
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 

 แก้ ไขเพ่ิ มเติ มพ ระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหตุผล 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนห้าร้อยคน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ จ านวนหนึ่งร้อยคน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ  
และการค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวนคะแนนรวมที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้ง  
มารวมกันทั้งประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศ
ผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
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................................................................................................................................................... ............. 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
............................................................................................................................. ....... 

................................................................................................................................................................  
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ ยกเลิกความในบทนิ ยามค าว่า “เขต เลือกตั้ ง” ในมาตรา ๔  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แล้วแต่กรณี” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



๒ 
 

 

“มาตรา ๑๑  เมื่ อมีพระราชกฤษฎีกาให้ มี การเลื อกตั้ งทั่ ว ไปขึ้น ใช้บั งคับ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้  

(๑) การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน ซึ่งเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก าหนดเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 

(๒) การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น โดยเลือกเพียงพรรคการเมืองเดียว และใช้เขต
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง” 

 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๔) ก าหนดวันและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชี

รายชื่อ ซึ่งพรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงมีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
และต้องก าหนดให้ส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องก าหนดวันที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
ไม่น้อยกว่าสามวัน” 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดคน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ในกรณีที่ 
หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคนอาจแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 

 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๖ การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 

และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ 

ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน จ านวนที่ได้รับ
ให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑)  
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชกิหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในจังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว 
ถ้าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม (๓) 
มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบ
จ านวนสี่ร้อยคน 



๓ 
 

 

(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง 
เท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน
และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน  

การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด” 

 
มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“มาตรา ๓๐/๑ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ ให้ใช้หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 
 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๖ เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งครั้งใดแล้ว ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่ เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือกตั้ง  
หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  

ให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน และอาจจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย 

การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การปิดประกาศ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และการจัดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด” 

 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 

เขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับ
การเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้น
มีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่   

ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว และด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๓๘” 

 



๔ 
 

 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ ไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น” 

 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่ง

ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
จากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

(๓) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อ
ผู้สมัครตามล าดับหมายเลข 

(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืน 
และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 

 
มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นส่วนที่  ๓/๑ หมายเลขที่จะใช้ออกเสียง

ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มาตรา ๖๑/๑ และมาตรา ๖๑/๒ ของหมวด ๔ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกตั้ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ส่วนที่ ๓/๑ 
หมายเลขท่ีจะใช้ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

   
 

มาตรา ๖๑/๑ ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อ ได้รับหมายเลขที่จะใช้ออกเสียงลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เรียงตามล าดับก่อนหลังในการยื่นบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่มีพรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกัน
และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างพรรคการเมืองที่มาพร้อมกัน ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองหนึ่ง
ได้รับหนึ่งหมายเลข และให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้หมายเลขเดียวกับ
หมายเลขของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเป็นหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ทุกเขตเลือกตั้งที่ส่งสมัครด้วย 

ถ้าพรรคการเมืองใดมิได้ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ แต่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นยื่นใบสมัครในเขตเลือกตั้งใด ให้ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครต่อจากหมายเลขสุดท้ายของหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง และเมื่อมีการยื่น 
ใบสมัครของผู้สมัครของพรรคการเมืองอ่ืนที่ส่งผู้สมัครเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก ให้ได้รับ
หมายเลขเรียงล าดับถัดไปตามล าดับการสมัครก่อนหลัง แต่ถ้ามีผู้สมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจ
ตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 



๕ 
 

 

มาตรา ๖๑/๒ ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งว่างลง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  
เรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้  
ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน” 

 
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
(๒) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดของพรรคการเมืองได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้ง
เป็นจ านวนเท่าใด ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย  

การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการหารือกับหัวหน้า
พรรคการเมือง และให้มีการทบทวนการก าหนดจ านวนเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับความจ าเป็ น 
และสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี” 

 
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด” 

 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด ให้งดเว้นการลงคะแนน
ให้ แก่ ผู้ สมั คร หรือพรรคการเมืองใด  หรือการชักชวนให้ ไปลงคะแนน ไม่ เลื อกผู้ ใด เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

(๑) จัดท า ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ 

ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง” 
 



๖ 
 

 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบละหนึ่งใบ ซ่ึงต้องมีลักษณะแตกต่างที่สามารถจ าแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 

บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องมีช่องท าเครื่องหมายและหมายเลข 
ไม่น้อยกว่าจ านวนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น และมีช่องท าเครื่องหมายว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย 

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะต้องมีช่องท าเครื่องหมายและหมายเลขของ 
พรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองพร้อมภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองครบทุกพรรคที่ส่งสมัคร  
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และมีช่องท าเครื่องหมายว่าไม่เลือกพรรคการเมืองใดด้วย 

บัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๕ หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด ในการ

ก าหนดเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้งเดิมได้ด้วย” 
 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๑ การออกเสียงลงคะแนน ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง 

ท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท
ลงในช่องท าเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” หรือ “ไม่เลือกพรรคการเมืองใด”” 

 
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว 

ให้ พับบัตรเลือกตั้ งเพ่ือมิให้ผู้ อ่ืนทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ ใดหรือพรรคการเมืองใด  
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือในกรณีตามมาตรา ๙๒ กรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้ แต่ต้องท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น” 

 
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

แสดงต่อผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่ เลือกผู้สมัครผู้ ใด 
หรือพรรคการเมืองใด” 

 
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 



๗ 
 

 

“ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการต่างประเทศจะก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้ หากจะเป็นการ
สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๒๔ ให้ เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๑๑๓  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร มิให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๙  

มาใช้บังคับ 
การด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ซึ่งต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท า เครื่องหมาย “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด” หรือ “ไม่เลือกพรรคการเมืองใด” ด้วย” 

 
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) (๕) และ (๖) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนหนึ่งคน หรือเลือก
พรรคการเมืองเกินหนึ่งพรรคการเมือง 

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด เว้นแต่
เป็นการท าเครื่องหมายในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” หรือ “ไม่เลือกพรรคการเมืองใด” 

(๖) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และท า
เครื่องหมายในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” หรือ “ไม่เลือกพรรคการเมืองใด”” ด้วย 

 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผล และน าส่งหีบบัตรและอุปกรณ์แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้รายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแล้วแต่กรณีในหน่วยเลือกตั้งนั้น เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้น  
มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจ านวนที่ไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป  
มิให้คณะกรรมการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ แต่ไม่ตัดอ านาจคณะกรรมการในการด าเนินการ
ต่อผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

 



๘ 
 

 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๓ เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
รวมทั้งคะแนนที่ ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ งและการลงคะแนนเลือกตั้ ง  
นอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประกาศผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
และคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

(๒) ประกาศผลการรวมคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ และคะแนนที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด 

(๓) ให้รายงานประกาศผลการรวมคะแนนตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตัง้ประจ าจังหวัดเพ่ือรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว 

เพ่ือให้การรวมคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลช่วยเหลือในการรวมคะแนนได้ตามความจ าเป็น” 

 
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญั ติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้ มี
การเลือกตั้งใหม่ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัคร
เดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น” 

 
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๘ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๘ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ 

จากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการค านวณสัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อทั้งประเทศ  

(๒) ให้น าคะแนนรวมจาก (๑) หารด้วยหนึ่งร้อย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ย
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน  

(๓) ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละ
พรรคการเมืองจะได้รับ ให้น าคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมือง
ได้รับ หารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม (๒) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนเต็มคือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ โดยเรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น 

(๔) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
ได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจ านวนไม่ครบหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม (๓)  
เป็นเศษท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ได้รับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน
เรียงตามล าดับ จนกว่าจะมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมด
ได้รับรวมกันครบจ านวนหนึ่งร้อยคน 



๙ 
 

 

(๕) ในการด าเนินการตาม (๔) ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนน
เท่ากันจับสลากโดยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจ านวน 

จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะ
ได้รับตามผลการค านวณข้างต้น จะต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าท่ีมีอยู่ในแต่ละบัญชี
รายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองนั้นได้จัดท าข้ึน” 

 
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๙ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งหมวด ๗ การด าเนินการกรณีการเลือกตั้ง

มิได้ เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เมื่อคณะกรรมการด าเนินการค านวณสัดส่วนจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๒๘ แล้ว  
ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าความในมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓๐ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วให้แจ้งผลการเลือกตั้ง

และส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือทราบโดยเร็ว 
และให้คณะกรรมการน าผลการเลือกตั้งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด  ทั้งนี้  เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใด หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร
ผู้ใด หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง” 

 
มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
ให้คณะกรรมการด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มิให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรานี้ 

  



๑๐ 
 

 

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาใช้
บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
 
  ........................................... 
       .............................. 


	1. หลักการและเหตุผลประกอบร่าง
	2. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้

