรกิจสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัย และด ำเนินคดีในศำล 
 

คณะผู้จัดท า 
๑. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน ์ เสงี่ยมศักดิ์     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ 
๒. พ.ต.ฐำนิสร์  ลำดบัวขำว     รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔ 
๓. นำยสุจินต์  กระเช้ำเพ็ชร์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๗ 
๔. พ.ต.ศุภกร  ไคลจันทร์เศรษฐ์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๘ 
๕. พ.ต.ท.หญิง วำสนำ  รอดประเสริฐ    คณะท ำงำน 
 นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรฯ ปฏิบัติหน้ำที ่
 หัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
๖. ว่ำที่ ร.อ.นิวัฒน ์ นิลก ำแหง     คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
๗. นำงสำวเมษิยำ  ญำณจินดำ     คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
๘. นำยอรรคพัฒน์  ภูมิมำศ     คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
๙. นำยพงศ์ภัค  วิบูลย์ธนภัณฑ์     คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

๑๐. นำยสุรชัย  ขันติยำนนท์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 
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๑๑. นำงสำวณัฐชนัญ  นัยเนตร์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๑๒. นำยพหลวัฑฒิ์  อินทรบุญสม     คณะท ำงำน 
 นิติกรช ำนำญกำร (ช่วย) 

๑๓. นำงสำวพัชรำภรณ์  เสนีวงษ์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๑๔. นำงสำววนิดำ  ภำวงค์      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๑๔. นำยบุญยืน  บัวหอม      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๑๕. นำยศิริเดช  เขียวด ำ      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร 

๑๖. นำยวินัย  แสนสิทธิ ์      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร 

๑๗. นำงสำวกมลนวล  ศิลำพันธ์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร 

๑๘. นำงสำวจิรำพร  ดอนเส     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๑๙. นำงสำวชมพูนุท  ใจหำญ     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๒๐. นำงสำวภัสสรวฤนท์  กฤษณ์กมลพัชร    คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๒๑. นำงสำวศิรำวรรณ  เอ้ือคณำรักษ์    คณะท ำงำน 
 นิติกรช ำนำญกำร (ช่วย) 

๒๒. นำงสำววีณำ บรรจงภำค     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๒๓. นำงสำวกรรณิกำ  สิ่งประสงค์     คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๒๔. นำงพัทยำ  อินพรหม      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 
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 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร 

๒๕. นำยชำนน  ชัยฤทธิ์      คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร 

๒๖. นำงสำวณัฐนรี  เพ่ิมพิพัฒน์  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 

๒๗. นำงสำวณัฏฐ์พัชร์  วิชัยดิษฐ  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  











สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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