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๑ 

ค าอธิบาย 

 

รฐัสภาและขา้ราชการการเมอืง 

 

รฐัสภา 

ในประเทศทีม่กีำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยทุกประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรฐัสภำ หรือกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
แบบประธำนำธิบดี หรอืแบบกึ่งประธำนำธิบดี รฐัสภำจะแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบ 

สภำเดี่ยวและระบบสภำคู่  โดยระบบสภำเดี่ยวจะมีเพียงสภำเดียวซึ่งอำจเรียกว่ำ  
สภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติ ส่วนระบบสภำคู่จะมสีองสภำ ซึ่งเรยีกว่ำ 
สภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำ ส ำหรบัประเทศไทยเคยใช้ระบบสภำเดี่ยวซึ่งเห็นไดจ้ำก
รัฐธรรม นูญแห่ งรำชอำณ ำจักรสยำม  พุ ทธศักรำช  ๒๔๗๕ และรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักรำช ๒๔๙๕  
ล้วนบญัญตัิให้มสีภำเดยีว ต่อมำได้มกีำรน ำระบบสภำคู่มำใชเ้ป็นครัง้แรก ปรำกฏตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๙ โดยรัฐสภำประกอบด้วย 

พฤฒสภำและสภำผู้แทน ขณะที่ในรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) 
พุทธศักรำช ๒๔๙๐ ได้ใช้ชื่อเรียกว่ำ วุฒิสภำ แทน พฤฒสภำ จำกนัน้จึงได้ยึดถือ 
แนวทำงกำรมสีองสภำโดยประกอบด้วยสภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำเรื่อยมำ ส ำหรบั
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
ไดก้ ำหนดใหร้ฐัสภำของไทยใชร้ะบบสภำคู่  

รฐัสภำไม่ว่ำจะเป็นระบบสภำคู่หรอืสภำเดีย่ว อำจมสีมำชกิรฐัสภำทีม่ำจำกกำร
เลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ไดท้ัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัแต่ละประเทศจะก ำหนดวธิกีำรไดม้ำว่ำเป็นเช่นไร 
แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งบัญญัติถึงที่มำของสมำชิกรัฐสภำของ
ประเทศไทยนัน้ ฉบบัปัจจุบนัได้บญัญตัใิหส้มำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรมำจำกกำรเลอืกตัง้
โดยตรงของประชำชน ส ำหรบัสมำชกิวุฒสิภำนัน้ไดม้ำโดยกำรคดัเลอืกกนัเองจำกกลุ่ม
บุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชกิวุฒิสภำ เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ. ๒๕๖๑  
และพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รำยละเอยีดดจูำกหวัขอ้ “กำรเลอืกตัง้”) 

ส ำหรบัอ ำนำจหน้ำทีข่องรฐัสภำ เป็นไปตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ กล่ำวคอื 
ในฐำนะที่เป็นผู้ที่ได้รบัเลอืกมำจำกประชำชน แม้ว่ำสมำชกิวุฒิสภำบำงส่วนจะมำจำก 
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๒ 

กำรคดัเลอืกกนัเองก็ตำม กถ็อืได้ว่ำเป็นตวัแทนของกลุ่มบุคคลในแต่ละสำขำอำชพีหรอื
กลุ่มในสงัคม จึงมีหน้ำที่หลกัในกำรรกัษำประโยชน์ของประชำชนและผลประโยชน์
สำธำรณะในเรื่องต่ำง ๆ รวมถึงกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรรำชกำรของฝ่ำยบริหำร 
ใหเ้ป็นไปโดยบรสุิทธิแ์ละโปร่งใส ดงันี้ 

๑. สภำผู้แทนรำษฎร มีหน้ำที่ส ำคญัในกำรเสนอและพิจำรณำออกกฎหมำย 
เพื่อใชบ้งัคบัในสงัคม รวมทัง้ตดิตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบรหิำรใหเ้ป็นตำม
นโยบำยที่ได้แถลงไว้ เช่น กำรตัง้กระทู้ถำม กำรอภิปรำยทัว่ไป หรือกำรอภิปรำย 
ไม่ไวว้ำงใจรฐับำล  

๒. วุฒิสภำ นอกจำกจะมีหน้ำที่ในกำรช่วยกลัน่กรองกฎหมำยที่ผ่ำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรอกีชัน้หนึ่ง และกำรติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบรหิำร เช่น 
กำรตัง้กระทูถ้ำมหรอืกำรอภปิรำยทัว่ไปเช่นเดยีวกบัสภำผู้แทนรำษฎรแล้ว ยงัมอี ำนำจ
หน้ำทีอ่ื่นที่รฐัธรรมนูญก ำหนดให้รบัผดิชอบด ำเนินกำรด้วย เช่น กำรพจิำรณำให้ควำม
เหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งในองคก์รส ำคญั ๆ บำงองคก์ร  

นอกจำกนี้  ในฐำนะของฝ่ำยนิติบัญญัติ ยังมีส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรท ำหน้ำทีเ่กี่ยวกบัรำชกำรประจ ำทัว่ไป มเีลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็น
ผู้รบัผดิชอบในกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักงำน โดยปฏิบตัิหน้ำที่ขึ้นตรงต่อประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำรบัผิดชอบท ำหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร
ประจ ำทัว่ไปของวุฒิสภำ มีเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำน โดยปฏิบตัิหน้ำที่ขึ้นตรงต่อประธำนวุฒิสภำ ส ำหรบักำรจดัตัง้ กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยใน กำรบริหำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน  ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่บญัญตัใิห้ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นส่วนรำชกำรสงักัด
รฐัสภำ เรยีกขำ้รำชกำรทีส่งักดัหน่วยงำนทัง้สองหน่วยงำนดงักล่ำวว่ำ ขำ้รำชกำรรฐัสภำ 
และมีระบบบริหำรงำนบุคคลโดยเฉพำะตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้าราชการการเมือง 

ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ นอกจำกจะต้องมฝ่ีำยข้ำรำชกำรประจ ำ รวมถึง
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัประเภทอื่น ๆ แล้ว กำรบริหำรรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร ยังมีข้ำรำชกำรอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ข้ำรำชกำร
กำรเมอืง ซึ่งเป็นบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งในฝ่ำยบรหิำร ปฏบิตัิงำนด้ำนกำรเมืองโดยกำร
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๓ 

ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 
ต้องรบัไปปฏิบตัิให้บงัเกิดผลต่อไป ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมที่ได้มีกำรบัญญัติกฎหมำย
รองรบั ได้แก่ บรรดำบุคคลซึ่งด ำรงต ำแหน่งในคณะรฐัมนตรี คือ นำยกรฐัมนตรีและ
รฐัมนตร ีรวมทัง้ไดม้กีำรบญัญตัใิหต้ ำแหน่งบำงต ำแหน่งซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีช่่วยเหลอืบรรดำ
รฐัมนตรใีนทำงกำรเมอืง เช่น เลขำนุกำรรฐัมนตร ีหรือทีป่รกึษำรฐัมนตร ีเป็นต ำแหน่ง 
ที่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองด้วย เหตุผลของกำรก ำหนดให้บรรดำต ำแหน่งเหล่ำนั ้น 
เป็นขำ้รำชกำรเมอืงกเ็พื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนและประโยชน์อย่ำงอื่น 
ที่ต ำแหน่งดังกล่ำวสมควรได้รับ โดยมีสถำนภำพเช่นเดียวกับข้ำรำชกำร แต่เป็น
ขำ้รำชกำรกำรเมืองมใิช่ขำ้รำชกำรประจ ำ ส ำหรบักำรแต่งตัง้ คุณสมบตัิ กำรออกจำก
ต ำแหน่ง รวมทัง้กำรรบัเงนิเดอืนของผู้ด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง ก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ต ำแหน่งใดที่จะถือเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองนัน้ โดยปกติจะก ำหนดไว้โดย
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง แต่มตี ำแหน่งบำงต ำแหน่งทีม่ีกฎหมำยอื่น
ก ำหนดให้เป็นขำ้รำชกำรเมือง ได้แก่ ต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และที่ปรกึษำผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

อน่ึง กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมอืง นอกจำกจะประกอบดว้ยเรื่องรฐัสภำและ
ขำ้รำชกำรกำรเมอืงแล้ว ส ำหรบักำรพฒันำกำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตยยงัจ ำเป็น 
ที่จะต้องอำศัยองค์ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตลอดจนกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้ง จงึไดม้กีำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
อนัเป็นกำรจดัตัง้สถำบนัพระปกเกล้ำขึน้เพื่อเป็นสถำบนัทำงวชิำกำรท ำหน้ำที่เผยแพร่
ควำมรูด้้ำนกำรเมอืงและกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย ศกึษำ ค้นควำ้ ตลอดจน 
ท ำกำรวจิยัและสนับสนุนกำรวจิยัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำประชำธปิไตยอย่ำงเป็นระบบ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๔ 

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย*๑ 
   

 

หมวด ๗ 

รฐัสภำ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗๙  รฐัสภำประกอบดว้ยสภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำ 

รฐัสภำจะประชุมร่วมกนัหรอืแยกกนั ย่อมเป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

บุคคลจะเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำในขณะเดยีวกนัมไิด ้

 

มำตรำ ๘๐  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประธำนรฐัสภำ ประธำนวุฒิสภำ
เป็นรองประธำนรฐัสภำ 

ในกรณีที่ไม่มปีระธำนสภำผู ้แทนรำษฎร หรอืประธำนสภำผู ้แทนรำษฎร 
ไม่อยู ่หรอืไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรฐัสภำได้ ให้ประธำนวุฒิสภำท ำหน้ำที่
ประธำนรฐัสภำแทน 

ในระหว่ำงทีป่ระธำนวุฒสิภำตอ้งท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำตำมวรรคสอง แต่ไม่มี
ประธำนวุฒสิภำและเป็นกรณีที่เกดิขึน้ในระหว่ำงไม่มสีภำผูแ้ทนรำษฎร ใหร้องประธำน
วฒุสิภำท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำ ถ้ำไม่มรีองประธำนวุฒสิภำ ใหส้มำชกิวุฒสิภำซึ่งมีอำยุ
มำกที่สุดในขณะนัน้ท ำหน้ำที่ประธำนรฐัสภำและให้ด ำเนินกำรเลือกประธำนวุฒิสภำ
โดยเรว็ 

ประธำนรฐัสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมรฐัธรรมนูญ และด ำเนินกิจกำรของ
รฐัสภำ ในกรณีประชุมร่วมกนัใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั 

ประธำนรฐัสภำและผูท้ ำหน้ำทีแ่ทนประธำนรฐัสภำต้องวำงตนเป็นกลำงในกำร
ปฏบิตัหิน้ำที ่

รองประธำนรฐัสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมรฐัธรรมนูญ และตำมที่ประธำน
รฐัสภำมอบหมำย 

 
* เฉพำะมำตรำทีเ่กีย่วขอ้ง 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๑/๖ เมษำยน ๒๕๖๐ 
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๕ 

 

มำตรำ ๘๑  ร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญและร่ำงพระรำชบญัญัต ิ 
จะตรำขึน้เป็นกฎหมำยไดก้แ็ต่โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของรฐัสภำ 

ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔๕ ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่ำง
พระรำชบญัญัติที่ได้รบัควำมเห็นชอบของรฐัสภำแล้ว ให้นำยกรฐัมนตรนี ำขึ้นทูลเกล้ำ
ทลูกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษตัรยิ์ทรงลงพระปรมำภิไธย และเมื่อประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกฎหมำยได ้

 

มำตรำ ๘๒  สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่ละสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อร้องต่อ
ประธำนแห่งสภำที่ตนเป็นสมำชกิว่ำสมำชิกภำพของสมำชกิคนใดคนหนึ่งแห่งสภำนัน้
สิ้นสุดลงตำมมำตรำ ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๒) หรอืมำตรำ ๑๑๑ 
(๓) (๔) (๕) หรอื (๗) แล้วแต่กรณี และใหป้ระธำนแห่งสภำที่ได้รบัค ำร้อง ส่งค ำรอ้งนัน้
ไปยงัศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัว่ำสมำชกิภำพของสมำชกิผูน้ัน้สิน้สุดลงหรอืไม่ 

เมื่อได้รบัเรื่องไว้พิจำรณำ หำกปรำกฏเหตุอนัควรสงสัยว่ำสมำชิกผู้ถูกร้อง 
มกีรณีตำมที่ถูกรอ้งให้ศำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่ใหส้มำชกิผู้ถูกรอ้งหยุดปฏิบตัิหน้ำที่จนกว่ำ
ศำลรัฐธรรมนูญจะมีค ำวินิจฉัย และเมื่อศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยแล้ว ให้ศำล
รฐัธรรมนูญแจง้ค ำวนิิจฉยันัน้ไปยงัประธำนแห่งสภำทีไ่ดร้บัค ำรอ้งตำมวรรคหนึ่ง ในกรณี
ที่ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นัน้พ้นจำก
ต ำแหน่งนับแต่วนัทีห่ยุดปฏบิตัหิน้ำที ่แต่ไม่กระทบต่อกจิกำรทีผู่น้ัน้ไดก้ระท ำไปกอ่นพน้
จำกต ำแหน่ง 

มิให้นับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชิกวุฒิสภำซึ่งหยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำม
วรรคสองเป็นจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืวุฒสิภำ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เห็นว่ำสมำชิกภำพของสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำคนใดคนหนึ่งมเีหตุสิ้นสุดลงตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยงั
ศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยัตำมวรรคหนึ่งไดด้ว้ย 
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๖ 

ส่วนที ่๒ 

สภำผูแ้ทนรำษฎร 

   
 

มำตรำ ๘๓  สภำผูแ้ทนรำษฎรประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนหำ้รอ้ยคนดงันี้ 
(๑) สมำชกิซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้จ ำนวนสำมรอ้ยหำ้สบิคน 

(๒) สมำชกิซึง่มำจำกบญัชรีำยชื่อของพรรคกำรเมอืงจ ำนวนหนึ่งรอ้ยหำ้สบิคน 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรว่ำงลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใด และยงัไม่มี
กำรเลอืกตัง้หรือประกำศชื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำ
ผูแ้ทนรำษฎรประกอบดว้ยสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรเทำ่ทีม่อียู่ 

ในกรณีมเีหตุใด ๆ ทีท่ ำให้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อมีจ ำนวน
ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบคน ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อประกอบด้วย
สมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

 

มำตรำ ๘๔  ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป เมื่อมสีมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรไดร้บัเลอืกตัง้
ถงึรอ้ยละเก้ำสบิหำ้ของจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทัง้หมดแล้ว หำกมคีวำมจ ำเป็น
จะต้องเรียกประชุมรัฐสภำก็ให้ด ำเนินกำรเรียกประชุมรัฐสภำได้ โดยให้ถือว่ำสภำ
ผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชกิเท่ำที่มอียู่แต่ต้องด ำเนินกำรให้มีสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรให้ครบตำมจ ำนวนตำมมำตรำ ๘๓ โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ ให้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรดงักล่ำวอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุของสภำผูแ้ทนรำษฎรทีเ่หลอือยู่ 

 

มำตรำ ๘๕  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งมำจำกกำรเลือกตัง้แบบแบ่งเขต
เลือกตัง้ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตัง้ 
มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้เขตละหนึ่งคนและผู้มีสิทธิเลือกตัง้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้ได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ผู้ใด 
หรอืจะลงคะแนนไม่เลอืกผูใ้ดเลยกไ็ด ้

ให้ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ซึ่งได้รบัคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเสียง 
ทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ กำรออกเสยีงลงคะแนน 
กำรนับคะแนน กำรรวมคะแนน กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ และกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎร โดยกฎหมำยดังกล่ำวจะก ำหนดให้ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ต้องยื่นหลกัฐำนแสดง 
กำรเสยีภำษเีงนิไดป้ระกอบกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ยกไ็ด ้
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๗ 

ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศผลกำรเลอืกตัง้เมื่อตรวจสอบเบือ้งตน้แล้ว 
มเีหตุอนัควรเชื่อว่ำผลกำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละเก้ำสบิห้ำของเขตเลอืกตัง้ทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ต้องตรวจสอบ
เบือ้งตน้และประกำศผลกำรเลอืกตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ แต่ตอ้งไม่ชำ้กว่ำหกสบิวนันับแต่
วันเลือกตัง้  ทัง้นี้  กำรประกำศผลดังกล่ำวไม่ เป็นกำรตัดหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะด ำเนินกำรสบืสวน ไต่สวน หรอืวนิิจฉยักรณีมเีหตุอนัควร
สงสยัว่ำมกีำรกระท ำกำรทุจรติในกำรเลอืกตัง้ หรอืกำรเลอืกตัง้ไม่เป็นไปโดยสุจรติหรอื
เทีย่งธรรมไม่ว่ำจะไดป้ระกำศผลกำรเลอืกตัง้แลว้หรอืไม่กต็ำม 

 

มำตรำ ๘๖  กำรก ำหนดจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีแ่ต่ละจงัหวดัจะพงึมี
และกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ ใหด้ ำเนินกำรตำมวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให ้ใช ้จ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎร 
ที่ประกำศในปีสุดท้ำยก่อนปีทีม่กีำรเลอืกตัง้ เฉลีย่ดว้ยจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
สำมรอ้ยหำ้สบิคน จ ำนวนทีไ่ดร้บัใหถ้อืว่ำเป็นจ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่งคน 

(๒) จงัหวดัใดมรีำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่งคนตำม (๑)  
ใหม้สีมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรในจงัหวดันัน้ไดห้นึ่งคน โดยใหถ้อืเขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้ 

(๓ ) จังห วัด ใดมีรำษฎรเกินจ ำนวนรำษฎรต่ อสมำชิก หนึ่ งคน  ให้ มี
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรในจงัหวดันัน้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ ำนวนรำษฎรที่ถึงเกณฑ์
จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่งคน 

(๔) เมื่อไดจ้ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรของแต่ละจงัหวดัตำม (๒) และ (๓) แล้ว 
ถ้ำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรยงัไม่ครบสำมรอ้ยห้ำสบิคน จังหวดัใดมเีศษทีเ่หลอื
จำกกำรค ำนวณตำม (๓) มำกทีสุ่ด ให้จงัหวดันัน้มสีมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรเพิม่ขึน้อีก
หนึ่งคน และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมวิธีกำรดังกล่ำวแก่จงัหวัดที่มีเศษ 
ทีเ่หลอืจำกกำรค ำนวณนัน้ในล ำดบัรองลงมำตำมล ำดบัจนครบจ ำนวนสำมรอ้ยหำ้สบิคน 

(๕) จงัหวดัใดมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรไดเ้กนิหนึ่งคน ใหแ้บ่งเขต
จงัหวดัออกเป็นเขตเลือกตัง้เท่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่ง
พื้นที่ของเขตเลือกตัง้แต่ละเขตใหต้ดิต่อกนัและต้องจดัใหม้จี ำนวนรำษฎรในแต่ละเขต
ใกลเ้คยีงกนั 

 

มำตรำ ๘๗  ผู ้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู ้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมำชิกส่งสมคัรรบัเลือกตัง้ และจะสมัคร 
รบัเลอืกตัง้เกนิหนึ่งเขตมไิด ้
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๘ 

เมื่อมกีำรสมคัรรบัเลอืกตัง้แล้ว ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืพรรคกำรเมอืงจะถอน
กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเปลีย่นแปลงผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้ฉพำะกรณีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ตำยหรือขำดคุณสมบัติหรอืมีลกัษณะต้องห้ำม และต้องกระท ำก่อนปิดกำรรับสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๘  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ให้พรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ 
แจง้รำยชื่อบุคคลซึ่งพรรคกำรเมอืงนัน้มมีตวิ่ำจะเสนอใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรเพื่อพจิำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้เป็นนำยกรัฐมนตรีไม่ เกินสำมรำยชื่อต่อคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ก่อนปิดกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ และใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศ
รำยชื่อบุคคลดงักล่ำวให้ประชำชนทรำบ และให้น ำควำมในมำตรำ ๘๗ วรรคสองมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

พรรคกำรเมอืงจะไม่เสนอรำยชื่อบุคคลตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘๙  กำรเสนอชื่อบุคคลตำมมำตรำ ๘๘ ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รบักำรเสนอชื่อ โดยมีรำยละเอียด
ตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนด 

(๒) ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มทีจ่ะเป็น
รฐัมนตรตีำมมำตรำ ๑๖๐ และไม่เคยท ำหนังสอืยนิยอมตำม (๑) ให้พรรคกำรเมืองอื่น 
ในกำรเลอืกตัง้ครำวนัน้ 

กำรเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำไม่มีกำรเสนอชื่อ
บุคคลนัน้ 

 

มำตรำ ๙๐  พรรคกำรเมอืงใดส่งผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แล้ว 
ใหม้สีทิธส่ิงผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อได ้

กำรส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อ ใหพ้รรคกำรเมอืงจดัท ำบญัชรีำยชื่อ
พรรคละหนึ่งบญัชโีดยผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของแต่ละพรรคกำรเมอืงตอ้งไม่ซ ้ำกนั และไม่ซ ้ำ
กับรำยชื่อผู้สมัครรับ เลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ โดยส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว 
ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก่อนปิดกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
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๙ 

กำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อตำมวรรคสอง ต้องใหส้มำชกิของพรรคกำรเมืองมส่ีวนร่วม
ในกำรพจิำรณำดว้ย โดยตอ้งค ำนึงถงึผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จำกภูมภิำคต่ำง ๆ  และควำมเทำ่เทยีม
กนัระหว่ำงชำยและหญงิ 

 

มำตรำ ๙๑  กำรค ำนวณหำสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อของแต่ละ
พรรคกำรเมอืง ใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) น ำคะแนนรวมทัง้ประเทศทีพ่รรคกำรเมอืงทุกพรรคทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
แบบบัญชีรำยชื่อได้รบัจำกกำรเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้หำรด้วยห้ำร้อยอนัเป็น
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) น ำผลลพัธ์ตำม (๑) ไปหำรจ ำนวนคะแนนรวมทัง้ประเทศของพรรคกำรเมอืง
แต่ละพรรคทีไ่ดร้บัจำกกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทุกเขต 
จ ำนวนทีไ่ดร้บัใหถ้อืเป็นจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้จะพงึมไีด ้

(๓) น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองจะพึงมีได้ตำม (๒)  
ลบดว้ยจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้
ได้รบัเลอืกตัง้ในทุกเขตเลอืกตัง้ ผลลพัธ์คอืจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชี
รำยชื่อทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้จะไดร้บั 

(๔) ถ้ำพรรคกำรเมืองใดมผีู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
แบ่งเขตเลอืกตัง้เท่ำกบัหรอืสูงกว่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้
จะพงึมไีดต้ำม (๒) ให้พรรคกำรเมอืงนัน้มีสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรตำมจ ำนวนที่ไดร้บั
จำกกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธไิด้รบักำรจัดสรรสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อ และให้น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อ
ทัง้หมดไปจดัสรรใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงทีม่จี ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ต ่ำกว่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรที่พรรคกำรเมอืงนัน้จะพงึมไีด้ตำม (๒) 
ตำมอตัรำส่วน แต่ต้องไม่มผีลให้พรรคกำรเมอืงใดดงักล่ำวมสีมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
เกนิจ ำนวนทีจ่ะพงึมไีดต้ำม (๒) 

(๕) เมื่อได้จ ำนวนผู้ได้รบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมอืง
แล้ว ให้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมล ำดบัหมำยเลขในบญัชรีำยชื่อสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
แบบบญัชรีำยชื่อของพรรคกำรเมอืงนัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดตำยภำยหลงัวนัปิดรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้แต่ก่อน
เวลำปิดกำรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ ใหน้ ำคะแนนที่มผีูล้งคะแนนใหม้ำค ำนวณตำม (๑) 
และ (๒) ดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๐ 

กำรนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณ กำรคิดอัตรำส่วน และกำร
ประกำศผลกำรเลือกตัง้ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

มำตรำ ๙๒  เขตเลือกตัง้ที่ไม่มีผู้สมัครรบัเลือกตัง้รำยใดได้รบัคะแนนเสียง
เลอืกตัง้มำกกว่ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดเป็นสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรในเขตเลอืกตัง้นัน้ 
ให้จัดให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตัง้แต่ละคนได้รับ  
ไปใช้ในกำรค ำนวณตำมมำตรำ ๙๑ ในกรณีเช่นนี้ ให ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัสมคัรผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม่ โดยผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เดมิทุกรำย
ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ที่จะจดัขึ้นใหม่นัน้  

 

มำตรำ ๙๓  ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป ถ้ำต้องมกีำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ใหม่
ในบำงเขตหรอืบำงหน่วยเลอืกตัง้ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หรอืกำรเลอืกตัง้ยงัไม่แลว้เสรจ็ 
หรอืยงัไม่มกีำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ครบทุกเขตเลอืกตัง้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด กำรค ำนวณ
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้ แท นรำษฎรที่ แต่ ละพ รรคกำรเมืองพึ งมี  และจ ำน วน
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อทีแ่ต่ละพรรคกำรเมืองพงึไดร้บัให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ในกรณีทีผ่ลกำรค ำนวณตำมวรรคหนึ่งท ำให้จ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบญัชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดลดลง ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมอืงนัน้ในล ำดบัทำ้ยตำมล ำดบัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๙๔  ภำยในหนึ่งปีหลงัจำกวนัเลอืกตัง้อนัเป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป ถำ้ตอ้ง
มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ในเขตเลือกตัง้ใดขึ้นใหม่ 
เพรำะเหตุที่กำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้มิได้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม ให้น ำ
ควำมในมำตรำ ๙๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงไม่ว่ำด้วยเหตุใด
ภำยหลงัพ ้นเวลำหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตัง้ทัว่ไป มิให้มีผลกระทบกับกำรค ำนวณ
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีแ่ต่ละพรรคกำรเมอืงจะพงึมตีำมมำตรำ ๙๑ 
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๑๑ 

มำตรำ ๙๕  บุคคลผูม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้
สญัชำตไิทยมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีในวนัเลอืกตัง้ 

(๓) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้เป็นเวลำไมน้่อยกว่ำเกำ้สบิวนั
นับถงึวนัเลอืกตัง้ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่อยู่นอกเขตเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น หรอืมชีื่ออยู่
ในทะเบยีนบ้ำนในเขตเลอืกตัง้เป็นเวลำน้อยกว่ำเก้ำสบิวันนับถงึวนัเลอืกตัง้ หรอืมถีิน่ที่
อยู่นอกรำชอำณำจกัร จะขอลงทะเบยีนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้นอกเขตเลอืกตัง้ 
ณ สถำนที่ และตำมวนัเวลำ วธิกีำร และเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรกไ็ด้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั ้งซึ่ งไม่ ไปใช้สิทธิเลือกตั ้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควร 

ตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร 
อำจถูกจ ำกดัสทิธบิำงประกำรตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๙๖  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ในวนัเลอืกตัง้ เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิห้
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

(๑) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๓) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

(๔) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

 

มำตรำ ๙๗  บุคคลผู้มคีุณสมบัติดงัต่อไปนี้ เป็นผู้มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๓) เป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหนึ่งแต่เพยีงพรรคกำรเมอืงเดยีว
เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำเก้ำสบิวนันับถงึวนัเลอืกตัง้ เวน้แต่ในกรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้
ทัว่ไปเพรำะเหตุยุบสภำ ระยะเวลำเกำ้สบิวนัดงักล่ำวใหล้ดลงเหลอืสำมสบิวนั 

(๔) ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ต้องมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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๑๒ 

(ก) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนในจงัหวดัที่สมคัรรบัเลือกตัง้มำแล้วเป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ค) เคยศกึษำในสถำนศกึษำที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปีกำรศกึษำ 

(ง) เคยรบัรำชกำรหรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นหน่วยงำนของรฐั หรอืเคยมชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบำ้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ แลว้แต่กรณี เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

 

มำตรำ ๙๘  บุคคลผูม้ีลกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจรติ 

(๓) เป็นเจำ้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นบุคคลผูม้ลีกัษณะต้องหำ้มมใิหใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๙๖ (๑) (๒) 
หรอื (๔) 

(๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถูกเพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๖) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

(๗) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตัง้  
เวน้แต่ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิเพรำะทุจรติ
ต่อหน้ำทีห่รอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

(๙) เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลอนัถึงที่สุดให้ทรพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพรำะร ่ำรวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค ำพพิำกษำอนัถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๑๐) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรอืต่อต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยุตธิรรม หรอืกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรือควำมผิดเกี่ ยวกับทรพัย์ 
ทีก่ระท ำโดยทุจรติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรกูย้มืเงนิ
ทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำดว้ยยำเสพตดิในควำมผดิฐำนเป็นผูผ้ลิต น ำเขำ้ 
ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก  
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๑๓ 

กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิฐำนฟอกเงนิ 

(๑๑) เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจริตในกำร
เลอืกตัง้ 

(๑๒) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำนอกจำกข้ำรำชกำร
กำรเมอืง 

(๑๓) เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๑๔) เป็นสมำชกิวุฒสิภำหรอืเคยเป็นสมำชกิวุฒสิภำและสมำชกิภำพสิน้สุดลง
ยงัไม่เกนิสองปี 

(๑๕) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รฐัวสิำหกจิ หรอืเป็นเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

(๑๖) เป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งในองคก์รอสิระ 

(๑๗) อยู่ในระหว่ำงตอ้งหำ้มมใิหด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๑๘) เคยพน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๑๔๔ หรอืมำตรำ ๒๓๕ วรรคสำม 

 

มำตรำ ๙๙  อำยุของสภำผูแ้ทนรำษฎรมกี ำหนดครำวละสีปี่นับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร จะมีกำรควบรวมพรรคกำรเมืองที่มี
สมำชกิเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรมไิด ้

 

มำตรำ ๑๐๐  สมำชกิภำพของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรเริม่ตัง้แต่วนัเลอืกตัง้   
 

มำตรำ ๑๐๑  สมำชกิภำพของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรสิน้สุดลง เมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมอำยุของสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืมกีำรยุบสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก 

(๔) พน้จำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๙๓ 

(๕) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๙๗ 

(๖) มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๙๘ 

(๗) กระท ำกำรอนัเป็นกำรตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๘๔ หรอืมำตรำ ๑๘๕ 

(๘) ลำออกจำกพรรคกำรเมอืงทีต่นเป็นสมำชกิ 

(๙) พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองที่ตนเป็นสมำชิกตำมมติของ
พรรคกำรเมืองนั ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ำสำมในสี่ของที่ประชุมร่วมของ
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๑๔ 

คณะกรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมืองและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่สังกัดพรรค
กำรเมอืงนัน้ ในกรณีเช่นนี้ ถ้ำสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูน้ัน้มไิดเ้ขำ้เป็นสมำชกิของพรรค
กำรเมอืงอื่นภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีพ่รรคกำรเมอืงมมีต ิใหถ้อืว่ำสิน้สุดสมำชกิภำพ
นับแต่วนัทีพ่น้สำมสบิวนัดงักล่ำว 

(๑๐) ขำดจำกกำรเป็นสมำชกิของพรรคกำรเมอืง แต่ในกรณีทีข่ำดจำกกำรเป็น
สมำชกิของพรรคกำรเมอืงเพรำะมคี ำสัง่ยุบพรรคกำรเมืองที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ผู้นัน้เป็นสมำชิก และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้นัน้ไม่อำจเข้ำเป็นสมำชิกของพรรค
กำรเมอืงอื่นไดภ้ำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีม่คี ำสัง่ยุบพรรคกำรเมอืง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำ
สิน้สุดสมำชกิภำพนับแต่วนัถดัจำกวนัทีค่รบก ำหนดหกสบิวนันัน้ 

(๑๑) พน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๑๔๔ หรอืมำตรำ ๒๓๕ วรรคสำม 

(๑๒) ขำดประชุมเกนิจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวนัประชุมในสมยัประชุมที่มี
ก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่ งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๓) ต้องค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก แม้จะมีกำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็น
กำรรอกำรลงโทษในควำมผดิอนัได้กระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิ
ฐำนหมิน่ประมำท 

 

มำตรำ ๑๐๒  เมื่ออำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นสุดลง พระมหำกษัตรยิ์จะได้
ทรงตรำพระรำชกฤษฎกีำใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรใหม่ เป็นกำรเลอืกตัง้
ทัว่ไปภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรสิน้อำยุ 

กำรเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ ง ต้องเป็นวันเดียวกันทัว่รำชอำณำจักรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๐๓  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่ งพระรำชอ ำนำจที่ จะยุบสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรเพื่อใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรใหม่เป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 

กำรยุบสภำผูแ้ทนรำษฎรใหก้ระท ำโดยพระรำชกฤษฎกีำ และใหก้ระท ำไดเ้พยีง
ครัง้เดยีวในเหตุกำรณ์เดยีวกนั 

ภำยในห้ำวันนับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ งใช้บังคับ ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ทัว่ไปในรำชกจิจำนุเบกษำ ซึ่งตอ้ง
ไม่น้อยกว่ำสีส่บิหำ้วนัแต่ไม่เกนิหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวใชบ้งัคบั 
วนัเลอืกตัง้นัน้ตอ้งก ำหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่รำชอำณำจกัร 
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๑๕ 

มำตรำ ๑๐๔  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถจดักำรเลอืกตัง้ตำมวนัที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ 
๑๐๒ หรอืมำตรำ ๑๐๓ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จะก ำหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่กไ็ด ้แต่ตอ้ง
จดัให้มกีำรเลอืกตัง้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีเ่หตุดงักล่ำวสิน้สุดลง แต่เพื่อประโยชน์
ในกำรนับอำยุตำมมำตรำ ๙๕ (๒) และมำตรำ ๙๗ (๒) ใหน้ับถึงวนัเลอืกตัง้ทีก่ ำหนดไว้
ตำมมำตรำ ๑๐๒ หรอืมำตรำ ๑๐๓ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๐๕  เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใด 
นอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร หรอืเมื่อมกีำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร  
ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นต ำแหน่งสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลอืกตัง้แบบ
แบ่งเขตเลือกตัง้  ให้ด ำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเพื่ อจัดให้มีกำรเลือกตั ้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง เว้นแต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะ
เหลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่ เป็นต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่ อ  

ใหป้ระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรประกำศใหผู้ม้ชีื่ออยู่ในล ำดบัถดัไปในบญัชรีำยชื่อของพรรค
กำรเมืองนัน้เลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยต้อง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยในเจ็ดวนันับแต่ว ันที่ต ำแหน่งนัน้ว่ำงลง หำกไม่มี
รำยชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อประกอบดว้ยสมำชกิเท่ำทีม่อียู่ 

สมำชกิภำพของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูเ้ขำ้มำแทนตำม (๑) ใหเ้ริม่นับแต่วนั
เลอืกตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ส่วนสมำชกิภำพของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูเ้ขำ้มำแทน
ตำม (๒) ให้ เริ่มนับแต่วันถัดจำกวันประกำศชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูเ้ขำ้มำแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนัน้อยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุ
ของสภำผูแ้ทนรำษฎรทีเ่หลอือยู่ 

กำรค ำนวณสดัส่วนคะแนนของพรรคกำรเมอืงส ำหรบัสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
แบบบญัชรีำยชื่อเมื่อมกีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๙๔ 

 

มำตรำ ๑๐๖  ภำยหลังที่ คณะรัฐมนตรีเข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว 
พระมหำกษัตรยิ์จะทรงแต่งตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 

ในสภำผูแ้ทนรำษฎรที่มจี ำนวนสมำชกิมำกทีสุ่ด และสมำชกิมไิดด้ ำรงต ำแหน่งรฐัมนตร ี
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๑๖ 

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรอืรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืงตำมวรรคหนึ่ง มสีมำชกิเท่ำกนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลำก 

ใหป้ระธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ลงนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้
ผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผู้แทนรำษฎรย่อมพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อขำดคุณสมบตัติำม
วรรคหนึ่ ง หรือเมื่อมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีเช่นนี้ 
พระมหำกษตัรยิจ์ะไดท้รงแต่งตัง้ผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎรแทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

ส่วนที ่๓ 

วุฒสิภำ 

   
 

มำตรำ ๑๐๗  วุฒสิภำประกอบด้วยสมำชกิจ ำนวนสองร้อยคน ซึ่งมำจำกกำร
เลอืกกนัเองของบุคคลซึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ อำชพี ลกัษณะ หรอื
ประโยชน์ร่วมกนั หรอืท ำงำนหรอืเคยท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ทีห่ลำกหลำยของสงัคม โดยใน
กำรแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลกัษณะที่ท ำใหป้ระชำชนซึง่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกทุกคนสำมำรถ
อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได ้

กำรแบ่งกลุ่ม จ ำนวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม กำรสมคัร 

และรบัสมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเลอืกกนัเอง กำรไดร้บัเลอืก จ ำนวนสมำชกิวุฒสิภำ 

ที่จะพึงมีจำกแต่ละกลุ่ม กำรขึ้นบญัชีส ำรอง กำรเลื่อนบุคคลจำกบัญชีส ำรองขึ้นด ำรง
ต ำแหน่งแทน และมำตรกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรเลอืกกนัเองเป็นไปโดยสุจรติและ
เทีย่งธรรม ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิ
วุฒิสภำ และเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรให้กำรเลอืกดงักล่ำวเป็นไปโดยสุจรติและ
เที่ยงธรรม จะก ำหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะ
ก ำหนดให้มีกำรคดักรองผู้สมคัรรับเลือกด้วยวิธกีำรอื่นใดที่ผู้สมคัรรบัเลอืกมส่ีวนร่วม 

ในกำรคดักรองกไ็ด ้

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ให้ด ำเนินกำรตัง้แต่ระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศเพื่อใหส้มำชกิวุฒสิภำเป็นผูแ้ทนปวงชนชำวไทยในระดบัประเทศ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชกิวุฒิสภำมจี ำนวนไม่ครบตำมวรรคหนึ่ง ไม่ว่ำเพรำะ
เหตุต ำแหน่งวำ่งลงหรอืดว้ยเหตุอื่นใดอนัมใิช่เพรำะเหตุถงึครำวออกตำมอำยุของวุฒสิภำ 
และไม่มรีำยชื่อบุคคลทีส่ ำรองไวเ้หลอือยู่ ใหวุ้ฒสิภำประกอบดว้ยสมำชกิวุฒสิภำเท่ำทีม่อียู่ 
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๑๗ 

แต่ในกรณีทีม่สีมำชกิวุฒสิภำเหลอือยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชกิวุฒสิภำทัง้หมดและ
อำยุของวุฒิสภำเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด ำเนินกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำขึ้นแทนภำยใน  

หกสบิวนันับแต่วนัทีวุ่ฒสิภำมสีมำชกิเหลอือยู่ไม่ถงึกึง่หนึ่ง ในกรณีเช่นว่ำนี้ ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืก
ดงักล่ำวอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุของวุฒสิภำทีเ่หลอือยู่ 

กำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และภำยในห้ำวนันับแต่
วันที่พระรำชกฤษฎีกำมีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ก ำหนดวันเริ่ม
ด ำเนินกำรเพื่อเลือกไม่ช้ำกว่ำสำมสิบวนันับแต่วนัที่พระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวมีผลใช้
บงัคบั กำรก ำหนดดงักล่ำวให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้น ำควำมในมำตรำ 
๑๐๔  มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๐๘  สมำชิกวุฒิสภำต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตั ิ

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีในวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๓) มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ หรือท ำงำนในด้ำนที่สมัคร 

ไม่ น้อยกว่ำสิบปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ 

(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ท ำงำน หรือมีควำมเกี่ยวพันกับพื้นที ่
ที่สมคัรตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บญัญตัิไว้ในพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

วำ่ดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ 

ข. ลกัษณะตอ้งหำ้ม 

(๑) เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๙๘ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรอื (๑๘) 

(๒) เป็นขำ้รำชกำร 

(๓) เป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๔) เป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืง 

(๕) เป็นหรอืเคยเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมอืง เวน้แต่ไดพ้น้จำก
กำรด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมอืงมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 
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๑๘ 

(๖) เป็นหรือเคยเป็นรฐัมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็นรฐัมนตรีมำแล้ว 

ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๗) เป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เวน้แต่ได้พ้น
จำกกำรเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึง 

วนัสมคัรรบัเลอืก 

(๘) เป็นบุพกำร ีคู่สมรส หรอืบุตรของผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชกิวุฒิสภำ ขำ้รำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำในครำวเดียวกัน หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำล
รฐัธรรมนูญหรอืในองคก์รอสิระ 

(๙) เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำตำมรฐัธรรมนูญนี้ 
 

มำตรำ ๑๐๙  อำยุของวุฒสิภำมกี ำหนดครำวละหำ้ปีนับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืก 

สมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำเริ่มตัง้แต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
ประกำศผลกำรเลอืก 

เมื่ออำยุของวุฒสิภำสิน้สุดลง ใหส้มำชกิวุฒสิภำอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำที่
ต่อไปจนกว่ำจะมสีมำชกิวุฒสิภำขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๑๐  เมื่ออำยุของวุฒสิภำสิน้สุดลง ให้มกีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำใหม่
ตำมมำตรำ ๑๐๗ วรรคหำ้ 

 

มำตรำ ๑๑๑  สมำชกิภำพของสมำชกิวุฒสิภำสิน้สุดลง เมื่อ 

(๑) ถงึครำวออกตำมอำยุของวุฒสิภำ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๐๘ 

(๕) ขำดประชุมเกินจ ำนวนหนึ่งในสี่ของจ ำนวนวนัประชุมในสมัยประชุมที่มี
ก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกประธำนวุฒสิภำ 

(๖) ตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก แมจ้ะมกีำรรอกำรลงโทษ เวน้แต่เป็นกำร
รอกำรลงโทษในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิฐำน
หมิน่ประมำท 

(๗) กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๑๓ หรือกระท ำกำรอันต้องห้ำม  

ตำมมำตรำ ๑๘๔ หรอืมำตรำ ๑๘๕ 
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๑๙ 

(๘) พน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๑๔๔ หรอืมำตรำ ๒๓๕ วรรคสำม 

 

มำตรำ ๑๑๒  บุคคลผูเ้คยด ำรงต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำและสมำชกิภำพสิน้สุด
ลงมำแล้วยงัไม่เกนิสองปี จะเป็นรฐัมนตรหีรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงมไิด้ เว้นแต่
เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๑๓  สมำชกิวุฒสิภำต้องไม่ฝักใฝ่หรอืยอมตนอยู่ใต้อำณัติของพรรค
กำรเมอืงใด ๆ 

 

ส่วนที ่๔ 

บททีใ่ชแ้ก่สภำทัง้สอง 

   
 

มำตรำ ๑๑๔  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำย่อมเป็นผู้แทน 

ปวงชนชำวไทย ไม่อยู่ในควำมผกูมดัแห่งอำณัตมิอบหมำย หรอืควำมครอบง ำใด ๆ และ
ต้องปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและ
ควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม โดยปรำศจำกกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

 

มำตรำ ๑๑๕  ก่อนเขำ้รบัหน้ำที ่สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำ
ตอ้งปฏญิำณตนในทีป่ระชุมแห่งสภำทีต่นเป็นสมำชกิดว้ยถอ้ยค ำ ดงัต่อไปนี้ 

“ขำ้พเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสตัย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทัง้จะรกัษำไว้และปฏิบตัิตำม 

ซึง่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร” 
 

มำตรำ ๑๑๖  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิภำแต่ละสภำ มปีระธำนสภำคนหนึ่ง
และรองประธำนสภำคนหนึ่งหรอืสองคน ซึ่งพระมหำกษตัรยิท์รงแต่งตัง้จำกสมำชกิแห่ง
สภำนัน้ ๆ ตำมมตขิองสภำ 

ในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่ง ประธำนและรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเป็น
กรรมกำรบรหิำรหรอืด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมอืงขณะเดยีวกนัมไิด ้

 

มำตรำ ๑๑๗  ประธำนและรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรด ำรงต ำแหน่งจนสิ้น
อำยุของสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืมกีำรยุบสภำผูแ้ทนรำษฎร 
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๒๐ 

ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำด ำรงต ำแหน่งจนถึงวนัสิ้นอำยุของวุฒิสภำ  
เว้นแต่ในระหว่ำงเวลำตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม ให้ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ
ยงัคงอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป 

 

มำตรำ ๑๑๘  ประธำนและรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร และประธำนและรอง
ประธำนวุฒสิภำย่อมพน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระตำมมำตรำ ๑๑๗ เมื่อ 

(๑) ขำดจำกสมำชกิภำพแห่งสภำทีต่นเป็นสมำชกิ 

(๒) ลำออกจำกต ำแหน่ง 

(๓) ด ำรงต ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหรอืขำ้รำชกำรกำรเมอืงอื่น 

(๔) ต้องค ำพพิำกษำให้จ ำคุก แม้คดนีัน้จะยงัไม่ถึงที่สุดหรอืมกีำรรอกำรลงโทษ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรอืมีกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอนัได้กระท ำโดย
ประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิฐำนหมิน่ประมำท 

 

มำตรำ ๑๑๙  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำนวุฒิสภำมีหน้ำที่ 
และอ ำนำจด ำเนินกจิกำรของสภำนัน้ ๆ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั รองประธำนสภำมหีน้ำที่
และอ ำนำจตำมที่ประธำนสภำมอบหมำย และปฏิบัติห น้ำที่แทนประธำนสภำ 
เมื่อประธำนสภำไม่อยู่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ และผู้ท ำหน้ำที่แทน ต้องวำงตน
เป็นกลำงในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่

เมื่อประธำนและรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรอืประธำนและรองประธำน
วุฒิสภำไม่อยู่ ในที่ประชุม ให้สมำชิกแห่งสภำนัน้ ๆ เลือกกันเองให้สมำชิกคนหนึ่ง 

เป็นประธำนในครำวประชุมนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๐  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและกำรประชุมวุฒิสภำต้องมี
สมำชกิมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของแต่ละสภำ 
จงึจะเป็นองค์ประชุม เวน้แต่ในกรณีกำรพจิำรณำระเบยีบวำระกระทู ้สภำผูแ้ทนรำษฎร
หรอืวุฒสิภำจะก ำหนดองคป์ระชุมไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นอย่ำงอื่นกไ็ด ้

กำรลงมตวินิิจฉัยขอ้ปรกึษำใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกเป็นประมำณ เวน้แต่ทีม่บีญัญตัิ
ไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในรฐัธรรมนูญ 

สมำชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 
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๒๑ 

รำยงำนกำรประชุมและบนัทกึกำรออกเสยีงลงคะแนนของสมำชกิแต่ละคนต้อง
เปิดเผยให้ประชำชนทรำบได้ทัว่ไป เว้นแต่กรณีกำรประชุมลับหรือกำรออกเสียง
ลงคะแนนเป็นกำรลบั 

กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกหรอืให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งใด 
ให้กระท ำเป็นกำรลบั เวน้แต่ทีม่บีญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่นในรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๑๒๑   ภ ำย ในสิบ ห้ ำวันนั บ แต่ วัน ป ระกำศผลกำรเลือกตั ้ง
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรอนัเป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป ให้มกีำรเรยีกประชุมรฐัสภำเพื่อให้
สมำชกิไดม้ำประชุมเป็นครัง้แรก 

ในปีห นึ ่ง ให ้ม ีสม ยัป ระช ุม สำม ญั ของร ฐัสภ ำสองสม ยั  ๆ  หนึ ่ง ให ้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่สบิวนัแต่พระมหำกษัตรยิ์จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมใหข้ยำย
เวลำออกไปกไ็ด ้

กำรปิดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีก่อนครบก ำหนดเวลำหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน  
จะกระท ำไดก้แ็ต่โดยควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ 

วนัประชุมครัง้แรกตำมวรรคหนึ่ง ให้ถอืเป็นวนัเริม่สมยัประชุมสำมญัประจ ำปี
ครัง้ที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง ให้เป็นไปตำมที่สภำ
ผู้แทนรำษฎรก ำหนด แต่ในกรณีที่กำรประชุมครัง้แรกตำมวรรคหนึ่งมเีวลำจนถึงสิ้นปี
ปฏทินิไม่เพยีงพอทีจ่ะจดัใหม้กีำรประชมุสมยัประชมุสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่อง จะไม่มกีำร
ประชุมสมยัสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่องส ำหรบัปีนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๒๒  พระมหำกษตัรยิท์รงเรยีกประชุมรฐัสภำ ทรงเปิดและทรงปิดประชุม 

พระมหำกษตัรยิ์จะเสดจ็พระรำชด ำเนินมำทรงท ำรฐัพธิเีปิดประชุมสมยัประชุม
สำมญัประจ ำปีครัง้แรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้พระรชั
ทำยำทซึง่ทรงบรรลุนิตภิำวะแลว้หรอืผูใ้ดผูห้นึ่ง เป็นผูแ้ทนพระองค ์มำท ำรฐัพธิกีไ็ด้ 

เมื่อมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรฐั พระมหำกษัตรยิ์จะทรงเรยีกประชุม
รฐัสภำเป็นกำรประชุมสมยัวสิำมญักไ็ด ้

ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๒๓ และมำตรำ ๑๒๖ กำรเรยีกประชุม กำรขยำยเวลำ
ประชุม และกำรปิดประชุมรฐัสภำ ใหก้ระท ำโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๑๒๓  สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำทัง้สองสภำรวมกนั 
หรอืสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมด
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๒๒ 

เท่ำทีม่อียู่ของทัง้สองสภำมสีทิธเิขำ้ชื่อรอ้งขอต่อประธำนรฐัสภำใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทูล
เพื่อมพีระบรมรำชโองกำรประกำศเรยีกประชุมรฐัสภำเป็นกำรประชุมสมยัวสิำมญัได ้

ใหป้ระธำนรฐัสภำน ำควำมกรำบบงัคมทลูและลงนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๑๒๔  ในที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ที่ประชุมวุฒิสภำ หรอืที่ประชุม
ร่วมกันของรฐัสภำ สมำชิกผู้ใดจะกล่ำวถ้อยค ำใดในทำงแถลงขอ้เท็จจริง แสดงควำม
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิโ์ดยเด็ดขำด ผู้ใดจะน ำไปเป็นเหตุ
ฟ้องรอ้งว่ำกล่ำวสมำชกิผูน้ัน้ในทำงใด ๆ มไิด ้

เอกสทิธิต์ำมวรรคหนึ่งไม่คุม้ครองสมำชกิผูก้ล่ำวถ้อยค ำในกำรประชุมทีม่กีำร
ถำ่ยทอดทำงวทิยกุระจำยเสยีงหรอืวทิยุโทรทศัน์หรอืทำงอื่นใด หำกถอ้ยค ำทีก่ล่ำวในทีป่ระชมุ
ไปปรำกฏนอกบรเิวณรฐัสภำและกำรกล่ำวถ้อยค ำนัน้มลีกัษณะเป็นควำมผดิทำงอำญำ
หรอืละเมดิสทิธใินทำงแพ่งต่อบุคคลอื่นซึง่มใิช่รฐัมนตรหีรอืสมำชกิแห่งสภำนัน้ 

ในกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำสมำชิกกล่ำวถ้อยค ำใดที่อำจเป็นเหตุให้บุคคลอื่น 

ซึง่มใิช่รฐัมนตรีหรือสมำชิกแห่งสภำนัน้ได้รบัควำมเสียหำย ให้ประธำนแห่งสภำนัน้
จดัให้ม ีกำรโฆษณำค ำชี้แจงตำมที่บุคคลนัน้ร้องขอตำมวธิีกำรและภำยในระยะเวลำ 

ที่ก ำหนดในข้อบงัคบักำรประชุมของสภำนัน้  ทัง้นี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคล 

ในกำรฟ้องคดตี่อศำล 

เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำนี้ ย่อมคุม้ครองไปถงึผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณำรำยงำน
กำรประชุมตำมข้อบงัคบัของสภำผู้แทนรำษฎร วุฒสิภำ หรือรฐัสภำ แล้วแต่กรณี และ
คุม้ครองไปถงึบุคคลซึ่งประธำนในทีป่ระชุมอนุญำตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืแสดงควำม
คดิเหน็ในทีป่ระชุม ตลอดจนผูด้ ำเนินกำรถ่ำยทอดกำรประชุมสภำทำงวทิยุกระจำยเสยีง
หรอืวทิยุโทรทศัน์หรอืทำงอื่นใดซึง่ไดร้บัอนุญำตจำกประธำนแห่งสภำนัน้ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒๕  ในระหว่ำงสมยัประชุม ห้ำมมิให้จบั คุมขงั หรอืหมำยเรยีกตัว
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำไปท ำกำรสอบสวนในฐำนะที่สมำชกิผู้นัน้
เป็นผูต้อ้งหำในคดอีำญำ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกสภำทีผู่น้ัน้เป็นสมำชกิ หรอืเป็นกำร
จบัในขณะกระท ำควำมผดิ 

ในกรณีทีม่กีำรจบัสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒิสภำในขณะกระท ำ
ควำมผดิ ใหร้ำยงำนไปยงัประธำนแหง่สภำทีผู่น้ัน้เป็นสมำชกิโดยพลนั และเพื่อประโยชน์
ในกำรประชุมสภำ ประธำนแห่งสภำทีผู่น้ัน้เป็นสมำชกิอำจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัเพื่อใหม้ำ
ประชุมสภำได ้
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๒๓ 

ถ้ำสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำถูกคุมขงัในระหว่ำงสอบสวน
หรอืพจิำรณำอยู่ก่อนสมยัประชุม เมื่อถงึสมยัประชุม พนักงำนสอบสวนหรอืศำล แล้วแต่
กรณี ตอ้งสัง่ปล่อยทนัทถีำ้ประธำนแห่งสภำทีผู่น้ัน้เป็นสมำชกิไดร้อ้งขอ โดยศำลจะสัง่ให้
มปีระกนัหรอืมปีระกนัและหลกัประกนัดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีที่มกีำรฟ้องสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒิสภำในคดอีำญำ 
ไม่ว่ำจะไดฟ้้องนอกหรอืในสมยัประชุม ศำลจะพจิำรณำคดนีัน้ในระหว่ำงสมยัประชุมกไ็ด ้
แต่ตอ้งไม่เป็นกำรขดัขวำงต่อกำรทีส่มำชกิผูน้ัน้จะมำประชุมสภำ 

 

มำตรำ ๑๒๖ ในระหว่ำงที่ ไม่มีสภำผู้แทน รำษฎร ไม่ ว่ำด้วยเหตุสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรสิน้อำยุ สภำผูแ้ทนรำษฎรถูกยุบ หรอืเหตุอื่นใด จะมกีำรประชุมวุฒิสภำมไิด ้
เวน้แต่ 

(๑) มีกรณีที่รฐัสภำต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ 
มำตรำ ๒๑ หรอืมำตรำ ๑๗๗ 

(๒) มกีรณีที่วุฒสิภำต้องประชุมเพื่อท ำหน้ำที่พจิำรณำใหบุ้คคลด ำรงต ำแหน่งใด
ตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้วุฒสิภำด ำเนินกำรประชุมได้ โดยให้ประธำน
วุฒสิภำน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อมพีระบรมรำชโองกำรประกำศเรยีกประชุมรฐัสภำ
เป็นกำรประชุมสมยัวสิำมญั และใหป้ระธำนวุฒสิภำเป็นผูล้งนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ในกรณีตำม (๑) ให้วุฒิสภำท ำหน้ำที่ร ัฐสภำ แต่กำรให้ควำมเห็นชอบตำม
มำตรำ ๑๗๗ ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่
ของวุฒสิภำ 

 

มำตรำ ๑๒๗  กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร กำรประชุมวุฒิสภำ และกำร
ประชุมร่วมกนัของรฐัสภำ ย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลักษณะที่ก ำหนดไว้ในขอ้บงัคบั
กำรประชุมแต่ละสภำ แต่ถ้ำคณะรฐัมนตรหีรือสมำชกิของแต่ละสภำ หรอืสมำชกิของ
ทัง้สองสภำรวมกนั มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสีข่องจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำที่มอียู่
ของแต่ละสภำ หรือจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของทัง้สองสภำ แล้วแต่กรณี  

รอ้งขอใหป้ระชุมลบั กใ็หป้ระชุมลบั 

 

มำตรำ ๑๒๘  สภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำมีอ ำนำจตรำขอ้บงัคบักำรประชุม
เกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรื่องหรือ
กจิกำรอนัเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมำธกิำรสำมญัแต่ละชุด กำรปฏิบตัิหน้ำที่
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๒๔ 

และองค์ประชุมของคณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำง
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญและร่ำงพระรำชบญัญัติ กำรเสนอญัตติ กำรปรกึษำ 
กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตัง้กระทู้ถำม  
กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไป กำรรกัษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้มีอ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมำชิกและกรรมำธิกำร  
และกจิกำรอื่นเพื่อด ำเนินกำรตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

ในข้อบังคับตำมวรรคหนึ่ งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตัง้กรรมำธิกำรวิสำมัญ 

เพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรวินิจฉัยว่ำมีสำระส ำคัญ
เกี่ยวกบัเดก็ เยำวชน สตร ีผูส้งูอำยุ หรอืคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ ต้องก ำหนดใหบุ้คคล
ประเภทดงักล่ำวหรอืผูแ้ทนองค์กรเอกชนที่ท ำงำนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนัน้โดยตรง 
ร่วมเป็นกรรมำธกิำรวสิำมญัดว้ยไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธกิำรวสิำมญั
ทัง้หมด และในส่วนที่เกี่ยวกบักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตทิี่ผูม้สีทิธิเลอืกตัง้เขำ้ชื่อ
เสนอ ต้องก ำหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งเข้ำชื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดงักล่ำวร่วมเป็นกรรมำธกิำรวสิำมญัดว้ยไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธกิำร
วสิำมญัทัง้หมด 

 

มำตรำ ๑๒๙  สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมอี ำนำจเลือกสมำชกิของแต่ละ
สภำตัง้เป็นคณะกรรมำธกิำรสำมญั และมีอ ำนำจเลอืกบุคคลผูเ้ป็นสมำชกิหรอืมไิด้เป็น
สมำชกิ ตัง้เป็นคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั หรอืคณะกรรมำธกิำรร่วมกนัตำมมำตรำ ๑๓๗ 
เพื่อกระท ำกิจกำร พจิำรณำสอบหำขอ้เทจ็จรงิหรอืศกึษำเรื่องใด ๆ และรำยงำนให้สภำ
ทรำบตำมระยะเวลำทีส่ภำก ำหนด 

กำรกระท ำกิจกำร กำรสอบหำข้อเท็จจริง หรือกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ ง  
ตอ้งเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของสภำ และหน้ำทีแ่ละอ ำนำจตำมทีร่ะบุไวใ้นกำรตัง้
คณะกรรมำธกิำรกด็ ีในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมำธกิำรกด็ ีต้องไม่เป็นเรื่องซ ้ำซ้อนกนั 
ในกรณีที่กำรกระท ำกิจกำร กำรสอบหำข้อเท็จจริง หรือกำรศึกษำในเรื่องใดมีควำม
เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้ำที่ของประธำนสภำที่จะต้องด ำเนินกำรให้คณะกรรมำธิกำร 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกชุดร่วมกนัด ำเนินกำร 

ในกำรสอบหำข้อเท็จจริง คณะกรรมำธิกำรจะมอบอ ำนำจหรือมอบหมำย 

ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลใดกระท ำกำรแทนมไิด ้

คณะกรรมำธกิำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจเรยีกเอกสำรจำกบุคคลใด หรอืเรยีก
บุคคลใดมำแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงควำมเหน็ในกจิกำรทีก่ระท ำหรอืในเรื่องทีพ่จิำรณำ
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๒๕ 

สอบหำขอ้เทจ็จรงิหรอืศกึษำอยู่นัน้ได ้แต่กำรเรยีกเช่นว่ำนัน้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูพ้พิำกษำ
หรอืตุลำกำรทีป่ฏบิตัิตำมหน้ำที่หรอืใชอ้ ำนำจในกระบวนวธิพีจิำรณำพพิำกษำอรรถคด ี
หรอืกำรบรหิำรงำนบุคคลของแต่ละศำล และมใิห้ใช้บงัคบัแก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
อิสระในส่วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจโดยตรงในแต่ละองค์กรตำม
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญหรอืตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 

ให้เป็นหน้ำที่ของรฐัมนตรีที่รบัผิดชอบในกิจกำรที่คณะกรรมำธิกำรสอบหำ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืศกึษำทีจ่ะต้องสัง่กำรใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัในสงักดัหรอืในก ำกบั ใหข้อ้เทจ็จรงิ 
ส่งเอกสำร หรอืแสดงควำมเหน็ตำมทีค่ณะกรรมำธกิำรเรยีก 

ให้สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำเปิดเผยบันทึกกำรประชุม รำยงำนกำร
ด ำเนินกำร รำยงำนกำรสอบหำข้อเท็จจริง หรือรำยงำนกำรศึกษำ แล้วแต่กรณี  
ของคณะกรรมำธกิำรให้ประชำชนทรำบเวน้แต่สภำผู้แทนรำษฎรหรอืวุฒิสภำ แล้วแต่
กรณี มมีตมิใิหเ้ปิดเผย 

เอกสทิธิท์ี่บญัญัติไว้ในมำตรำ ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท ำหน้ำที่และ 

ผูป้ฏบิตัติำมค ำเรยีกตำมมำตรำน้ีดว้ย 

กรรมำธกิำรสำมญัซึ่งตัง้จำกผู้ซึ่งเป็นสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรทัง้หมด ต้องมี
จ ำนวนตำมหรอืใกล้เคยีงกับอตัรำส่วนของจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละ
พรรคกำรเมอืงทีม่อียู่ในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ในระหว่ำงที่ย ังไม่ม ีข ้อบ ังค ับกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎรตำมมำตรำ 
๑๒๘ ให้ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นผูก้ ำหนดอตัรำส่วนตำมวรรคแปด 

 

มำตรำ ๑๓๐  ใหม้พีระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ 

(๓) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

(๔) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

(๕) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

(๖) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๗) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(๘) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำของศำลรฐัธรรมนูญ 

(๙) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำคดอีำญำของผูด้ ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 
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๒๖ 

(๑๐) พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำต ิ

 

มำตรำ ๑๓๑  รำ่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญจะเสนอไดก้แ็ต่โดย 

(๑) คณะรฐัมนตร ีโดยขอ้เสนอแนะของศำลฎีกำ ศำลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กร
อสิระทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสบิของจ ำนวนสมำชกิ
ทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

มำตรำ ๑๓๒  ร่ำงพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ นอกจำกที่บญัญตัิไว้
ดงัต่อไปนี้ใหก้ระท ำเช่นเดยีวกบัพระรำชบญัญตั ิ

(๑) กำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญใหเ้สนอต่อรฐัสภำ และให้
รฐัสภำประชุมร่วมกนัเพื่อพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญให้แล้วเสรจ็
ภำยในเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัโดยกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระทีส่ำม ต้องมคีะแนน
เสียงเห็นชอบด้วยมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของรฐัสภำ  
ถำ้ทีป่ระชุมร่วมกนัของรฐัสภำพจิำรณำไม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำ
รฐัสภำใหค้วำมเหน็ชอบตำมร่ำงทีเ่สนอตำมมำตรำ ๑๓๑ 

(๒) ภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่รฐัสภำให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญให้รฐัสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนัน้ไปยงัศำล
ฎีกำ ศำลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กรอิสระทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อให้ควำมเห็น ในกรณีที่ศำลฎีกำ 
ศำลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กรอิสระที่เกี่ยวขอ้ง ไม่มขี้อทกัท้วงภำยในสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัร่ำงดงักล่ำว ใหร้ฐัสภำด ำเนินกำรต่อไป 

(๓) ในกรณีทีศ่ำลฎีกำ ศำลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กรอสิระทีเ่กี่ยวขอ้ง เหน็ว่ำร่ำง
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญทีร่ฐัสภำให้ควำมเห็นชอบมขีอ้ควำมใดขดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญได ้ใหเ้สนอควำมเหน็ไปยงัรฐัสภำและใหร้ฐัสภำประชุมร่วมกนัเพื่อพจิำรณำ
ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวนันับแต่วันที่ได้รบัควำมเห็นดังกล่ำว ในกำรนี้ ให้รฐัสภำ 

มอี ำนำจแก้ไขเพิม่เตมิตำมข้อเสนอของศำลฎีกำ ศำลรฐัธรรมนูญ หรอืองค์กรอสิระตำมที่
เหน็สมควรได ้และเมื่อด ำเนินกำรเสรจ็แลว้ ใหร้ฐัสภำด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๓  ร่ำงพระรำชบญัญัติให้เสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรก่อน และจะ
เสนอไดก้แ็ต่โดย 
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๒๗ 

(๑) คณะรฐัมนตร ี

(๒) สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำยีส่บิคน 

(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตัง้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคนเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย 

ตำมหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีำพของปวงชนชำวไทย หรอืหมวด ๕ หน้ำที่ของรฐั  ทัง้นี้ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเขำ้ชื่อเสนอกฎหมำย 

ในกรณีที่ ร่ำงพระรำชบัญญัติซึ่ งมีผู้ เสนอตำม (๒) ห รือ (๓ ) เป็นร่ำง
พระรำชบญัญตัเิกีย่วดว้ยกำรเงนิจะเสนอไดก้ต็่อเมื่อมคี ำรบัรองของนำยกรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๑๓๔  ร่ำงพระรำชบัญญัติ เกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำง
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรตัง้ขึน้ ยกเลกิ ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรอืวำงระเบยีบกำรบงัคบั
อนัเกีย่วกบัภำษหีรอือำกร 

(๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินแผ่นดิน หรือกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยของแผ่นดนิ 

(๓) กำรกู้เงนิ กำรค ้ำประกัน กำรใช้เงนิกู้ หรอืกำรด ำเนินกำรที่ผูกพนัทรพัย์สิน
ของรฐั 

(๔) เงนิตรำ 

ในกรณีทีเ่ป็นทีส่งสยัว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัใิดเป็นร่ำงพระรำชบญัญตัเิกี่ยวดว้ย
กำรเงนิ ให้เป็นอ ำนำจของที่ประชุมร่วมกนัของประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและประธำน
คณะกรรมำธกิำรสำมญัของสภำผูแ้ทนรำษฎรทุกคณะเป็นผูว้นิิจฉยั 

ให้ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรจดัใหม้กีำรประชุมร่วมกนัเพื่อพจิำรณำกรณีตำม
วรรคสองภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีม่กีรณีดงักล่ำว 

มติของที่ประชุมร่วมกันตำมวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้ำงมำกเป็นประมำณ  
ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๓๕  ร่ำงพระรำชบญัญัติใดที่สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืผู้มสีิทธิ
เลือกตัง้เป็นผู้เสนอและในชัน้รบัหลักกำรไม่เป็นร่ำงพระรำชบญัญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน  
แต่สภำผู้แทนรำษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติมและประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเห็นเองหรือ 
มสีมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทกัทว้งต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรว่ำกำรแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 
ท ำใหม้ลีกัษณะเป็นร่ำงพระรำชบญัญัตเิกี่ยวดว้ยกำรเงนิ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
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๒๘ 

สัง่ระงบักำรพจิำรณำไวก่้อน เพื่อด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสี ่

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมร่วมกนัตำมวรรคหนึ่งวนิิจฉัยว่ำ กำรแกไ้ขเพิม่เตมิท ำใหร้่ำง
พระรำชบญัญตัินัน้มลีกัษณะเป็นร่ำงพระรำชบญัญตัิเกี่ยวด้วยกำรเงนิ ให้ประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรส่งร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ไปใหน้ำยกรฐัมนตรรีบัรอง ถำ้นำยกรฐัมนตรไีม่ให้
ค ำรบัรอง ให้สภำผู้แทนรำษฎรด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อมใิหร้่ำงพระรำชบญัญตันิัน้เป็นร่ำง
พระรำชบญัญตัเิกีย่วดว้ยกำรเงนิ 

 

มำตรำ ๑๓๖  เมื่อสภำผู้แทนรำษฎรไดพ้จิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิและลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภำผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตินัน้ต่อวุฒิสภำ วุฒิสภำ 

ต้องพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอมำนั ้นให้เสร็จภำยในหกสิบวัน แต่ถ้ำร่ำง
พระรำชบญัญตันิัน้เป็นร่ำงพระรำชบญัญตัเิกี่ยวดว้ยกำรเงนิตอ้งพจิำรณำให้เสรจ็ภำยใน
สำมสบิวนั  ทัง้นี้ เว้นแต่วุฒสิภำจะไดล้งมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพเิศษซึ่งต้อง 

ไม่เกนิสำมสบิวนั ก ำหนดวนัดงักล่ำวใหห้มำยถงึวนัในสมยัประชุม และใหเ้ริม่นับแต่วนัที่
ร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้มำถงึวุฒสิภำ 

ระยะเวลำในวรรคหนึ่ง ไม่ใหน้ับรวมระยะเวลำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ศำลรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๓๙ 

ถำ้วุฒสิภำพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัไิม่เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่ำวุฒสิภำไดใ้หค้วำมเหน็ชอบในร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ 

ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรเสนอร่ำงพระรำชบญัญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินไปยงั
วุฒิสภำ ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรแจ้งให้วุฒิสภำทรำบและให้ถือ เป็นเด็ดขำด  
หำกมไิดแ้จง้ ใหถ้อืว่ำรำ่งพระรำชบญัญตันิัน้ไม่เป็นรำ่งพระรำชบญัญตัเิกีย่วดว้ยกำรเงนิ 

 

มำตรำ ๑๓๗  เมื่อวุฒสิภำไดพ้จิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัเิสรจ็แลว้ 

(๑) ถำ้เหน็ชอบดว้ยกบัสภำผูแ้ทนรำษฎร ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๘๑ 

(๒) ถำ้ไม่เหน็ชอบดว้ยกบัสภำผูแ้ทนรำษฎร ใหย้บัยัง้รำ่งพระรำชบญัญตันิัน้ไวก้อ่น
และส่งร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้คนืไปยงัสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๓) ถ้ำแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่ำงพระรำชบญัญัติตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ไปยงั
สภำผู้แทนรำษฎร ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกบักำรแก้ไขเพิม่เติม ให้ด ำเนินกำร
ต่อไปตำมมำตรำ ๘๑ ถ้ำเป็นกรณีอื่น ใหแ้ต่ละสภำตัง้บุคคลซึ่งเป็นหรอืมไิดเ้ป็นสมำชกิ
แห่ งสภำนั ้น ๆ มีจ ำนวนเท่ำกันตำมที่สภำผู้แทนรำษฎรก ำหนดประกอบเป็น
คณะกรรมำธกิำรร่วมกนัเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตินัน้ และให้คณะกรรมำธกิำร
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๒๙ 

ร่วมกนัรำยงำนและเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัิที่คณะกรรมำธกิำรร่วมกนัได้พิจำรณำแล้ว
ต่อสภำทัง้สอง ถำ้สภำทัง้สองต่ำงเหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงพระรำชบญัญตัิทีค่ณะกรรมำธกิำร
ร่วมกันได้พิจำรณำแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๘๑ ถ้ำสภำใดสภำหนึ่งไม่
เหน็ชอบดว้ย ไม่ว่ำอกีสภำหนึ่งจะไดพ้จิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้แลว้หรอืไม่ ใหย้บัยัง้
ร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ไวก้อ่น 

กำรประชุมคณะกรรมำธกิำรร่วมกนัตอ้งมกีรรมำธกิำรของสภำทัง้สองมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมำธกิำรทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม และใหน้ ำควำม
ในมำตรำ ๑๕๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถ้ำวุฒิสภำไม่ ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติคืนไปยังสภำผู้แทนรำษฎรภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๓๖ ใหถ้อืว่ำวุฒสิภำไดใ้หค้วำมเหน็ชอบในร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ 
และใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘๑ ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๘  สภำผู้แทนรำษฎรจะยกร่ำงพระรำชบัญญัติที่ต้องยับยัง้ไว้ 
ตำมมำตรำ ๑๓๗ ขึน้พจิำรณำใหม่ไดเ้มื่อพน้หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่ 

(๑) วนัที่วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบญัญัตินัน้คนืไปยงัสภำผู้แทนรำษฎรส ำหรบั
กรณีกำรยบัยัง้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๒) 

(๒) วนัทีส่ภำใดสภำหนึ่งไม่เหน็ชอบดว้ย ส ำหรบักรณีกำรยบัยัง้ตำมมำตรำ ๑๓๗ (๓)  
ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำสภำผูแ้ทนรำษฎรลงมตยินืยนัร่ำงทีผ่่ำนกำรพจิำรณำ

จำกสภำผู้แทนรำษฎรหรือร่ำงที่คณะกรรมำธิกำรร่วมกันพิจำรณำด้วยคะแนนเสียง
มำกกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎรแลว้ ใหถ้อืว่ำ
ร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้เป็นอนัไดร้บัควำมเหน็ชอบของรฐัสภำและใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำม
มำตรำ ๘๑ 

ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๔๓ วรรคสี ่ระยะเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัตำมวรรคหนึ่ง 
ใหล้ดเหลอืสบิวนัในกรณีร่ำงพระรำชบญัญัตทิี่ต้องยบัยัง้ไวน้ัน้เป็นร่ำงพระรำชบญัญัติ
เกีย่วดว้ยกำรเงนิ 

 

มำตรำ ๑๓๙  ในระหว่ำงทีม่ีกำรยบัยัง้ร่ำงพระรำชบญัญตัใิดตำมมำตรำ ๑๓๗ 
คณะรฐัมนตรหีรอืสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจะเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัทิีม่หีลกักำรอย่ำง
เดยีวกนัหรอืคลำ้ยกนักบัหลกักำรของร่ำงพระรำชบญัญตัทิีต่อ้งยบัยัง้ไวม้ไิด ้

ในกรณีที่สภำผู้แทนรำษฎรหรอืวุฒสิภำเห็นว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัิทีเ่สนอหรอื
ส่งให้พิจำรณำนัน้เป็นร่ำงพระรำชบญัญัติที่มีหลกักำรอย่ำงเดียวกันหรอืคล้ำยกันกับ
หลกักำรของร่ำงพระรำชบญัญตัทิีต่อ้งยบัยัง้ไว ้ใหป้ระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืประธำน
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๓๐ 

วุฒิสภำส่งร่ำงพระรำชบัญญัติดงักล่ำวให้ศำลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัย ถ้ำศำลรฐัธรรมนูญ
วนิิจฉัยว่ำเป็นร่ำงพระรำชบญัญตัิทีม่หีลกักำรอย่ำงเดยีวกนัหรอืคล้ำยกนักบัหลกักำรของ
ร่ำงพระรำชบญัญตัทิีต่อ้งยบัยัง้ไว ้ใหร้่ำงพระรำชบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไป 

 

มำตรำ ๑๔๐  กำรจ่ำยเงินแผ่นดิน จะกระท ำได้เฉพำะที่ได้อนุญำตไว้ใน
กฎหมำยว่ำดว้ยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรือกฎหมำย
เกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ กฎหมำยว่ำด้วยเงนิคงคลงั หรอืกฎหมำยว่ำด้วยวินัย
กำรเงนิกำรคลงัของรฐั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนจะจ่ำยไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิ ีกำรที่กฎหมำยบญัญตัิ ในกรณีเช่นว่ำนี้ ต้องตัง้งบประมำณ
รำยจ่ำยชดใชใ้นพระรำชบญัญตัโิอนงบประมำณรำยจ่ำยหรอืพระรำชบญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยเพิม่เตมิ หรอืพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณถดัไป 

 

มำตรำ ๑๔๑  งบประมำณรำยจ่ำยของแผ่นดินให้ท ำเป็นพระรำชบัญญัติ 
ถ้ำพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ 
ใหใ้ชก้ฎหมำยว่ำดว้ยงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีก่อนนัน้ไปพลำงก่อน 

รฐัต้องจดัสรรงบประมำณให้เพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยอสิระของรฐัสภำ 
ศำล องค์กรอสิระ และองค์กรอยักำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ย
วนิัยกำรเงนิกำรคลงัของรฐั ในกรณีที่เห็นว่ำงบประมำณที่ได้รบัจดัสรรอำจไม่เพียงพอ 

ต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ รฐัสภำ ศำล องค์กรอิสระ หรอืองค์กรอยักำรจะยื่นค ำขอแปรญตัติ
ต่อคณะกรรมำธกิำรโดยตรงกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๔๒  ในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณตอ้งแสดงแหล่งทีม่ำและประมำณกำรรำยได ้ผลสมัฤทธิห์รอืประโยชน์ทีค่ำด
ว่ำจะไดร้บัจำกกำรจ่ำยเงนิและควำมสอดคล้องกบัยุทธศำสตรช์ำตแิละแผนพฒันำต่ำง ๆ  
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยวนิัยกำรเงนิกำรคลงัของรฐั 

 

มำตรำ ๑๔๓  ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ และร่ำงพระรำชบญัญตัโิอนงบประมำณ
รำยจ่ำย สภำผูแ้ทนรำษฎรจะต้องพจิำรณำใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยหำ้วนันับแต่วนัที่
ร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักลำ่วมำถงึสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั ้นไม่แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำสภำผูแ้ทนรำษฎรเหน็ชอบกบัร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ 
และใหเ้สนอร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวต่อวุฒสิภำเพื่อพจิำรณำ 
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๓๑ 

ในกำรพจิำรณำของวุฒิสภำ วุฒิสภำจะต้องใหค้วำมเห็นชอบหรอืไม่ให้ควำม
เห็นชอบภำยในยี่สิบวนันับแต่วนัที่ร่ำงพระรำชบัญญัตินัน้มำถึงวุฒิสภำ โดยจะแก้ไข
เพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำวุฒิสภำเห็นชอบกับร่ำง
พระรำชบญัญตัินัน้ ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบให้ด ำเนินกำร
ต่อไปตำมมำตรำ ๘๑ 

ถำ้วุฒสิภำไม่เหน็ชอบดว้ยกบัร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว ใหน้ ำควำมในมำตรำ 
๑๓๘ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหส้ภำผู้แทนรำษฎรยกขึ้นพจิำรณำใหม่ได้
ทนัท ี

ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม มใิหน้ับรวมระยะเวลำทีศ่ำลรฐัธรรมนูญ
พจิำรณำตำมมำตรำ ๑๔๔ วรรคสำม 

 

มำตรำ ๑๔๔  ในกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ร่ำงพระรำชบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และร่ำงพระรำชบญัญัต ิ

โอนงบประมำณรำยจ่ำย สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข
เพิม่เตมิรำยกำรหรอืจ ำนวนในรำยกำรมไิด ้แต่อำจแปรญตัตใินทำงลดหรอืตดัทอนรำยจ่ำย
ซึง่มใิช่รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนัอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เงนิส่งใชต้น้เงนิกู ้
(๒) ดอกเบีย้เงนิกู ้
(๓) เงนิทีก่ ำหนดใหจ้่ำยตำมกฎหมำย 

ในกำรพจิำรณำของสภำผู ้แทนรำษฎร วุฒสิภำ หรอืคณะกรรมำธกิำร  

กำรเสนอ กำรแปรญัตตหิรอืกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มผีลให้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชกิวุฒิสภำหรอืกรรมำธกิำรมส่ีวนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมในกำรใช้
งบประมำณรำยจ่ำย จะกระท ำมไิด ้

ในกรณีที่สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒิสภำ มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสบิของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำที่มอียู่ของแต่ละสภำ เหน็ว่ำมกีำรกระท ำทีฝ่่ำฝืน
บทบญัญัติตำมวรรคสอง ให้เสนอควำมเห็นต่อศำลรฐัธรรมนูญเพื่อพิจำรณำ และศำล
รฐัธรรมนูญต้องพิจำรณำวนิิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัควำมเห็น
ดงักล่ำว ในกรณีทีศ่ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำมกีำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนบทบญัญตัติำมวรรคสอง 
ใหก้ำรเสนอ กำรแปรญตัต ิหรอืกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นอนัสิน้ผล ถ้ำผูก้ระท ำกำรดงักล่ำว
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำ ให้ผู้กระท ำกำรนัน้สิ้นสุดสมำชกิภำพ 

นับแต่วนัที่ศำลรฐัธรรมนูญมคี ำวนิิจฉัย และให้เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้นัน้ 
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๓๒ 

แต่ในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูก้ระท ำกำรหรอือนุมตัใิหก้ระท ำกำรหรอืรูว้่ำมกีำรกระท ำ
ดงักล่ำวแล้วแต่มไิด้สัง่ยบัยัง้ ให้คณะรฐัมนตรพี้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะนับแต่วนัที่ศำล
รฐัธรรมนูญมคี ำวนิิจฉัย และให้เพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของรฐัมนตรทีี่พ้นจำก
ต ำแหน่งนัน้ เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่ำตนมไิดอ้ยู่ในทีป่ระชุมในขณะทีม่มีติ และใหผู้้กระท ำ
กำรดงักล่ำวตอ้งรบัผดิชดใชเ้งนินัน้คนืพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ 

เจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูใ้ดจดัท ำโครงกำรหรอือนุมตัหิรอืจดัสรรเงนิงบประมำณโดยรู้
ว่ำมกีำรด ำเนินกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญตัิตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ถำ้ไดบ้นัทกึ
ขอ้โต้แย้งไว้เป็นหนังสอืหรอืมหีนังสอืแจ้งให้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจรติแห่งชำตทิรำบ ใหพ้น้จำกควำมรบัผดิ 

กำรเรยีกเงนิคนืตำมวรรคสำมหรอืวรรคสี ่ใหก้ระท ำไดภ้ำยในยีส่บิปีนับแต่วนัที่
มกีำรจดัสรรงบประมำณนัน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแหง่ชำตไิดร้บัแจง้ตำม
วรรคสี่ ให้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำตดิ ำเนินกำรสอบสวน
เป็นทำงลับโดยพลันหำกเห็นว่ำกรณีมีมูล ให้เสนอควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญเพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไปตำมวรรคสำม และไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติและศำลรฐัธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบัผูแ้จง้มไิด ้

 

มำตรำ ๑๔๕  ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว  
ให้นำยกรฐัมนตรรีอไวห้้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่ำงพระรำชบญัญตัินัน้จำกรฐัสภำ ถ้ำไม่มี
กรณีตอ้งด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๔๘ ใหน้ ำขึน้ทลูเกลำ้ทลูกระหม่อมถวำยภำยในยีส่บิวนั
นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำดงักลำ่ว 

 

มำตรำ ๑๔๖  ร่ำงพระรำชบญัญตัใิด พระมหำกษัตรยิ์ไม่ทรงเหน็ชอบด้วยและ
พระรำชทำนคนืมำยงัรฐัสภำ หรอืเมื่อพ้นเก้ำสบิวนัแล้วมไิดพ้ระรำชทำนคนืมำ รฐัสภำ
จะตอ้งปรกึษำร่ำงพระรำชบญัญตันิัน้ใหม่ ถำ้รฐัสภำมมีตยินืยนัตำมเดมิดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของทัง้สองสภำแล้ว  
ให้นำยกรฐัมนตรนี ำร่ำงพระรำชบญัญัตินัน้ขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยอีกครัง้หนึ่ง 
เมื่อพระมหำกษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมำภิไธยพระรำชทำนคืนมำภำยในสำมสิบวนั  
ให้นำยกรัฐมนตรีน ำพระรำชบัญญัตินัน้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำใช้บังคับเป็น
กฎหมำยไดเ้สมอืนหนึ่งว่ำพระมหำกษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมำภไิธยแลว้ 
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๓๓ 

มำตรำ ๑๔๗  ในกรณีที่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรสิน้สุดลงหรอืมกีำรยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎร ร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรอืร่ำงพระรำชบัญญัติที่รฐัสภำยงัมิได ้

ให้ควำมเห็นชอบ หรอืที่รฐัสภำให้ควำมเห็นชอบแล้วแต่พระมหำกษัตรยิ์ไม่ทรงเห็นชอบ
ดว้ย หรอืเมื่อพน้เกำ้สบิวนัแลว้มไิดพ้ระรำชทำนคนืมำ ใหเ้ป็นอนัตกไป 

บรรดำร่ำงรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรอืร่ำงพระรำชบญัญัติที่รฐัสภำยงัมิได้ 
ใหค้วำมเหน็ชอบทีต่กไปตำมวรรคหนึ่ง ถำ้คณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่ภำยหลงักำรเลอืกตัง้
ทัว่ไปรอ้งขอต่อรฐัสภำเพื่อใหร้ฐัสภำ สภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืวุฒสิภำ แล้วแต่กรณี พจิำรณำ
ต่อไป ถ้ำรฐัสภำเห็นชอบด้วยก็ให้รฐัสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี 
พิจำรณำต่อไปได้ แต่คณะรฐัมนตรีต้องร้องขอภำยในหกสิบวนันับแต่วนัเรียกประชุม
รฐัสภำครัง้แรกภำยหลงักำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 

 

มำตรำ ๑๔๘  ก่อนที่นำยกรฐัมนตรีจะน ำร่ำงพระรำชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้ำ
ทลูกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษตัรยิท์รงลงพระปรมำภไิธยตำมมำตรำ ๘๑ 

(๑) หำกสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชิกวุฒสิภำ หรอืสมำชกิของทัง้สองสภำ
รวมกนัมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสบิของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำที่มอียู่ของทัง้สอง
สภำ เหน็ว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวมขีอ้ควำมขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ หรอืตรำขึน้
โดยไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอควำมเห็นต่อประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร ประธำนวุฒสิภำ หรอืประธำนรฐัสภำ แลว้แต่กรณี แลว้ใหป้ระธำนแห่งสภำ
ทีไ่ด้รบัควำมเห็นดงักล่ำวส่งควำมเห็นนัน้ไปยงัศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉัย และแจง้ให้
นำยกรฐัมนตรทีรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

(๒) หำกนำยกรฐัมนตรเีหน็ว่ำร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวมขีอ้ควำมขดัหรอืแยง้
ต่อรฐัธรรมนูญหรอืตรำขึน้โดยไม่ถกูต้องตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ ใหส่้งควำมเหน็
เช่นว่ำนัน้ไปยงัศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉัย และแจ้งให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรและ
ประธำนวุฒสิภำทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำวนิิจฉัยของศำลรฐัธรรมนูญ นำยกรฐัมนตรจีะน ำร่ำง
พระรำชบญัญตัิดงักล่ำวขึน้ทูลเกลำ้ทูลกระหม่อมถวำยเพื่อพระมหำกษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมำภไิธยมไิด ้

ถ้ำศำลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินัน้มีข้อควำมขดัหรือแย้ง 

ต่อรฐัธรรมนูญหรอืตรำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตำมบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ และขอ้ควำม
ดงักล่ำวเป็นสำระส ำคญัใหร้่ำงพระรำชบญัญตันิัน้เป็นอนัตกไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๔ 

ถ้ำศำลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยว่ำร่ำงพระรำชบัญญัตินั ้นมีข้อควำมขัดหรือแย้ง 

ต่อรฐัธรรมนูญ แต่มใิช่กรณีตำมวรรคสำม ให้ขอ้ควำมที่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญนัน้
เป็นอนัตกไป และใหน้ำยกรฐัมนตรดี ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๘๑ 

 

มำตรำ ๑๔๙  ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๔๘ มำใช้บังคับแก่ร่ำงข้อบังคับกำร
ประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร ร่ำงขอ้บงัคบักำรประชุมวุฒสิภำ และร่ำงขอ้บงัคบักำรประชุม
รฐัสภำที่สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำ แล้วแต่กรณี ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  

ก่อนน ำไปประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๕๐  สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำมสีทิธติัง้กระทูถ้ำม
รฐัมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่โดยจะถำมเป็นหนังสือหรือด้วยวำจำก็ได ้ 
ตำมขอ้บงัคบักำรประชุมแห่งสภำนัน้ ๆ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้มกีำรตัง้กระทู้ถำม
ดว้ยวำจำโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำไวด้ว้ย 

รฐัมนตรยี่อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ตอบกระทูเ้มื่อคณะรฐัมนตรเีหน็ว่ำเรื่องนัน้ยงัไม่ควร
เปิดเผยเพรำะเกีย่วกบัควำมปลอดภยัหรอืประโยชน์ส ำคญัของแผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๑๕๑  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของ
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำที่มอียู่ของสภำผู้แทนรำษฎร มสีทิธเิขำ้ชื่อเสนอญตัติขอเปิด
อภปิรำยทัว่ไปเพื่อลงมตไิม่ไวว้ำงใจรฐัมนตรเีป็นรำยบุคคลหรอืทัง้คณะ 

เมื่อได้มีกำรเสนอญัตติตำมวรรคหนึ่งแล้ว จะมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎรมิได ้
เวน้แต่จะมกีำรถอนญตัตหิรอืกำรลงมตนิัน้ไม่ไดค้ะแนนเสยีงตำมวรรคสี ่

เมื่อกำรอภิปรำยทัว่ไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่ ำนระเบียบวำระเปิด
อภปิรำยนัน้ไป ใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรลงมตไิวว้ำงใจหรอืไม่ไวว้ำงใจ กำรลงมตใินกรณีเช่นว่ำนี้
มใิหก้ระท ำในวนัเดยีวกบัวนัทีก่ำรอภปิรำยสิน้สุดลง 

มติไม่ไว้วำงใจต้องมีคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมด
เท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

รัฐมนตรีคนใดพ้นจำกต ำแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในต ำแหน่งอื่น 

ภำยหลงัจำกวนัที่สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรเขำ้ชื่อตำมวรรคหนึ่ง หรอืพ้นจำกต ำแหน่ง
เดมิไม่เกินเก้ำสบิวนัก่อนวนัที่สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรเขำ้ชื่อตำมวรรคหนึ่ง แต่ยงัคง
เป็นรฐัมนตรใีนต ำแหน่งอื่น ใหร้ฐัมนตรคีนนัน้ยงัคงตอ้งถกูอภปิรำยเพื่อลงมตไิม่ไวว้ำงใจ
ต่อไป 
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๓๕ 

มำตรำ ๑๕๒  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่ น้อยกว่ำหนึ่ งในสิบ 

ของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผู้แทนรำษฎร จะเขำ้ชื่อกนัเพื่อเสนอญตัติ
ขอเปิดอภิปรำยทัว่ไปเพื่อซักถำมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหำต่อคณะรัฐมนตร ี 
โดยไม่มกีำรลงมตกิไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๕๓  สมำชกิวุฒสิภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชกิ
ทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ มีสิทธิเข้ำชื่อขอเปิดอภิปรำยทัว่ไปในวุฒิสภำเพื่อให้
คณะรฐัมนตรแีถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปัญหำส ำคญัเกีย่วกบักำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ
โดยไม่มกีำรลงมต ิ

 

มำตรำ ๑๕๔  กำรเสนอญตัติขอเปิดอภิปรำยทัว่ไปตำมมำตรำ ๑๕๑ มำตรำ 
๑๕๒ หรอืมำตรำ ๑๕๓ แลว้แต่กรณี ใหก้ระท ำไดปี้ละหนึ่งครัง้ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรเปิดอภิปรำยทัว่ไปตำมมำตรำ ๑๕๑  
ทีส่ิน้สุดลงดว้ยมตใิหผ้่ำนระเบยีบวำระเปิดอภปิรำยนัน้ไป 

 

มำตรำ ๑๕๕  ในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับควำมมัน่คงปลอดภัยหรือ
เศรษฐกจิของประเทศสมควรที่จะปรกึษำหำรอืร่วมกนัระหว่ำงรฐัสภำและคณะรฐัมนตร ี
ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู ้แทนรำษฎรจะแจ้งไปยงัประธำนรฐัสภำขอให ้ม ีกำรเปิด
อภิปรำยทัว่ไปในที่ประชุมรฐัสภำก็ได้ ในกรณีนี้ ประธำนรฐัสภำต้องด ำเนินกำรให้มี
กำรประชุมภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบักำรแจ้ง แต่รฐัสภำจะลงมติในปัญหำ 

ทีอ่ภปิรำยมไิด ้

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่งให้ประชุมลบั และคณะรฐัมนตรมีหีน้ำที่ต้องเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย 
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๓๖ 

ส่วนที ่๕ 

กำรประชุมรว่มกนัของรฐัสภำ 

   
 

มำตรำ ๑๕๖  ในกรณีต่อไปนี้ ใหร้ฐัสภำประชุมร่วมกนั 

(๑) กำรใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองคต์ำมมำตรำ ๑๗ 

(๒) กำรปฏญิำณตนของผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองคต์่อรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๙ 

(๓) กำรรบัทรำบกำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎมณเฑยีรบำลว่ำดว้ยกำรสบืรำชสนัตตวิงศ์ 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๗ ตำมมำตรำ ๒๐ 

(๔) กำรรบัทรำบหรอืใหค้วำมเหน็ชอบในกำรสบืรำชสมบตัติำมมำตรำ ๒๑ 

(๕) กำรใหค้วำมเหน็ชอบในกำรปิดสมยัประชุมตำมมำตรำ ๑๒๑ 

(๖) กำรเปิดประชุมรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๒๒ 

(๗) กำรพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๑๓๒ 

(๘) กำรปรกึษำร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ใหม่ตำมมำตรำ ๑๔๖ 

(๙) กำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบตำมมำตรำ ๑๔๗ 

(๑๐) กำรเปิดอภปิรำยทัว่ไปตำมมำตรำ ๑๕๕ และมำตรำ ๑๖๕ 

(๑๑) กำรตรำขอ้บงัคบักำรประชุมรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๕๗ 

(๑๒) กำรแถลงนโยบำยตำมมำตรำ ๑๖๒ 

(๑๓) กำรใหค้วำมเหน็ชอบในกำรประกำศสงครำมตำมมำตรำ ๑๗๗ 

(๑๔) กำรรบัฟังค ำชีแ้จงและกำรใหค้วำมเหน็ชอบหนงัสอืสญัญำตำมมำตรำ ๑๗๘ 

(๑๕) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๒๕๖ 

(๑๖) กรณีอื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๑๕๗  ในกำรประชุมร่วมกันของรฐัสภำให้ใช้ข้อบงัคบักำรประชุม
รฐัสภำ ในระหว่ำงที่ยงัไม่มีข้อบงัคบักำรประชุมรฐัสภำ ให้ใช้ข้อบงัคบักำรประชุมสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรโดยอนุโลมไปพลำงก่อน 

ในกำรประชุมร่วมกนัของรฐัสภำ ใหน้ ำบททีใ่ชแ้ก่สภำทัง้สองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
เวน้แต่ในเรื่องกำรตัง้คณะกรรมำธกิำร กรรมำธกิำรซึ่งตัง้จำกผูซ้ึ่งเป็นสมำชกิของแต่ละ
สภำจะตอ้งมจี ำนวนตำมหรอืใกลเ้คยีงกบัอตัรำส่วนของจ ำนวนสมำชกิของแต่ละสภำ 
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๓๗ 

หมวด ๘ 

คณะรฐัมนตร ี

   
 

มำตรำ ๑๕๘  พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตัง้นำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีอื่นอีก 
ไม่เกนิสำมสบิหำ้คนประกอบเป็นคณะรฐัมนตร ีมหีน้ำทีบ่รหิำรรำชกำรแผ่นดนิตำมหลกั
ควำมรบัผดิชอบร่วมกนั 

นำยกรฐัมนตรตี้องแต่งตัง้จำกบุคคลซึ่งสภำผูแ้ทนรำษฎรใหค้วำมเหน็ชอบตำม
มำตรำ ๑๕๙ 

ใหป้ระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นผูล้งนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้
นำยกรฐัมนตร ี

นำยกรฐัมนตรจีะด ำรงต ำแหน่งรวมกนัแล้วเกินแปดปีมไิด้  ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัหรอืไม่ แต่มใิหน้ับรวมระยะเวลำในระหว่ำงทีอ่ยู่ปฏบิตัหิน้ำที่
ต่อไปหลงัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

มำตรำ ๑๕๙  ใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตัง้เป็นนำยกรัฐมนตรีจำกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 

ตำมมำตรำ ๑๖๐ และเป็นผูม้ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อทีพ่รรคกำรเมอืงแจง้ไวต้ำมมำตรำ ๘๘ 
เฉพำะจำกบญัชรีำยชื่อของพรรคกำรเมอืงที่มสีมำชิกไดร้บัเลอืกเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

กำรเสนอชื่อตำมวรรคหนึ่งต้องมีสมำชิกรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของ
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

มต ิข อ งสภ ำผู ้แท น รำษ ฎ รที ่เห ็น ช อบ กำรแต ่งตั ง้ บ ุค คล ใด ให ้เป ็น
นำยกรฐัมนตร ีต้องกระท ำโดยกำรลงคะแนนโดยเปิดเผย และมคีะแนนเสยีงมำกกว่ำ 

กึง่หนึ่งของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

มำตรำ ๑๖๐  รฐัมนตรตีอ้ง 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปี 

(๓) ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ 

(๔) มคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) ไม่มพีฤตกิรรมอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม

อย่ำงรำ้ยแรง 
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๓๘ 

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๙๘ 

(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค ำพพิำกษำให้จ ำคุก แมค้ดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีสุ่ด หรอืมกีำรรอ
กำรลงโทษ เวน้แต่ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิ
ฐำนหมิน่ประมำท 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุกระท ำกำรอนัเป็นกำรต้องห้ำม 

ตำมมำตรำ ๑๘๖ หรอืมำตรำ ๑๘๗ มำแลว้ยงัไม่ถงึสองปีนบัถงึวนัแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๑๖๑  ก่อนเข้ำรับหน้ำที่  รัฐมนตรีต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระมหำกษตัรยิด์ว้ยถอ้ยค ำ ดงัต่อไปนี้ 

“ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสตัย์ปฏิญำณว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำ 

จะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์  และจะปฏิบัติห น้ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุจริต  
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทัง้จะรกัษำไว้และปฏิบตัิตำมซึ่งรฐัธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร” 

ในกรณีทีโ่ปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมใหค้ณะรฐัมนตรปีฏบิตัหิน้ำทีไ่ปพลำงก่อนที่
จะถวำยสตัย์ปฏิญำณ ให้คณะรฐัมนตรีนัน้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๖๒ วรรคสองได้ 
ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๑๖๘ (๑) พ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่นับแต่
วนัทีโ่ปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๑๖๒  คณะรฐัมนตรทีี่จะเขำ้บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิต้องแถลงนโยบำย
ต่อรฐัสภำ ซึ่งต้องสอดคล้องกบัหน้ำที่ของรฐั แนวนโยบำยแห่งรฐั และยุทธศำสตร์ชำต ิ
และต้องชี้แจงแหล่งทีม่ำของรำยไดท้ีจ่ะน ำมำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินนโยบำย โดยไม่มกีำร
ลงมตคิวำมไวว้ำงใจ  ทัง้นี้ ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัเขำ้รบัหน้ำที ่

ก่อนแถลงนโยบำยต่อรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง หำกมีกรณีที่ส ำคัญและจ ำเป็น
เร่งด่วน ซึ่ งหำกปล่อยให้ เนิ่นช้ำไปจะกระทบต่อประโยชน์ส ำคัญ ของแผ่นดิน 
คณะรฐัมนตรทีีเ่ขำ้รบัหน้ำทีจ่ะด ำเนินกำรไปพลำงก่อนเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๖๓  รฐัมนตรยี่อมมีสิทธิเข้ำประชุมและแถลงข้อเท็จจรงิหรอืแสดง
ควำมคดิเห็นในที่ประชุมสภำแต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่เป็นกำรออกเสียง
ลงคะแนนในสภำผูแ้ทนรำษฎรในกรณีทีร่ฐัมนตรผีูน้ัน้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรดว้ย 
และใหน้ ำเอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๑๒๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๓๙ 

มำตรำ ๑๖๔  ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ คณะรฐัมนตรตี้องด ำเนินกำรตำม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ กฎหมำย และนโยบำยทีไ่ดแ้ถลงไวต้่อรฐัสภำ และตอ้งปฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละใชอ้ ำนำจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ เปิดเผย และมี
ควำมรอบคอบและระมดัระวงัในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
และประชำชนส่วนรวม 

(๒) รกัษำวนิัยในกิจกำรที่เกี่ยวกบัเงนิแผ่นดนิตำมกฎหมำยว่ำด้วยวนิัยกำรเงนิ
กำรคลงัของรฐัอย่ำงเคร่งครดั 

(๓) ยดึถอืและปฏบิตัติำมหลกักำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

(๔) สร้ำงเสรมิให้ทุกภำคส่วนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นธรรม ผำสุก และ
สำมคัคปีรองดองกนั 

รฐัมนตรตี้องรบัผดิชอบต่อสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจ
ของตน รวมทัง้ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภำในกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะรฐัมนตร ี 

 

มำตรำ ๑๖๕  ในกรณีที่มีปัญหำส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

ทีค่ณะรฐัมนตรเีห็นสมควรจะฟังควำมคดิเห็นของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิ
วุฒิสภำ นำยกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธำนรัฐสภำขอให้มีกำรเปิดอภิปรำยทัว่ไป 

ในทีป่ระชุมร่วมกนัของรฐัสภำกไ็ด ้ในกรณีเช่นว่ำนี้ รฐัสภำจะลงมตใินปัญหำทีอ่ภปิรำยมไิด ้

 

มำตรำ ๑๖๖  ในกรณีที่มเีหตุอนัสมควร คณะรฐัมนตรจีะขอให้มกีำรออกเสียง
ประชำมตใินเรื่องใดอนัมใิช่เรื่องทีข่ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญหรอืเรื่องทีเ่กีย่วกบัตวับุคคล
หรอืคณะบุคคลใดกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๑๖๗  รฐัมนตรทีัง้คณะพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ควำมเป็นรฐัมนตรขีองนำยกรฐัมนตรสีิน้สุดลงตำมมำตรำ ๑๗๐ 

(๒) อำยุสภำผูแ้ทนรำษฎรสิน้สุดลงหรอืมกีำรยุบสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๓) คณะรฐัมนตรลีำออก 

(๔) พน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๑๔๔ 

เมื่อรฐัมนตรีทัง้คณะพ้นจำกต ำแหน่งตำม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ด ำเนินกำร
เพื่อใหม้คีณะรฐัมนตรขีึน้ใหม่ตำมมำตรำ ๑๕๘ และมำตรำ ๑๕๙ 
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๔๐ 

มำตรำ ๑๖๘  ใหค้ณะรฐัมนตรทีี่พ้นจำกต ำแหน่งอยู่ปฏิบตัหิน้ำทีต่่อไปภำยใต้
เงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๖๗ (๑) (๒) หรอื (๓) ให้อยู่ปฏิบตัิ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตัง้ขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่  เว้นแต่ ในกรณีที่
นำยกรฐัมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๖๗ (๑) เพรำะเหตุขำดคุณสมบตัิหรือมี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙๘ หรอืมำตรำ ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นำยกรฐัมนตรจีะอยู่
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปมไิด ้ 

(๒) ในกรณีพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พ้นจำก
ต ำแหน่งจะอยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปมไิด ้

ในกรณีที่คณะรฐัมนตรอียู่ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปมิได้ตำม (๒) หรือคณะรฐัมนตร ี

ทีอ่ยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปลำออกทัง้คณะ และเป็นกรณีทีไ่ม่อำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๕๘ 
และมำตรำ ๑๕๙ ไดไ้ม่ว่ำด้วยเหตุใดหรอืยงัด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๕๘ และมำตรำ ๑๕๙ 
ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงนัน้ ๆ เฉพำะ
เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน โดยให้ปลดักระทรวงคดัเลอืกกนัเองให้คนหนึ่งปฏิบตัิหน้ำที่
แทนนำยกรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๑๖๙  คณะรฐัมนตรทีี่พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๖๗ (๒) และต้อง
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปตำมมำตรำ ๑๖๘ ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่กระท ำกำรอันมผีลเป็นกำรอนุมัติงำนหรอืโครงกำร หรอืมีผลเป็นกำร
สร้ำงควำมผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่ก ำหนดไว้แล้วในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

(๒) ไม่แต่งตัง้หรอืโยกย้ำยขำ้รำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ ำหรือ
พนักงำนของหน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ หรอืกิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคล
ดงักล่ำวพน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืพน้จำกต ำแหน่ง หรอืใหผู้อ้ื่นมำปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทน 
เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก่อน 

(๓) ไม่กระท ำกำรอันมีผลเป็นกำรอนุมัติให้ใช้จ่ำยงบประมำณส ำรองจ่ำย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ ำเป็น เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก่อน 

(๔) ไม่ใชท้รพัยำกรของรฐัหรอืบุคลำกรของรฐัเพื่อกระท ำกำรใดอนัอำจมผีลต่อ
กำรเลือกตัง้ และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร 

กำรเลอืกตัง้ก ำหนด 
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๔๑ 

มำตรำ ๑๗๐  ควำมเป็นรฐัมนตรสีิน้สุดลงเฉพำะตวั เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) สภำผูแ้ทนรำษฎรมมีตไิม่ไวว้ำงใจ 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๖๐ 

(๕) กระท ำกำรอนัเป็นกำรตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๘๖ หรอืมำตรำ ๑๘๗ 

(๖) มพีระบรมรำชโองกำรใหพ้น้จำกควำมเป็นรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๑๗๑ 

นอกจำกเหตุที่ท ำให้ควำมเป็นรฐัมนตรสีิ้นสุดลงเฉพำะตวัตำมวรรคหนึ่งแล้ว 
ควำมเป็นรฐัมนตรขีองนำยกรฐัมนตรสีิ้นสุดลงเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๕๘ 
วรรคสี ่ดว้ย 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๘๒ มำใช้บังคับแก่กำรสิ้นสุดของควำมเป็นรฐัมนตร ี

ตำม  (๒ ) (๔ ) ห รือ (๕ ) หรือวรรคสอง โดยอนุ โลม  เพื่ อป ระโยช น์แห่ งกำรนี้  
ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจส่งเรื่องใหศ้ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๗๑  พระมหำกษัตรยิ์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจในกำรให้รฐัมนตร ี

พน้จำกควำมเป็นรฐัมนตรตีำมทีน่ำยกรฐัมนตรถีวำยค ำแนะน ำ 

 

มำตรำ ๑๗๒  ในกรณีเพื่ อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมปลอดภัยของ
ประเทศ ควำมปลอดภยัสำธำรณะ ควำมมัน่คงในทำงเศรษฐกจิของประเทศ หรอืป้องปัด
ภัยพิบัติสำธำรณะ พระมหำกษัตริย์จะทรงตรำพระรำชก ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระรำชบญัญตักิไ็ด ้

กำรตรำพระรำชก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะเมื่อคณะรฐัมนตรเีหน็ว่ำ
เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่คีวำมจ ำเป็นรบีด่วนอนัมอิำจจะหลกีเลีย่งได ้

ในกำรประชุมรฐัสภำครำวต่อไป ให้คณะรฐัมนตรีเสนอพระรำชก ำหนดนัน้ 

ต่อรฐัสภำเพื่อพิจำรณำโดยไม่ชักช้ำ ถ้ำอยู่นอกสมัยประชุมและกำรรอกำรเปิดสมัย
ประชุมสำมญัจะเป็นกำรชกัชำ้ คณะรฐัมนตรตี้องด ำเนินกำรใหม้กีำรเรยีกประชุมรฐัสภำ
สมัยวิสำมัญเพื่ อพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุม ตั ิพระรำชก ำหนดโดยเร ็ว  ถ ้ำสภำ
ผู ้แทนรำษฎรไม่อนุมตั ิหรอืสภำผู ้แทนรำษฎรอนุมตั ิแต่วุฒสิภำไม่อนุมตัิและสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรยนืยนักำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
ทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ใหพ้ระรำชก ำหนดนัน้ตกไป แต่ทัง้นี้ไม่กระทบ
ต่อกจิกำรทีไ่ดเ้ป็นไปในระหว่ำงทีใ่ชพ้ระรำชก ำหนดนัน้ 
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๔๒ 

หำกพระรำชก ำหนดตำมวรรคหนึ่งมีผลเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยใดและพระรำชก ำหนดนัน้ตอ้งตกไปตำมวรรคสำม ใหบ้ทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรอืยกเลกิ มีผลใช้บงัคบัต่อไปนับแต่วนัที ่
กำรไม่อนุมตัพิระรำชก ำหนดนัน้มผีล 

ถ้ำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำอนุมตัิพระรำชก ำหนดนัน้ หรือถ้ำวุฒิสภำ 

ไม่อนุมตัิและสภำผู้แทนรำษฎรยนืยนักำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร ให้พระรำชก ำหนดนัน้มีผลใช้
บงัคบัเป็นพระรำชบญัญตัติ่อไป 

กำรอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัพิระรำชก ำหนด ใหน้ำยกรฐัมนตรปีระกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำ ในกรณีไม่อนุมตั ิใหม้ผีลตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

กำรพจิำรณำพระรำชก ำหนดของสภำผู้แทนรำษฎรและของวุฒิสภำ และกำร
ยนืยนักำรอนุมตัพิระรำชก ำหนด จะตอ้งกระท ำในโอกำสแรกทีม่กีำรประชุมสภำนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๑๗๓  ก่อนทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืวุฒสิภำจะไดอ้นุมตัพิระรำชก ำหนดใด
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒิสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวน
สมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของแต่ละสภำ มสีทิธเิขำ้ชื่อเสนอควำมเหน็ต่อประธำนแห่งสภำ
ที่ตนเป็นสมำชิกว่ำพระรำชก ำหนดนัน้ไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้
ประธำนแห่งสภำนัน้ส่งควำมเห็นไปยงัศำลรฐัธรรมนูญภำยในสำมวนันับแต่วนัที่ได้รบั
ควำมเหน็เพื่อวนิิจฉัย และให้รอกำรพจิำรณำพระรำชก ำหนดนัน้ไวก้่อนจนกว่ำจะไดร้บั
แจง้ค ำวนิิจฉยัของศำลรฐัธรรมนูญ 

ให้ศำลรฐัธรรมนูญมคี ำวนิิจฉัยภำยในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัเรื่อง และให้
ศำลรฐัธรรมนูญแจง้ค ำวนิิจฉัยนัน้ไปยงัประธำนแห่งสภำทีส่่งควำมเหน็นัน้มำ 

ในกรณีที่ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำพระรำชก ำหนดใดไม่เป็นไปตำมมำตรำ 
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ใหพ้ระรำชก ำหนดนัน้ไม่มผีลใชบ้งัคบัมำแต่ตน้ 

ค ำวนิิจฉยัของศำลรฐัธรรมนูญว่ำพระรำชก ำหนดใดไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๗๒ 
วรรคหนึ่ง ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ
ทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ 

 

มำตรำ ๑๗๔  ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นต้องมกีฎหมำยเกี่ยวดว้ยภำษีอำกรหรอื
เงินตรำซึ่งจะต้องได้รบักำรพิจำรณำโดยด่วนและลบัเพื่อรกัษำประโยชน์ของแผ่นดิน 
พระมหำกษตัรยิจ์ะทรงตรำพระรำชก ำหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระรำชบญัญตักิไ็ด ้
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๔๓ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๗๒ วรรคสำม วรรคสี่ วรรคห้ำ วรรคหก และวรรคเจ็ด 
มำใชบ้งัคบัแก่พระรำชก ำหนดที่ไดต้รำขึน้ตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้ำเป็นกำรตรำขึ้น
ในระหว่ำงสมยัประชุม จะต้องน ำเสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรภำยในสำมวนันับแต่วนัถดั
จำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๗๕  พระมหำกษัตรยิ์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจในกำรตรำพระรำช
กฤษฎกีำโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย 

 

มำตรำ ๑๗๖  พระมหำกษัตรยิ์ทรงไวซ้ึ่งพระรำชอ ำนำจในกำรประกำศใชแ้ละ
เลกิใชก้ฎอยักำรศกึ  

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นต้องประกำศใชก้ฎอยักำรศกึเฉพำะแห่งเป็นกำรรบีด่วน 
เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยทหำรย่อมกระท ำไดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกฎอยักำรศกึ 

 

มำตรำ ๑๗๗  พระมหำกษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระรำชอ ำนำจในกำรประกำศสงครำม
เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ 

มติให้ควำมเห็นชอบของรฐัสภำต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเทำ่ทีม่อียู่ของทัง้สองสภำ 

 

มำตรำ ๑๗๘  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอ ำนำจในกำรท ำหนังสือ
สญัญำสนัตภิำพ สญัญำสงบศกึ และสญัญำอื่นกบันำนำประเทศหรอืกบัองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

หนังสอืสญัญำใดมบีทเปลี่ยนแปลงอำณำเขตไทย หรอืเขตพื้นทีน่อกอำณำเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสทิธิอธปิไตยหรอืมีเขตอ ำนำจตำมหนังสือสญัญำหรอืตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศหรอืจะต้องออกพระรำชบญัญัติเพื่อให้กำรเป็นไปตำมหนังสือสญัญำ  
และหนังสอืสญัญำอื่นทีอ่ำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ สงัคม หรอืกำรค้ำ
หรอืกำรลงทุนของประเทศอย่ำงกวำ้งขวำง ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ  ในกำรนี้ 
รฐัสภำต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวนันับแต่วันที่ได้รบัเรื่อง หำกรฐัสภำ
พจิำรณำไม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำรฐัสภำใหค้วำมเหน็ชอบ 

หนังสอืสญัญำอื่นที่อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ สงัคม หรอื
กำรคำ้ หรอืกำรลงทุนของประเทศอย่ำงกวำ้งขวำงตำมวรรคสอง ได้แก่ หนังสอืสญัญำ
เกี่ยวกบักำรค้ำเสร ีเขตศุลกำกรร่วมหรือกำรให้ใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ หรือท ำให้
ประเทศต้องสูญเสยีสทิธใินทรพัยำกรธรรมชำตทิัง้หมดหรอืบำงส่วน หรอืหนังสอืสญัญำ
อื่นตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิ
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๔๔ 

ใหม้กีฎหมำยก ำหนดวธิกีำรทีป่ระชำชนจะเขำ้มำมส่ีวนร่วมในกำรแสดงควำม
คดิเห็นและได้รบักำรเยียวยำที่จ ำเป็นอนัเกิดจำกผลกระทบของกำรท ำหนังสอืสญัญำ 

ตำมวรรคสำมดว้ย 

เมื่อมปัีญหำว่ำหนังสอืสัญญำใดเป็นกรณีตำมวรรคสองหรอืวรรคสำมหรอืไม่ 
คณะรฐัมนตรจีะขอใหศ้ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยกไ็ด ้ ทัง้นี้ ศำลรฐัธรรมนูญต้องวนิิจฉัยให้
แลว้เสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

 

มำตรำ ๑๗๙  พระมหำกษตัรยิท์รงไวซ้ึง่พระรำชอ ำนำจในกำรพระรำชทำนอภยัโทษ 

 

มำตรำ ๑๘๐  พระมหำกษตัรยิท์รงแต่งตัง้ขำ้รำชกำรฝ่ำยทหำรและฝ่ำยพลเรอืน
ต ำแหน่งปลดักระทรวง อธบิด ีและเทยีบเท่ำ และทรงให้พน้จำกต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีที่
พน้จำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย เกษยีณอำยุ หรอืพน้จำกรำชกำรเพรำะถูกลงโทษ 

 

มำตรำ ๑๘๑  ขำ้รำชกำรและพนักงำนของรฐัซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงินเดอืนประจ ำ
และมใิช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืง จะเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง
อื่นมไิด ้

 

มำตรำ ๑๘๒  บทกฎหมำย พระรำชหัตถเลขำ และพระบรมรำชโองกำร 

อนัเกีย่วกบัรำชกำรแผ่นดนิตอ้งมรีฐัมนตรลีงนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร เวน้แต่ทีม่ ี
บญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่นในรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๑๘๓  เงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
องคมนตร ีประธำนและรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ประธำนและรองประธำนวุฒสิภำ 
ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ  
ใหก้ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

บ ำเหน็จบ ำนำญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่ง ใหก้ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ 
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๔๕ 

หมวด ๙ 

กำรขดักนัแหง่ผลประโยชน์ 

   
 

มำตรำ ๑๘๔  สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำตอ้ง 

(๑) ไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือ
รฐัวสิำหกจิหรอืต ำแหน่งสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๒) ไม่รบัหรอืแทรกแซงหรอืก้ำวก่ำยกำรเขำ้รบัสมัปทำนจำกรฐั หน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ หรอืเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัรฐั หน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิอนัมลีกัษณะเป็นกำรผกูขำดตดัตอน หรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้
ในห้ำงหุ้นส่วนหรอืบริษัทที่รบัสมัปทำนหรอืเขำ้เป็นคู่สญัญำในลกัษณะดงักล่ำว  ทัง้นี้  

ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

(๓) ไม่รบัเงินหรอืประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือ
รัฐวิสำหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รฐัวสิำหกจิปฏบิตัติ่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกจิกำรงำนปกต ิ

(๔) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม อนัเป็นกำรขดัขวำงหรอื
แทรกแซงกำรใชส้ทิธหิรอืเสรภีำพของหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนโดยมชิอบ 

มำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีส่มำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำรบั
เบี้ยหวดั บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 
และมิให้ใช้บงัคบัในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรบัหรือด ำรง
ต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรฐัสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรอืวุฒสิภำ หรอืกรรมกำรที่ไดร้บั
แต่งตัง้ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิที่เกี่ยวกับกิจกำรของสภำ หรอืกรรมกำรตำมที่มี
กฎหมำยบญัญตัไิวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

ให้น ำ (๒) และ (๓) มำบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรอืสมำชิกวุฒิสภำ และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำนัน้ที่ด ำเนินกำรในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ ร่วมด ำเนินกำร หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำให้กระท ำกำร 

ตำมมำตรำนี้ดว้ย 
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๔๖ 

มำตรำ ๑๘๕  สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒิสภำต้องไม่ใช้สถำนะ
หรอืต ำแหน่งกำรเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำกระท ำกำรใด ๆ อนัมี
ลกัษณะที่เป็นกำรก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรอืของ
พรรคกำรเมอืง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ ำของข้ำรำชกำร 
พนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ กจิกำรทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ 
หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(๒) กระท ำกำรในลกัษณะที่ท ำให้ตนมส่ีวนร่วมในกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ
หรอืให้ควำมเหน็ชอบในกำรจดัท ำโครงกำรใด ๆ ของหน่วยงำนของรฐั เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรในกจิกำรของรฐัสภำ 

(๓) กำรบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง เลื่อนเงนิเดือนหรอืกำรให้
พ้นจำกต ำแหน่งของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำร
กำรเมอืง พนักงำน หรอืลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ กจิกำรที่
รฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 
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๔๗ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นกำรทัว่ไป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไป 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗๕ และมำตรำ ๒๖๘ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นกำรทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ม ำต รำ  ๒ ๒  พ ระรำช กฤษ ฎี ก ำนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั ้ง แต่ วัน ป ระก ำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรซึง่เป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 

มำตรำ ๔  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๘ ก/หน้ำ ๑/๒๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 
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๔๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๒๖๘ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิห้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรตำมรฐัธรรมนูญนี้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยหำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มผีลใชบ้งัคบัแล้ว สมควร
ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั ้งสม ำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรซึ่ งเป็นกำรเลือกตั ้งทั ว่ไป   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 
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๔๙ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

เรยีกประชุมรฐัสภำสมยัประชมุสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่อง 

พ.ศ. ๒๕๖๒๓ 

   

 
พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวั มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่สภำผู้แทนรำษฎรได้ก ำหนดวนัเริ่มสมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ที่สอง  
ในวนัที ่๑ พฤศจกิำยน ตำมควำมในมำตรำ ๑๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒๑ มำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำช
กฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง ตัง้แต่วันที่  ๑ 
พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้ำ ๑/๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๑๒๑ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหใ้นปีหนึ่งใหม้สีมยัประชุมสำมญัของรฐัสภำ
สองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่ส ิบวนั และวนัเริ ่มสมยัประชุมสำมญั
ประจ ำปีครัง้ที่สอง ให้เป็นไปตำมที่สภำผู้แทนรำษฎรก ำหนด ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎร 

ได้ก ำหนดวนัเริม่สมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ที่สอง ในวนัที่ ๑ พฤศจกิำยน สมควร 

ทีจ่ะใหม้กีำรเรยีกประชุมรฐัสภำสมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่อง  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชกฤษฎกีำน้ี  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๑ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ปิดประชุมรฐัสภำสมยัประชมุสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่อง 
พ.ศ. ๒๕๖๓๔ 

   
 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นปีที ่๕ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวั มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีไ่ดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเรยีกประชุมรฐัสภำสมยัประชุมสำมญั
ประจ ำปีครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้  บดันี้  
จะสิ้นก ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยี่สิบวันตำมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สองในวันที ่ 
๒๘ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจกัรไทย จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำปิดประชุม
รฐัสภำสมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ทีส่อง ตัง้แต่วนัที ่๒๙ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๗/ตอนที ่๖ ก/หน้ำ ๑/๒๓ มกรำคม ๒๕๖๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คอื โดยที่มำตรำ ๑๒๑ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมยัประชุมสำมัญของ
รฐัสภำสองสมยั ๆ หนึ่งให้มกี ำหนดเวลำหนึ่งร้อยยีส่บิวนั โดยวนัเริม่สมยัประชุมสำมญั
ประจ ำปีครัง้ทีส่อง ใหเ้ป็นไปตำมทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรก ำหนด และไดม้พีระรำชกฤษฎีกำ
เรยีกประชุมรฐัสภำสมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดวนัเริม่
สมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ที่สอง ตัง้แต่วนัที่ ๑ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่จะสิน้
ก ำหนดเวลำหนึ่ งร้อยยี่สิบวันตำมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีครัง้ที่ สองในวันที ่ 
๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมควรที่จะก ำหนดให้ปิดประชุมรฐัสภำสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีครัง้ทีส่อง  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๓ 

พระรำชกฤษฎกีำ  
เรยีกประชุมสมยัวสิำมญัแหง่รฐัสภำ  

พ.ศ. ๒๕๖๒๕ 

   
 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวั มพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ  

 

โดยที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภำ 

เป็นกำรประชุมสมยัวสิำมญั  
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๗๕ ของรฐัธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจกัรไทย จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเรยีกประชุม
สมยัวสิำมญัแห่งรฐัสภำ ตัง้แต่วนัที ่๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๐๓ ก/หน้ำ ๗/๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีข่ณะนี้ไดม้กีำร
ปิดประชุมรฐัสภำ สมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ทีห่นึ่ง ตัง้แต่วนัที ่๑๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำปิดประชุมรฐัสภำสมยัประชุมสำมญัประจ ำปีครัง้ทีห่นึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แต่เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตำมมำตรำ ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรฐัสภำเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๕ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ปิดประชุมสมยัวสิำมญัแห่งรฐัสภำ 

พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 

   
 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทรมหำวชริำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวัมพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

โดยที่ได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมสมัยวิสำมัญแห่งรฐัสภำ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตัง้แต่วนัที ่๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้ บดันี้ สมควรทีจ่ะใหปิ้ดประชุมสมยัวสิำมญั
แห่งรฐัสภำดงักล่ำว 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทยจึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำปิดประชุม 

สมยัวสิำมญัแห่งรฐัสภำ ตัง้แต่วนัที ่๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๑๐ ก/หน้ำ ๑/๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื ตำมทีไ่ดม้กีำรตรำพระรำช
กฤษฎกีำเรยีกประชมุสมยัวสิำมญัแห่งรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้แต่วนัที ่๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นัน้ บดันี้ สมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมสมยัวสิำมญัแห่งรฐัสภำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๗ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดันครปฐม 

เขตเลอืกตัง้ที ่๕ แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจำ้อยู่หวัมพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำร
เลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ขึน้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๕ วรรคหนึ่ ง (๑) และมำตรำ ๑๗๕ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ 
ขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้ เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลอืกตัง้ที ่๕ แทนต ำแหน่งทีว่่ำง พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มำตรำ ๒๗  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหม้กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลอืกตัง้
ที ่๕ แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๑๐๑ ก/หน้ำ ๑/๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๘ 

มำตรำ ๔  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๕๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ เนื่ องด้วยต ำแหน่ง
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดันครปฐม เขตเลอืกตัง้ที ่๕ ว่ำงลง ซึ่งมำตรำ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง 
(๑) ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิว่ำ ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใด นอกจำกถึงครำว
ออกตำมอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร หรอืเมื่อมกีำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด ำเนินกำรตรำ
พระรำชกฤษฎีกำเพื่อจัดให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ภำยในสี่สบิห้ำวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่งนัน้ว่ำง เวน้แต่อำยุของสภำผู้แทนรำษฎรจะเหลอือยู่ 
ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๖๐ 

พระรำชกฤษฎกีำ 

ใหม้กีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๗ วรรคหำ้ มำตรำ ๑๗๕ และมำตรำ ๒๖๙ (๑) 
(ก) ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำช
กฤษฎกีำขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกสมำชิก
วุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

มำตรำ ๒๘  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหม้กีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ 

 

มำตรำ ๔  ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๙๔ ก/หน้ำ ๑/๑๖ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๖๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎีกำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๒๖๙ (๑) (ก) 
ของรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ด ำเนินกำรจดัใหม้ี
กำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำตำมมำตรำ ๑๐๗ จ ำนวนสองรอ้ยคนตำมพระรำชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนวนัที่ม ี
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรตำมมำตรำ ๒๖๘ ไม่น้อยกว่ำสบิห้ำวนั แล้วน ำรำยชื่อ
เสนอต่อคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ประกอบกับมำตรำ ๑๐๗ วรรคห้ำ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำนี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๖๒ 

พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ  

 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร  

 

พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มบีทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำร
จ ำกัดสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำได้
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรเป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ซึง่กำรตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่ำ “พระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 

เกำ้สบิวนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๖๘ ก/หน้ำ ๔๐/๑๒ กนัยำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๖๓ 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรและกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรและกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓ ) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗ เรื่ อง  
ให้พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญบำงฉบบัมีผลบงัคบัใช้ต่อไป ลงวนัที่ ๗ มิถุนำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำย

ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และใหห้มำยควำมรวมถงึประธำนกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ดว้ย 

“ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวัด” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตัง้ประจ ำจังหวัดตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

“เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเขตเลือกตัง้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัย  
และผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหช้่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนในกำรเลอืกตัง้ 

“ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

“ผูส้มคัร” หมำยควำมว่ำ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

“วันเลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ วนัที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้เป็นวัน
เลอืกตัง้ 

“กำรเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๖๔ 

“เขตเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ทอ้งทีท่ีก่ ำหนดเป็นเขตเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 

“หน่วยเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ทอ้งทีท่ีก่ ำหนดใหท้ ำกำรออกเสยีงลงคะแนน 

“ที่เลือกตัง้” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ก ำหนดให้ท ำกำรออกเสียงลงคะแนน  
และใหห้มำยควำมรวมถงึบรเิวณทีก่ ำหนดขึน้โดยรอบทีเ่ลอืกตัง้ดว้ย 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึเขตดว้ย 

“ต ำบล” หมำยควำมรวมถงึแขวงดว้ย 

“ศำลำกลำงจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึส ำนักงำนเขตดว้ย 

“เทศบำล” หมำยควำมรวมถึงเมอืงพทัยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษดว้ย 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืงตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๕  ในกรณีที่พระรำชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ ำหนดไว้เป็น
ประกำรอื่น กำรใดทีก่ ำหนดใหแ้จง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรใหบุ้คคลใดเป็นกำรเฉพำะ 
ถ้ำได้แจ้ง ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรให้บุคคลนัน้ ณ ภูมลิ ำเนำหรอืที่อยู่ที่ปรำกฏ
ตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร ให้ถอืว่ำได้แจง้ ยื่น 
หรือส่งโดยชอบด้วยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ แล้ว  และในกรณีที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหป้ระกำศหรอืเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไป ใหถ้อืว่ำกำรประกำศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีกำรอื่นใดที่ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก เป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยชอบดว้ยพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร 

มีอ ำนำจก ำหนดหรือมีค ำสัง่ เรื่องใด ถ้ำมิได้ก ำหนดวิธีกำรไว้ เป็นกำรเฉพำะ  
ให้คณะกรรมกำรก ำหนดโดยท ำเป็นระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่ แล้วแต่กรณี  
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๖๕ 

และถำ้ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ใชบ้งัคบัแกบ่คุคลทัว่ไป ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
และใหด้ ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งด้วย  ทัง้นี้ ถ้ำระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใด 

มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไว้ คณะกรรมกำรต้องก ำหนดระยะเวลำ 

กำรด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มำตรำ ๖  เพื่ อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 

เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรอื่นใดที่จ ำเป็นได้
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้หรอืทีม่ไิดม้บีญัญตัไิวแ้ลว้เป็นกำรเฉพำะในพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๗  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ในระหว่ำงเวลำนับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำใหม้กีำรเลอืกตัง้ใชบ้งัคบัจนถงึ
วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำร  
ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยกรรมกำรแต่ละคนอำจอยู่ ณ 
สถำนที่แตกต่ำงกันได้ และให้เลขำธิกำรด ำเนินกำรบนัทึกเสียงและภำพเก็บไว้เ ป็น
หลกัฐำน  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๘  กำรพิจำรณำและมีค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งต้องก ำหนดใหก้ำรพจิำรณำเป็นไปโดยรวดเรว็และเทีย่งธรรม  
ในกำรนี้ อำจก ำหนดใหศ้ำลชัน้ต้นทีม่เีขตอ ำนำจในเขตเลอืกตัง้นัน้เป็นผูร้บัค ำรอ้งแทน
เพื่อจดัส่งใหศ้ำลฎีกำวนิิจฉยั หรอือำจใหศ้ำลชัน้ต้นดงักล่ำวเป็นผูไ้ต่สวนพยำนหลกัฐำน
หรอืด ำเนินกำรอื่นทีจ่ ำเป็นแทนศำลฎกีำกไ็ด ้

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องศำลฎกีำเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ผู้พิพำกษำซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศำลฎีกำ องค์คณะผู้พิพำกษำ ตลอดจน
บุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพำกษำมอบหมำยให้ปฏิบตัิหน้ำที่มีสิทธิได้รบัเบี้ยประชุมหรือ
ค ่ำตอบแทน  แล ้วแต ่ก รณ ี ตำม ระเบียบที่คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรศำลยุตธิรรมก ำหนด 

 

มำตรำ ๙  ในกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรส่งเสรมิและสนับสนุน
ใหส้ภำองค์กรชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดทัง้
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ประชำชนทัว่ไป ใหม้ส่ีวนร่วมในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้มูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อใหก้ำร
เลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

กำรส่งเสรมิ สนับสนุน และกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำร
คุ้มครองมิให้เกิดอันตรำยแก่ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อมูล รวมตลอดทัง้มำตรกำรรกัษำ
ควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้มลูดว้ย 

เบำะแสหรือข้อมู ลที่องค์กร ชุมชน หรือบุ คคลตำมวรรคหนึ่ งแจ้งต่ อ
คณะกรรมกำร จะน ำไปเป็นเหตุในกำรด ำเนินคดแีก่ผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้มลูนัน้ในทำงใด
มไิด ้เวน้แต่เป็นเบำะแสหรอืขอ้มลูทีผู่แ้จง้รูอ้ยู่แลว้ว่ำเป็นเทจ็ 

 

มำตรำ ๑๐  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๑๑  เมื่ อมีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั ้งทั ว่ไปขึ้นใช้บังคับ  
ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัให้ม ีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
จ ำนวนสำมร้อยห้ำสิบคน 

(๒) ด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ด้มำซึ่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อของ
แต่ละพรรคกำรเมอืง รวมจ ำนวนหนึ่งร้อยหำ้สบิคนตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนด
ไวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๑๒  ภำยในห้ำวนันับแต่วนัที่พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป 
ใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมกำรประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ก ำหนดวนัรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ โดยเริม่รบัสมคัร 

ไม่เกนิยีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใหม้กีำรเลอืกตัง้ทัว่ไปใชบ้งัคบั และต้อง
ก ำหนดวนัรบัสมคัรไม่น้อยกว่ำหำ้วนั 
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(๓) จ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีแ่ต่ละจงัหวดั 

จะพงึมแีละจ ำนวนเขตเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องมี
รำยละเอยีดเกีย่วกบัอ ำเภอหรอืเขตพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเลอืกตัง้ 

(๔) ก ำหนดสถำนทีท่ีพ่รรคกำรเมอืงจะส่งบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรแบบบญัชรีำยชื่อ 

ในกรณีที่มกีำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มกีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
ใหน้ ำควำมใน (๑) และ (๒) มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๓  ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป ใหพ้รรคกำรเมอืงทีส่่งผูส้มคัรแจง้รำยชื่อ
บุคคลซึ่งพรรคกำรเมอืงนัน้มมีติว่ำจะเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎรเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบแต่งตัง้เป็นนำยกรฐัมนตรีไม่เกินสำมรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรก่อนปิดกำร 

รบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ และใหค้ณะกรรมกำรประกำศรำยชื่อบุคคลดงักล่ำวพรอ้มกบัชื่อของ
พรรคกำรเมอืงนัน้ใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

เมื่อพรรคกำรเมอืงแจง้รำยชื่อบุคคลใดตำมวรรคหนึ่งแล้ว บุคคลนัน้หรอืพรรค
กำรเมอืงนัน้จะถอนรำยชื่อหรอืเปลีย่นแปลงรำยชื่อบุคคลนัน้ไดเ้ฉพำะกรณีบุคคลนัน้ตำย
หรือขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม และต้องกระท ำก่อนปิดกำรรับสมัครรับ
เลอืกตัง้ 

กำรคัดเลือกรำยชื่อบุคคลตำมวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

พรรคกำรเมอืงจะไม่เสนอรำยชื่อบุคคลตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๔  กำรเสนอรำยชื่อบุคคลตำมมำตรำ ๑๓ ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รบักำรเสนอชื่อ โดยมีรำยละเอียด
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๒) ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มทีจ่ะเป็น
รฐัมนตรตีำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ และไม่เคยท ำหนังสอืยนิยอมตำม (๑) ใหพ้รรค
กำรเมอืงอื่นในกำรเลอืกตัง้ครำวนัน้ 

กำรเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำไม่มีกำรเสนอชื่อ
บุคคลนัน้ 
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๖๘ 

มำตรำ ๑๕  กรณีที่มเีหตุจ ำเป็นอนัมิอำจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ
จดักำรเลอืกตัง้ทัว่ไปพรอ้มกนัทัว่รำชอำณำจกัรตำมวนัทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด
ตำมมำตรำ ๑๒ (๑) อันมิใช่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๐๒ และคณะกรรมกำรมีมติด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรทัง้หมดเท่ำที ่ม ีอยู ่ว่ำกำรด ำเนินกำร
เล ือกตัง้ต่อไปตำมก ำหนดวนัเด ิมจะก่อให ้เก ิดควำมไม่เป็นธรรมหรอืเรยีบร้อย 
คณะกรรมกำรจะประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่ก็ได้ แต่ต้องจดัให้มกีำรเลอืกตัง้
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่เหตุดงักล่ำวสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีเหตุตำมวรรคหนึ่ งเกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนน 
คณะกรรมกำรจะสัง่ยกเลกิกำรเลอืกตัง้ และประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่กไ็ด ้

เพื่อประโยชน์ในกำรนับอำยุของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และอำยุของผูส้มคัร ให้นับถึง
วนัเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรไดก้ ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๑๒ (๑) 

 

มำตรำ ๑๖  ในกำรเลือกตัง้ทั ว่ไปหรือกำรเลือกตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  
หำกคณะกรรมกำรสัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำร
มอี ำนำจออกประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้และให้ย่นหรอืขยำยระยะเวลำหรอืงดเวน้กำร
ด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้
เฉพำะในกำรเลอืกตัง้นัน้ เพื่อใหเ้หมำะสมและจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ให้เป็นไป
โดยรวดเรว็ สุจรติและเทีย่งธรรมได ้

ในกรณีที่มีกำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้สมคัรเดิมที่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมยงัคงเป็นผู้สมคัรในกำรเลอืกตัง้ที่จะจดัขึ้นใหม่โดย
ไม่ต้องรบัสมคัรใหม่ เว้นแต่จะไม่มผีู้สมคัรเดมิเหลอือยู่ 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดบ้ญัญตัไิว้
เป็นอย่ำงอื่น กำรฟ้องคดหีรอืกำรยื่นค ำร้องเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 
ในกำรจดัหรอืด ำเนินกำรให้มีกำรจดักำรเลือกตัง้อนัมิใช่เ ป็นกำรใช้อ ำนำจโดยตรง
ตำมรฐัธรรมนูญ ให้ยื่นต่อศำลปกครองสูงสุดภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่มเีหตุที่จะฟ้อง
คดหีรอืยื่นค ำร้อง แต่มใิห ้น ำมำตรกำรหรอืวิธีกำรชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครองมำใชบ้งัคบั 

กำรพจิำรณำคดแีละกำรท ำค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุดตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด 

โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำซึ่งตอ้งก ำหนดใหก้ำรพจิำรณำเป็นไปโดยรวดเรว็และ
เที่ยงธรรม  ทัง้นี้  ค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ของศำลปกครองสูงสุดไม่กระทบถึงกำร
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๖๙ 

ด ำเนินกำรเลือกตัง้หรือกำรกระท ำอื่นใดที่ได้ด ำเนินกำรไปก่อนศำลปกครองสูงสุด 

มคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ 

กำรปฏิบัติห น้ ำที่ ข อ งศำลปกครองสู ง สุด เกี่ ย วกับ กำรเลือกตั ้งตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ตุลำกำรซึ่ งร่วมประชุมใหญ่ตุลำกำรใน 

ศำลปกครองสูงสุด องค์คณะตุลำกำร ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะตุลำกำรมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่มีสิทธิได้รบัเบี้ยประชุมหรือค่ำตอบแทน แล้วแต่กรณี ตำมระเบียบที ่
คณะกรรมกำรบริหำรศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศำลปกครองและ 

วธิพีจิำรณำคดปีกครองก ำหนด 

กำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุดตำมมำตรำนี้ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม ่น้อยกว่ำเจ ็ดวนั และในกรณีที ่ศำลปกครองสูงสุดยงัไม ่ได ้ม  ี

ค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ใหก้ำรพจิำรณำเป็นอนัยุติ และให้ด ำเนินกำรไปตำมค ำสัง่ของ
คณะกรรมกำร 

 

หมวด ๒ 

เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๘  ในกำรเลอืกตัง้แต่ละครัง้ ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้บุคคล
เป็นเจำ้พนกังำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้หนึ่งคน มหีน้ำที่เกี่ยวกบักำร 

รบัสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และด ำเนินกจิกำรทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

(๒) คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมคน มหีน้ำที่
เกี่ยวกบักำรก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ ทีเ่ลอืกตัง้ กำรจดัท ำบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธ ิเลอืกตัง้ 
กำรเพิม่ชื่อ และกำรถอนชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ รวมทัง้มหีน้ำที่ก ำกบัดูแล
กำรออกเสยีงลงคะแนน กำรนับคะแนน และกำรประกำศผลกำรนับคะแนน 

กำรแต่งตัง้และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้หรอื
มอบหมำยใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้หรอืคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
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๗๐ 

ประจ ำเขตเลอืกตัง้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร คณะบุคคล หรอืบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลอื
กำรปฏบิตังิำนในกำรเลอืกตัง้ไดต้ำมสมควร 

กำรใดที ่เป็นหน้ำที ่และอ ำนำจของผู ้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้หรอืคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ คณะกรรมกำรจะออก
ระเบยีบใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเขตเลอืกตัง้มอี ำนำจมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำร คณะบุคคล หรอืบุคคลตำม
วรรคสำมท ำหน้ำที่แทนก็ได้ ในกรณีเช่นนั ้น กำรด ำเนินกำร กำรแจ้ง หรือกำรยื่น 
ที่กระท ำต่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร แจ้ง หรือได้ยื่นต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้หรอืคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้แลว้ 

 

มำตรำ ๑๙  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้แต่งตัง้ผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้เป็นเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ห้ำคน มหีน้ำที่เกี่ยวกบักำรออกเสยีง
ลงคะแนนในที่เลือกตัง้และนับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้แต่ละแห่ง ในกรณีที่หน่วย
เลอืกตัง้ใดมผีู้มสีทิธเิลือกตัง้เกนิแปดรอ้ยคนอำจแต่งตัง้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
เพิม่ไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๒) เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัอย่ำงน้อยหนึ่งคน ซึ่งแต่งตัง้จำกเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเพื่ อท ำหน้ำที่ ร ักษำควำมปลอดภัยและสนับสนุนกำรปฏิบัติห น้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

กำรแต่งตัง้และกำรฝึกอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้และเจำ้หน้ำที่
รกัษำควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
โดยในกำรฝึกอบรมจะด ำเนินกำรฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่งเพื่อส ำรองไว้
มำกกว่ำจ ำนวนทีต่อ้งใชจ้รงิแต่ไม่เกนิจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดกไ็ด ้

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้หรอืผูต้รวจกำรเลอืกตัง้
พบเหน็กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัผู้ใดกระท ำผดิ
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกระท ำกำรใดอันอำจเป็นเหตุให ้

กำรเลอืกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม หรอืเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  
ให้รำยงำนคณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรโดยทนัที และให้คณะกรรมกำรหรอืกรรมกำร 

มอี ำนำจสัง่เปลี่ยนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจำ้หน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัได้
ตำมที่เห็นสมควร ในกรณีที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรฐั ให้ผู้ตรวจกำร
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๗๑ 

เลอืกตัง้มอี ำนำจแจง้เตอืนใหป้ฏิบตัใิหถู้กต้องได้ ถ้ำไม่มกีำรด ำเนินกำรแก้ไขใหถู้กต้อง
ตำมทีแ่จง้เตอืน ใหร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทรำบโดยเรว็ 

ในกรณีทีก่รรมกำรเป็นผูพ้บเหน็กำรกระท ำตำมวรรคสำม ใหก้รรมกำรมอี ำนำจ
สัง่เปลี่ยนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้หรือเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัยได้ตำมที่
เหน็สมควร  ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่หน็ว่ำกำรกระท ำหรอืกำรงดเวน้กำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำร
กระท ำของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ใหม้อี ำนำจสัง่ใหร้ะงบั ยบัยัง้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอืสัง่ให้
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ตำมที่เห็นสมควร ถ้ำเป็นกำรกระท ำของบุคคลซึ่งมใิช่
เป็นเจำ้หน้ำที่ของรฐั ให้มอี ำนำจสัง่ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ หรอืพนักงำน
ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชัน้ผู้ ใหญ่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ หรือสัง่ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดับันทึกพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำและรวบรวม
พยำนหลกัฐำนไว้เพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้ตำมที่จ ำเป็น หรือในกรณีจ ำเป็นอนัไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้จะสัง่ให้ระงบัหรอืยบัยัง้กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ในหน่วยเลือกตัง้บำงหน่วย
หรือทุกหน่วยในเขตเลือกตัง้ที่พบเห็นกำรกระท ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท ำนั ้นก็ได ้

แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบโดยเร็ว  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๐  ก่อนวนัเลอืกตัง้ หำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มไีม่ครบ
จ ำนวนไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้แต่งตัง้บุคคล 

ผูม้คีุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๙ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใหค้รบจ ำนวน 

 

มำตรำ ๒๑  ในวันเลือกตัง้ ถ้ ำถึงเวลำเปิดกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว 

มกีรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มำปฏบิตัหิน้ำทีไ่ม่ครบจ ำนวน แต่มำไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ ใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ที่มำปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ได้ และให้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ 

ทีม่ำปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในขณะนัน้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ 
เพื่อแต่งตัง้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๙ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้
เพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนก่อนกำรนับคะแนน 

ในกรณีที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้มำปฏิบัติห น้ำที่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ ง  
ให้กรรมกำรประจ ำห น่วยเลือกตั ้งที่มำปฏิบัติห น้ำที่อยู่ ในขณะนั ้นรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้เพื่อแต่ งตัง้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตำม 

มำตรำ ๑๙ เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ใหค้รบจ ำนวนโดยเรว็ 
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๗๒ 

ในก รณี ที่ ไม่ มีก รรมกำรป ระจ ำห น่ วย เลื อกตั ้งม ำปฏิ บั ติห น้ ำที่ เลย  
ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้แต่งตัง้บุคคลผู้มคีุณสมบตัิตำมมำตรำ ๑๙ 
เป็นกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

กำรแต่งตัง้และกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๒  ในกรณีที่มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ 

เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ผู้ใดขำดประสิทธภิำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ หรอืละทิ้ง
หน้ำที ่หรอืไม่ยอมปฏบิตัหิน้ำที ่ใหก้รรมกำรมอี ำนำจสัง่ใหผู้้นัน้พน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่
แลว้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

 

มำตรำ ๒๓  ห้ำมมใิห้กรรมกำร เลขำธกิำร ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั หรอืเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ หลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติำม
หน้ำที่ ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเป็นกำรขดัขวำงมิให้กำรเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำร หรอืค ำสัง่ของศำลอนัเกี่ยวกบั
กำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

กรรมกำร เลขำธิกำร ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จงัหวดั หรือเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ หรอืกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
หรอืปฏบิตัติำมค ำสัง่ของศำลอนัเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ หำกไดก้ระท ำโดยสุจรติ ย่อมไดร้บั
ควำมคุม้ครอง ไม่ตอ้งรบัผดิทัง้ทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรอืทำงปกครอง 

 

มำตรำ ๒๔  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้ เป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

(๑) กรรมกำร เลขำธกิำร ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดั 

(๒) เจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

ส ำหรบับุคคลตำม (๒) ให้เป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำนับแต่
วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จนสิน้สุดแห่งกำรงำนในหน้ำที ่

 

มำตรำ ๒๕  ค่ำตอบแทนของเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
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หมวด ๓ 

กำรจดักำรเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

จ ำนวนสมำชกิ เขตเลอืกตัง้ หน่วยเลอืกตัง้ และทีเ่ลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๒๖  กำรก ำหนดจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีแ่ต่ละจงัหวดัจะพงึม ี
และกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ ใหด้ ำเนินกำรตำมวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหใ้ชจ้ ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎรทีป่ระกำศ
ในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มกีำรเลอืกตัง้ เฉลี่ยด้วยจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมร้อย
หำ้สบิคน จ ำนวนที่ได้รบัให้ถือว่ำเป็นจ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่งคน 

(๒) จงัหวดัใดมรีำษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่ งคนตำม (๑)  
ใหม้สีมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรในจงัหวดันัน้ไดห้นึ่งคน โดยใหถ้อืเขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้ 

(๓) จงัหวดัใดมรีำษฎรเกนิจ ำนวนรำษฎรต่อสมำชกิหนึ่งคน ใหม้สีมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรในจงัหวดันัน้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ ำนวนรำษฎรที่ถึงเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรต่อ
สมำชกิหนึ่งคน 

(๔) เมื่อไดจ้ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรของแต่ละจงัหวดัตำม (๒) และ (๓) แล้ว 
ถำ้จ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรยงัไม่ครบสำมรอ้ยห้ำสบิคน จงัหวดัใดมเีศษทีเ่หลอื
จำกกำรค ำนวณตำม (๓) มำกทีสุ่ด ให้จงัหวดันัน้มสีมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรเพิม่ขึน้อีก
หนึ่งคน และให้เพิ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมวิธีกำรดังกล่ำวแก่จงัหวัดที่มีเศษ 

ทีเ่หลอืจำกกำรค ำนวณนัน้ในล ำดบัรองลงมำตำมล ำดบัจนครบจ ำนวนสำมรอ้ยหำ้สบิคน 

(๕) จงัหวดัใดมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรไดเ้กนิหนึ่งคน ใหแ้บ่งเขต
จงัหวดัออกเป็นเขตเลอืกตัง้เท่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่งึม ีโดยต้องแบ่งพืน้ที่
ของเขตเลอืกตัง้แต่ละเขตใหต้ดิต่อกนัและตอ้งจดัใหม้จี ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตใกล้เคยีงกนั 

 

มำตรำ ๒๗  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ส ำหรบักำรเลอืกตัง้
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ไว้ทุกจงัหวดั เพื่อใหป้ระชำชนได้ทรำบล่วงหน้ำซึ่งจะต้องก ำหนด
ตำมหลกัเกณฑ์ที่บญัญตัิไว้ในมำตรำ ๒๖ และต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลอืกตัง้แต่ละเขต 

ใหต้ดิต่อกนัและตอ้งจดัใหม้จี ำนวนรำษฎรในแต่ละเขตเลอืกตัง้ใกลเ้คยีงกนั โดยถอืเกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี้ 
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(๑) ใหร้วมอ ำเภอต่ำง ๆ เป็นเขตเลอืกตัง้ โดยค ำนึงถงึพืน้ทีท่ีต่ดิต่อใกล้ชดิกนั 
ควำมสะดวกในกำรคมนำคมระหว่ำงกนั และกำรเคยอยู่ในเขตเลอืกตัง้เดียวกนั ถ้ำกำร
รวมอ ำเภอในลกัษณะนี้จะท ำให้มจี ำนวนรำษฎรมำกหรอืน้อยเกนิไป ให้แยกต ำบลของ
อ ำเภอออกเพื่อใหไ้ด้จ ำนวนรำษฎรพอเพยีงส ำหรบักำรเป็นเขตเลอืกตัง้ แต่จะแยกหรอื
รวมเฉพำะเพยีงบำงส่วนของต ำบลไม่ได ้

(๒) ในกรณีที่กำรก ำหนดพื้นที่ตำมเกณฑ์ใน (๑) จะท ำให้จ ำนวนรำษฎรในแต่ละ
เขตเลอืกตัง้มีจ ำนวนไม่ใกล้เคียงกันหรอืไม่มสีภำพเป็นชุมชนเดยีวกัน ให้ด ำเนินกำร 
แบ่งเขตเลอืกตัง้ตำมสภำพของชุมชนทีร่ำษฎรมกีำรตดิต่อกนัเป็นประจ ำในลกัษณะทีเ่ป็น
ชุมชนเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัและสำมำรถเดนิทำงตดิต่อกนัไดโ้ดยสะดวก โดยจะต้อง
ท ำใหจ้ ำนวนรำษฎรมจี ำนวนใกล้เคยีงกนัมำกที่สุด 

(๓) เปิดโอกำสใหพ้รรคกำรเมอืงและประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคดิเห็น
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ตำม (๑) และ (๒)  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๘  เมื่อได้ด ำเนินกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้แล้ว ใหค้ณะกรรมกำรประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำ และใหใ้ชเ้ขตเลอืกตัง้นัน้จนกว่ำจะมกีำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใหม่ 

ในกรณีที่มีกำรก ำหนดเขตเลือกตัง้ใหม่และมีผลให้พื้นที่ของเขตเลือกตั ้ง
เปลี่ยนแปลงไป ให้กำรด ำเนินกำรใดที่ได้ด ำเนินกำรไปโดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
ก่อนมกีำรก ำหนดเขตเลอืกตัง้ใหม่ เป็นอนัใชไ้ด ้

 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่จะมกีำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใหม่ ให้คณะกรรมกำรถือเขต
เลือกตัง้ที่มีกำรประกำศก ำหนดไว้แล้วเป็นหลักและปรับปรุงแก้ไขตำมหลักเกณฑ ์
ตำมมำตรำ ๒๗ และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๒๘ มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๐  ก่อนวันเลือกตัง้ไม่ น้อยกว่ำยี่สิบห้ำวัน ให้คณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ทีจ่ะพงึมใีนแต่ละเขตเลอืกตัง้ และที่
เลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตของหน่วยเลือกตัง้ เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้จ ำนวนน้อย จะรวมหมู่บำ้นทีอ่ยู่ตดิกนัตัง้แต่สองหมู่บำ้นขึน้ไปเป็นหน่วยเลอืกตัง้
เดียวกันก็ได้ ส ำหรบัในเขตเทศบำล เขตกรุงเทพมหำนคร หรือเขตชุมชนหนำแน่น  
อำจก ำหนดให้ใชเ้ขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรอืแม่น ้ำ เป็นเขตของหน่วย
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๗๕ 

เลือกตัง้ก็ได้ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้สิทธิเลือกตัง้ของผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้หน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมำณ  
แต่ถ้ำเหน็ว่ำไม่เป็นกำรสะดวกหรอืไม่ปลอดภยัในกำรไปออกเสยีงลงคะแนนของผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ อำจก ำหนดจ ำนวนผู้มสีทิธเิลอืกตัง้มำกกว่ำจ ำนวนดงักล่ำวกไ็ด้ หรอืจะก ำหนด
หน่วยเลอืกตัง้เพิม่ขึน้โดยใหม้จี ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้น้อยกว่ำจ ำนวนดงักล่ำวกไ็ด ้

(๓) ทีเ่ลอืกตัง้ต้องเป็นสถำนทีท่ีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้เขำ้ออกไดส้ะดวก เพื่อกำรออก
เสยีงลงคะแนนมคีวำมเหมำะสม มขีนำดพอสมควร และควรตัง้อยู่ในย่ำนกลำงของหน่วย
เลอืกตัง้ พรอ้มทัง้ใหม้ป้ีำยหรอืเครื่องหมำยอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบรเิวณของทีเ่ลอืกตัง้
ไว้ด้วย ตำมลกัษณะของท้องที่และภูมปิระเทศในกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ ในท้องที่ใดถ้ำเห็นว่ำจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้มสีทิธ ิเลอืกตัง้  
หรอืเพื่อควำมปลอดภยัของผู้มสีิทธเิลอืกตัง้ อำจประกำศก ำหนดที่เลอืกตัง้นอกเขต
ของหน่วยเลอืกตัง้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

ให้ปิดประกำศกำรก ำหนดหน่วยเลือกตัง้และที่เลือกตัง้ไว้ ณ ที่เลือกตัง้หรือ
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ 

กำรเปลีย่นแปลงเขตของหน่วยเลอืกตัง้หรอืทีเ่ลอืกตัง้ ใหก้ระท ำไดโ้ดยประกำศ
ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสิบวนั เว้นแต่ในกรณีเกิดจลำจล อุทกภัย อคัคภียั เหตุสุดวสิยั 
หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น จะประกำศก่อนวนัเลอืกตัง้น้อยกว่ำสบิวนักไ็ด้ และให้น ำควำม
ในวรรคสองมำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๓๑  บุคคลผู้มคีุณสมบตัิดงัต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธเิลอืกตัง้ และมีหน้ำที ่
ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้อย่ำงอสิระโดยค ำนึงถงึประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส ำคญั 

(๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้
สญัชำตไิทยมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีในวนัเลอืกตัง้ 

(๓) มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นในเขตเลอืกตัง้มำแลว้เป็นเวลำไมน้่อยกว่ำเกำ้สบิวนั
นับถึงวนัเลอืกตัง้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๗๖ 

มำตรำ ๓๒  บุคคลผู้มีลกัษณะดงัต่อไปนี้ในวนัเลือกตัง้ เป็นบุคคลต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(๑) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๒) อยู่ในระหว่ำงถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๓) ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำลหรอืโดยค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

(๔) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรแจง้เหตุทีไ่ม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๓๓  ในกำรเลอืกตัง้ครัง้ใด ถำ้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่อำจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้
ได้เนื ่องจำกม เีหต ุอนัสมควร ให แ้จง้เหต ุที ไ่ม ่อำจไปใชส้ทิธ เิลอืกตัง้ต ่อบ ุคคล 
ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้ไวใ้นแต่ละเขตเลอืกตัง้ภำยในเจด็วนัก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืภำยใน
เจ็ดวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ แต่ถ้ำมเีหตุจ ำเป็นไม่อำจแจง้ได้ภำยในเจ็ดวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 
ให้ด ำเนินกำรแจ้งตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ทัง้นี้ กำรแจง้เหตุดงักล่ำวไม่เป็นกำร 
ตดัสทิธทิีผู่น้ัน้จะไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

ในกำรแจง้เหตุตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำเป็นหนังสอืหรอืโดยวธิกีำรอื่น
เพื่อชี้แจงเหตุดงักล่ำว โดยอำจมอบหมำยใหบุ้คคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมกำร
แต่งตัง้แทน หรอืจดัส่งหนงัสอืชี้แจงเหตุนัน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืแจง้โดยวธิกีำร
ทำงอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เหตุที่ผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้แจง้นัน้มใิช่เหตุอนัสมควร ใหแ้จ้งให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทรำบภำยในสำมวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่ได้รบัแจ้งตำมวรรคสำม มีสิทธยิื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ ำนวยกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

กำรแจง้เหตุ วธิกีำรแจ้งเหตุทำงอเิล็กทรอนิกส ์บุคคลทีจ่ะรบัแจง้เหตุ สถำนที่
รบัแจ้งเหตุ กำรพิจำรณำกำรแจ้งเหตุ และกำรอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยในกำรก ำหนดดังกล่ำวให้ค ำนึงถึงกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนด้วย  ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอียดของ 
เหตุที ่ท ำให ้ผู ้มสีทิธเิลอืกตัง้ไม่อำจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ไว ้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
พจิำรณำของบุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้ด้วย 
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๗๗ 

มำตรำ ๓๔  เมื่อครบก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตัง้  ให้บุคคลซึ่ ง
คณะกรรมกำรแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ไปใช้สทิธิเลอืกตัง้
และมไิด้แจ้งเหตุตำมมำตรำ ๓๓ หรอืแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนัน้มใิช่เหตุอนัสมควร 

ในกรณีที่ประกำศรำยชื่อตำมวรรคหนึ่งมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนจำก
ขอ้เท็จจรงิ ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค ำร้องต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัหรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๓๓ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๕  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้และมไิดแ้จง้เหตุทีไ่ม่อำจ
ไปใช้สิทธิเลือกตัง้หรือแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิ เลือกตัง้แล้ว แต่เหตุนั ้นมิใช่เหตุ 
อนัสมควร ผูน้ัน้ถูกจ ำกดัสทิธ ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค ำรอ้งคดัคำ้นกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรอืสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืสมคัรรบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ 

(๓)๒ สมคัรรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะ
ปกครองทอ้งที ่

(๔) ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำร
กำรเมือง และข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบข้ำรำชกำร
รฐัสภำ 

(๕ ) ด ำรงต ำแห น่งรองผู้บ ริห ำรท้องถิ่น  เลขำนุกำรผู้บ ริห ำรท้องถิ่น 
ผูช้่วยเลขำนุกำรผู้บรหิำรท้องถิ่น ประธำนที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ที่ปรกึษำผูบ้รหิำร
ท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

กำรจ ำกดัสทิธติำมวรรคหนึ่งให้มกี ำหนดเวลำครัง้ละสองปีนับแต่วนัเลอืกตัง้
ครัง้ที่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ และหำกในกำรเลอืกตัง้ครัง้ต่อไปผูน้ัน้ไม่ไป
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้อกีให้นับเวลำกำรจ ำกัดสทิธิครัง้หลงันี้โดยนับจำกวนัที่มิได้ไปใช้สทิธิ
เลือกตั ้งครัง้ ใหม่  หำกก ำหนดเวลำกำรจ ำกัดสิทธิครัง้ก่ อนยังเหลือ อยู่ เท่ ำใด  
ใหก้ ำหนดเวลำกำรจ ำกดัสทิธนิัน้สิน้สุดลง 

 
๒ แมไ้ด้รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำนไปแล้วก็ตำม แต่เมื่อปรำกฏว่ำผูน้ัน้เสยีสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้

เนื่องจำกมไิด้ใช้สทิธเิลอืกตัง้สมำชกิวุฒสิภำโดยมไิด้แจ้งเหตุอันสมควร จงึมผีลใหข้ำดคุณสมบตัแิละไม่
อำจด ำรงต ำแหน่งผูใ้หญ่บำ้นได ้(เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๕/๒๕๔๘) (มำตรำ ๒๖ เดมิ หลกักำรไม่เปลีย่นแปลง) 
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๗๘ 

 

ส่วนที ่๔ 

บญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๓๖  เมื่อมกีำรประกำศก ำหนดวนัเลอืกตัง้ครัง้ใดแล้ว ใหค้ณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้หรือผู้ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำย จดัท ำบัญชีรำยชื่อ 
ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ และปิดประกำศไว้ ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืบรเิวณ
ใกล้เคยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนทีท่ี่ประชำชนสะดวกในกำรตรวจสอบก่อนวนัเลอืกตัง้ 
ไม่น้อยกว่ำยี่สบิห้ำวนั กับให้แจ้งรำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ในทะเบียนบ้ำนไปยงัเจ้ำบ้ำน 
ใหท้รำบก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

บญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

บญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่จ ัดท ำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบผู้มำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ณ ที่เลอืกตัง้ ให้ระบุเลขประจ ำตวัประชำชนของผู้มสีทิธิ
เลอืกตัง้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๗๓  ในกรณีทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้หรอืเจำ้บำ้นผูใ้ดเหน็ว่ำตนหรอืผูม้ชีื่ออยู่
ในทะเบยีนบ้ำนของตนไม่มรีำยชื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แห่งหน่วยเลอืกตัง้ 
ทีต่นหรอืผูน้ัน้สมควรมชีื่อเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ ใหม้สีทิธยิื่นค ำรอ้งขอ
เพิม่ชื่อต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

เมื่อได้รบัค ำร้องตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้ตรวจสอบหลกัฐำน และถ้ำเห็นว่ำผู้ยื่นค ำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
เป็นผู้ม ีส ิทธิเลือกตัง้ ให้สัง่เพิ่มชื่อตำมที่ยื่นค ำร้องลงในบญัชรีำยชื่อผู้มสีิทธเิลือกตัง้
โดยเรว็ ถำ้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้เห็นว่ำผู้ยื่นค ำร้องหรือผู้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้ำนเป็นผู้ไม่ม ีสิทธิเลือกตัง้ก็ให้สัง่ยกค ำร้อง และแจง้ใหผู้ย้ ื่นค ำรอ้ง
ทรำบภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งโดยแสดงเหตุผลไวด้ว้ย 

 
๓ กำรนับระยะเวลำตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั ้ง

สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและสมำชกิวุฒสิภำฯ ไม่ว่ำกฎหมำยจะใช้ค ำว่ำ “ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำ ... วนั” 
หรอื “ไม่น้อยกว่ำ ... วนัก่อนวนัเลอืกตัง้” ก็ตำม จะต้องไม่นับวนัเลอืกตัง้และวนัที่มกีฎหมำยก ำหนด 
ใหต้อ้งปฏบิตัริวมค ำนวณดว้ย (เรื่องเสรจ็ที ่๒๓๕/๒๕๓๖) (มำตรำ ๓๐ เดมิ หลกักำรไม่เปลีย่นแปลง) 
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๗๙ 

เมื่อได้รบัแจ้งตำมวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นค ำร้องมีสิทธิยื่นค ำร้องต่อศำลจงัหวดั
ที่ตนมีภูมลิ ำเนำอยู่ หรอืต่อศำลแพ่งส ำหรบัผูท้ี่มภีูมลิ ำเนำอยู่ในกรุงเทพมหำนครก่อน 

วนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำหำ้วนั โดยไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมศำลในกำรด ำเนินกระบวนกำร
พจิำรณำ เพื่อใหศ้ำลวนิิจฉัยว่ำจะใหเ้พิม่ชื่อในบญัชรีำยชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ตำมทีไ่ด้รบั 

ค ำรอ้งหรอืไม่ 
เมื่อศำลได้รบัค ำร้องตำมวรรคสำมแล้ว ให้ศำลด ำเนินกำรพิจำรณำโดยเร็ว 

ค ำสัง่ของศำลให้เป็นที่สุด และให้ศำลแจ้งค ำสัง่ไปยงัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
เขตเลือกตัง้ เพื่อปฏิบตัิกำรตำมค ำสัง่โดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีกำรประกำศบัญชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปก่อนไดร้บัค ำสัง่ศำล ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้ด ำเนินกำรแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทุกฉบบัใหถ้กูตอ้งดว้ย 

กำรใดทีไ่ดป้ฏบิตัไิปตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้ก่อนไดร้บัค ำสัง่ศำลใหเ้ป็นอนัสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 

 

มำตรำ ๓๘  ผู้มสีิทธเิลือกตัง้ผู้ใดเห็นว่ำในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธเิลือกตัง้ที่ได้
ประกำศตำมมำตรำ ๓๖ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตัง้ หรือเจ้ำบ้ำนผู้ใดเห็นว่ำในบญัชี
รำยชื่อผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ปรำกฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบยีนบ้ำนของตน ผู้มีสทิธเิลอืกตัง้
หรอืเจ้ำบ้ำนผู้นัน้มีสทิธิยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ได้ 
ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสบิวนั เพื่อใหถ้อนชื่อผู้ซึ่งไม่มสีทิธเิลอืกตัง้นัน้ออกจำกบญัชี
รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำสมควร
สัง่ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตัง้ออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ หรือสมควร 
ยกค ำร้อง ก็ใหม้คี ำสัง่ถอนชื่อผู้นัน้หรือยกค ำร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งค ำสัง่ใหผู้้นัน้
หรือเจ้ำบ้ำนทรำบ และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๗ วรรคสำม วรรคสี่ และวรรคห้ำ  
มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๙  ในกรณีทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคลใด
แม้ค ำพพิำกษำยงัไม่ถงึทีสุ่ดกต็ำม ใหส้ ำนักงำนจดัท ำทะเบยีนผูถู้กเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
และบนัทกึกำรถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบุคคลนัน้ไว ้และในกรณีทีไ่ด้มกีำรประกำศ
บญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเล ือกตัง้แล้ว ให ้ส ำนักงำนแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรเล ือกตัง้
ประจ ำเขตเลือกตัง้ถอนชื่อผู้ซึ่งศำลสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้โดยกำรขดีชื่อบุคคลนัน้
ออกจำกบญัชีรำยชื่อผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ พร้อมทัง้หมำยเหตุไว้ด้วยว่ำถูกเพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ตำมค ำสัง่ศำล 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๘๐ 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้ส ำนักงำนศำลยุติธรรมแจ้งค ำพิพำกษำดังกล่ำวต่อ
ส ำนักงำน เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหส้อดคลอ้งกนั 

 

มำตรำ ๔๐  ห้ำมมใิห้ผู้ใดด ำเนินกำรหรอืยนิยอมให้มกีำรย้ำยบุคคลใดเขำ้มำ 
ในทะเบยีนบำ้นของตน เพื่อประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ 

กรณีดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 
เพื่อประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ 

(๑) กำรย้ำยบุคคลตัง้แต่ห้ำคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้ำบ้ำนเข้ำมำ 
ในทะเบยีนบ้ำนเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมสีทิธเิลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ภำยในสองปีนับแต่วนัทีย่ำ้ย
เขำ้มำในทะเบยีนบำ้น 

(๒) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบ้ำนโดยบุคคลนัน้มไิดอ้ยู่อำศัยจรงิโดย
ไม่มเีหตุอนัสมควร 

(๓) กำรยำ้ยบุคคลเขำ้มำในทะเบยีนบำ้นโดยมไิดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้บำ้น 

ควำมในวรรคสอง (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่หน่วยงำนของรฐั สถำนศกึษำ หรอืสถำน
ประกอบกำร หรือสถำนที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ที่ย้ำยเจ้ำหน้ำที ่
นักศึกษำ หรือพนักงำนของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด เข้ำมำ 
ในทะเบยีนบำ้นของตน  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูส้มคัรและกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๔๑  บุคคลผู้มคีุณสมบตัิดงัต่อไปนี้ เป็นผู้มีสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยไุม่ต ่ำกว่ำยีส่บิหำ้ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๓) เป็นสมำชกิพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมอืงหนึ่งแต่เพยีงพรรคกำรเมอืง
เดยีวเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวนันับถึงวนัเลือกตัง้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไปเพรำะเหตุยุบสภำ ระยะเวลำเก้ำสบิวนัดงักล่ำวใหล้ดลงเหลอืสำมสบิวนั 
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๘๑ 

(๔) ผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ตอ้งมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(ก) มชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจงัหวดัที่สมคัรรบัเลอืกตัง้มำแล้วเป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ข) เป็นบุคคลซึง่เกดิในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 

(ค) เคยศกึษำในสถำนศกึษำทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปีกำรศกึษำ 

(ง) เคยรบัรำชกำรหรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นหน่วยงำนของรฐั หรอืเคยมชีื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบำ้นในจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ แลว้แต่กรณี เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

 

มำตรำ ๔๒  บุคคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจรติ 

(๓) เป็นเจำ้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๕) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๖) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๗ ) อยู่ ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับ เลือกตั ้งเป็ นกำรชัว่ครำว 
หรอืถูกเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๘) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

(๙) เคยไดร้บัโทษจ ำคุกโดยไดพ้น้โทษมำยงัไม่ถงึสบิปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ เวน้แต่
ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือรฐัวิสำหกิจเพรำะ
ทจุรติต่อหน้ำที ่หรอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

(๑๑) เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพรำะร ่ำรวยผดิปกติ หรอืเคยต้องค ำพพิำกษำอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรอืต่อต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยุตธิรรม หรอืกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืควำมผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ 
ทีก่ระท ำโดยทุจรติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรกูย้มืเงนิ
ทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำดว้ยยำเสพตดิในควำมผดิฐำนเป็นผูผ้ลติ น ำเขำ้ 
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๘๒ 

ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก 
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย์ หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิฐำนฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจริตในกำร
เลอืกตัง้ 

(๑๔) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงนิเดือนประจ ำนอกจำกข้ำรำชกำร
กำรเมอืง 

(๑๕) เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๑๖) เป็นสมำชกิวุฒสิภำหรอืเคยเป็นสมำชกิวุฒสิภำและสมำชกิภำพสิน้สุดลง
ยงัไม่เกนิสองปี 

(๑๗) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รฐัวสิำหกจิ หรอืเป็นเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

(๑๘) เป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งในองคก์รอสิระ 

(๑๙) อยู่ในระหว่ำงตอ้งหำ้มมใิหด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๒๐) เคยพน้จำกต ำแหน่งเพรำะศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ำมกีำรเสนอ กำรแปร
ญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก
วุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรมีส่วนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรใช้งบประมำณ
รำยจ่ำย 

(๒๑) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์ ร ่ำรวยผิดปกต ิ 
หรอืกระท ำควำมผดิฐำนทุจรติต่อหน้ำที่ หรอืจงใจปฏิบตัิหน้ำที่หรอืใช้อ ำนำจขดัต่อ
บทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมำย หรอืฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๔๓  ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรค
กำรเมืองที่ตนเป็นสมำชกิส่งสมคัรรบัเลอืกตัง้และไดร้บักำรสรรหำตำมวธิีกำรที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตัง้ 

เกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรำยชื่ออยู่ในบญัชีรำยชื่อผู้สมคัรแบบบญัชี
รำยชื่อ 
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๘๓ 

 

มำตรำ ๔๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ประกำศวธิกีำรหรอื
สถำนที่รบัสมคัรภำยในสำมวนันับแต่วนัที่คณะกรรมกำรก ำหนดวนัเลอืกตัง้ กรณีมเีหตุ
จ ำเป็นอนัมิอำจหลีกเลี่ยงได้ อำจมีกำรเปลี่ยนวิธีกำรหรือสถำนที่รบัสมัครก็ได้  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยจะก ำหนดให้กำรรบัสมคัรของแต่ละเขต
เลอืกตัง้ในจงัหวดัเดยีวกนักระท ำในสถำนทีเ่ดยีวกนักไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๕  ในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ใหผู้้สมคัรยื่นสมคัร
รบัเลอืกตัง้ตำมที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๔๔ ภำยในระยะเวลำกำรรบัสมัคร โดยมเีอกสำร
และหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หนังสอืรบัรองกำรส่งผู้สมคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ของหวัหน้ำพรรคกำรเมอืง 
ซึ ่งต ้องมคี ำรบัรองดว้ยว่ำไดด้ ำเน ินกำรถูกต ้องครบถ้วนตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืงแล้วตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๒) หลกัฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันสำมปี
นับถึงปีที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้สมคัร เวน้แต่เป็นผูไ้ม่ได้เสยีภำษีเงนิได้ ให้ท ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษ ี

(๓) เงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรคนละหนึ่งหมื่นบำท 

(๔) เอกสำรและหลกัฐำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

ใหส้ ำนักงำนจดัท ำขอ้มูลหลกัฐำนตำม (๒) และเปิดเผยใหป้ระชำชนทรำบเป็น
กำรทัว่ไป 

 

มำตรำ ๔๖  ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ 
ที่จะต้องตรวจสอบกำรสมคัรของผู้สมคัรว่ำได้ส่งเอกสำรและหลกัฐำนตำมมำตรำ ๔๕ 
ถูกต้องครบถ้วนหรอืไม่ ถำ้เหน็ว่ำไม่ถูกต้องครบถ้วนใหค้นืเอกสำรและหลกัฐำนทัง้หมด
ใหผู้ส้มคัรนัน้ 

ในกรณีทีผู่้สมคัรไดส่้งเอกสำรและหลกัฐำนตำมมำตรำ ๔๕ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ออกหลกัฐำนกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหแ้ก่
ผู้สมัครนัน้เรียงตำมล ำดับกำรยื่นสมัคร และให้ท ำส ำเนำคู่ ฉบับไว้เป็นหลักฐำนและ 
ใหป้ระกำศรำยชื่อผูส้มคัรภำยในเจด็วนันับแต่วนัปิดรบัสมคัรไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีเ่ลอืกตัง้ 
หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ลอืกตัง้ หรอืสถำนทีอ่ื่นทีเ่หน็สมควร 
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๘๔ 

ประกำศตำมวรรคสองอย่ำงน้อยให้มชีื่อตวั ชื่อสกุล และรูปถ่ำยของผู้สมคัร 
พรรคกำรเมอืงที ่ส งักดั และหมำยเลขประจ ำตวัผู ้สมคัรที ่จะใช ้ในกำรออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

มำตรำ ๔๗  ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นเฉพำะพื้นที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรบั
สมคัรรบัเลอืกตัง้ได้ตำมมำตรำ ๔๕ เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภยั อัคคภียั เหตุสุดวสิยั 
หรอืเหตุจ ำเป็นอื่น ในเขตเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจประกำศก ำหนดวนัรบัสมคัร
เพิม่เตมิโดยอำจก ำหนดใหด้ ำเนินกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นได ้

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๖ มำใชบ้งัคบัแก่กำรจดักำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ตำม
มำตรำนี้ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๘  ในกำรสมัครรบัเลือกตัง้ ให้ผู้สมัครได้รับหมำยเลขประจ ำตัว
ผู้สมัครเรียงตำมล ำดับเลขที่ของหลักฐำนกำรรับสมัครรับเลือกตัง้ที่ผู้อ ำนวยกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ออกใหต้ำมมำตรำ ๔๖ 

ในกรณีที่มีผู้มำสมัครพร้อมกันหลำยคนและไม่อำจตกลงล ำดับในกำรยื่น 
ใบสมคัรได ้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลำกระหว่ำงผูส้มคัรทีม่ำพรอ้มกนั 

เมื่อได้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมำยเลข
ประจ ำตวัผูส้มคัรไม่ไดไ้ม่ว่ำดว้ยประกำรใด ๆ 

 

มำตรำ ๔๙ กรณีทีผู่้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ไม่รบัสมคัรผูใ้ด 
หรอืไม่ประกำศรำยชื่อบุคคลใดเป็นผูส้มคัรตำมมำตรำ ๔๖ ใหบุ้คคลนัน้มสีทิธยิื่นค ำรอ้ง
ต่อศำลฎีกำภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกำศรำยชื่อผู้สมัคร  
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมศำลในกำรด ำเนินกระบวนพ ิจำรณำ  
โดยในกำรพจิำรณำและวินิจฉัยของศำลฎีกำ ให้ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัเลอืกตัง้
ไม่น้อยกว่ำสำมวนั และเมื่อศำลฎีกำมคี ำวนิิจฉัยเช่นใดแล้ว ใหศ้ำลแจง้ค ำวนิิจฉัยไปยงั
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยต่อไปโดยเร็ว 
แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำรปฏบิตักิ่อนทรำบค ำวนิิจฉยัของศำล 

 

มำตรำ ๕๐  เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ได้ออกหลกัฐำน
กำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ให้แก่ผู้สมคัรตำมมำตรำ ๔๖ แล้ว ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืง 
จะถอนกำรสมคัรหรอืเปลี่ยนแปลงผู้สมคัรได้เฉพำะกรณีผู้สมคัรตำยหรอืขำดคุณสมบตัิ
หรือมีลักษณะต้องห้ำม และต้องกระท ำก่อนปิดกำรรับสมัครรับเลือกตั ้ง  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๘๕ 

 

มำตรำ ๕๑  ในกรณีที่ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้หรือผูส้มคัรผู้ใดเห็นว่ำผูม้ชีื่อในประกำศ
รำยชื่อทีผู่ อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ไดป้ระกำศตำมมำตรำ ๔๖  
ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ให้มีสิทธิยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรภำยในเจ็ดวันนับแต่ 
วนัที่ประกำศรำยชื่อผู้สมคัร เมื่อคณะกรรมกำรมคี ำวนิิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค ำวนิิจฉัย
ไปยงัผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำวนิิจฉัยต่อไป
โดยเรว็ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืน
ถงึกำรปฏบิตักิ่อนทรำบค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำร 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีค ำวินิจฉัยให้ถอนกำรรับสมคัรของผู้ใด ให้ผู ้นัน้ 
มสีทิธิยื่นอุทธรณ์ค ำวนิิจฉัยดงักล่ำวต่อศำลฎกีำไดภ้ำยในสำมวนันับแต่วนัทีถู่กถอนกำร
รบัสมัคร และในกรณีที่ศำลฎีกำยังมิได้มีค ำวินิจฉัยเป็นประกำรใดก่อนวันเลือกตัง้  
ใหก้ำรพจิำรณำเป็นอนัยุต ิและใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ไปตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๕๒  ก่อนวนัเลอืกตัง้ หำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เนื่องจำกขำดคุณสมบัต ิ
หรอืมลีกัษณะต้องห้ำมมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหย้ื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำใหถ้อนชื่อ 
ผูน้ัน้ออกจำกประกำศรำยชื่อผูส้มคัร 

เมื่อถงึวนัเลอืกตัง้ ถ้ำปรำกฏว่ำศำลฎีกำยงัมไิดว้นิิจฉัย ให้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้
ไปตำมประกำศรำยชื่อผูส้มคัรทีม่ผีลอยู่ในวนันัน้ 

 

มำตรำ ๕๓  ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้ หำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลือกตั ้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ำผู้สมัครผู้ ใดไม่ มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั ้งเนื่ องจำก 
ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้และผู้สมัครผู้นัน้ 
ไดค้ะแนนอยู่ในล ำดบัที่จะได้รบักำรเลอืกตัง้ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อวนิิจฉัย 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยว่ำผู้สมัครผู้นัน้มีเหตุดังกล่ำว ให้มีค ำสัง่ยกเลิกกำร
เลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้และสัง่ให้ด ำเนินกำรเลือกตัง้ใหม่ ในกรณีนี้มิให้น ำคะแนน 
ทีผู่ส้มคัรแต่ละคนไดร้บัไปใชใ้นกำรค ำนวณตำมมำตรำ ๑๒๘ 

กรณีตำมวรรคหนึ่งหำกผูส้มคัรทีข่ำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มไดค้ะแนน
ไม่อยู่ในล ำดบัทีจ่ะไดร้บักำรเลอืกตัง้ มใิห้น ำคะแนนที่ผูส้มคัรนัน้ไดร้บัไปใช้ในกำรค ำนวณ
ตำมมำตรำ ๑๒๘ 
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๘๖ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หำกผูส้มคัรผูน้ัน้รูอ้ยู่แล้วว่ำตนเป็นผูไ้ม่มี
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำว 
และด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๓๘ 

 

มำตรำ ๕๔  กรณีที่พบเหตุตำมมำตรำ ๕๓ ภำยหลงัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 
และผูน้ัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉยั 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกผู้สมัครผู้นัน้รู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้แลว้ปกปิดหรอืไม่แจง้ขอ้ควำมจรงินัน้ ใหถ้อืว่ำกำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้
มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม และให้ศำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่เพิกถอนสทิธสิมคัร 
รบัเลอืกตัง้ของผู้นัน้ และเมื่อมกีำรเลอืกตัง้ใหม่ ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๓๑ มำใช้บงัคบั
ดว้ยโดยอนุโลม 

เมื่อศำลรฐัธรรมนูญไดร้บัเรื่องไวพ้จิำรณำแลว้ หำกปรำกฏเหตุอนัควรสงสยัว่ำ
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผู้ถกูรอ้งมกีรณีตำมทีถู่กรอ้ง ใหศ้ำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่ใหผู้น้ัน้
หยุดปฏบิตัหิน้ำทีจ่นกว่ำศำลรฐัธรรมนูญจะมคี ำวนิิจฉยั 

 

มำตรำ ๕๕  พรรคกำรเมอืงที่ส่งผู้สมคัร หำกประสงค์จะส่งผูแ้ทนไปประจ ำอยู่ 
ณ ที่เลอืกตัง้เพื่อสงัเกตกำรณ์กำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนับคะแนน ให้ยื่นหนังสอื
แต่งตัง้ผู้แทนของตนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ 
ไมน้่อยกว่ำสบิหำ้วนั  ทัง้นี้ ใหแ้ต่งตัง้ไดท้ีเ่ลอืกตัง้ละหนึ่งคน 

ผู้แทนพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตัง้ซึ่ง
สำมำรถมองเหน็กำรปฏิบตัิงำนได ้และต้องปฏิบตัิตำมที่กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
ก ำหนด 

ในกรณีที่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนควำมในวรรคสอง ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้มีค ำสัง่ให้ผู้แทนพรรคกำรเมืองนัน้ออกไปจำกที่เลือกตัง้ และให้
เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ 

กำรปฏิบตั ิงำนของผู ้แทนพรรคกำรเม ืองให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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๘๗ 

ส่วนที ่๓ 

กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อ 

   
 

มำตรำ ๕๖  พรรคกำรเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แล้ว ให้มสีทิธ ิ
ส่งผูส้มคัรแบบบญัชรีำยชื่อได้พรรคละหนึ่งบญัช ีมจี ำนวนไม่เกนิหนึ่งรอ้ยหำ้สบิรำยชื่อ 
ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรสรรหำผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

(๒) พรรคกำรเมอืงจะเสนอรำยชื่อบุคคลใดต้องไดร้บัควำมยนิยอมเป็นหนังสอื
จำกบุคคลนัน้ และบุคคลดงักล่ำวต้องเป็นสมำชกิของพรรคกำรเมืองที่จะเสนอรำยชื่อ
เพยีงพรรคเดยีว 

(๓) ให้จดัท ำบญัชรีำยชื่อตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยจดัเรยีงล ำดบั
รำยชื่อผูส้มคัรตำมล ำดบัหมำยเลข 

(๔) รำยชื่อในบญัชผีูส้มคัรของพรรคกำรเมอืงต้องไม่ซ ้ำกบัพรรคกำรเมอืงอื่น 
และไม่ซ ้ำกบัรำยชื่อผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 

กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อตำมวรรคหนึ่ งต้องให้สมำชิกของพรรคกำรเมือง 
มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำด้วย โดยต้องค ำนึงถึงผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ 
และควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำงชำยและหญงิ  ทัง้นี้ ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๕๗  กำรสมคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อ ให้พรรคกำรเมอืงยื่นบญัชี
รำยชื่อผูส้มคัรทีพ่รรคกำรเมอืงจดัท ำขึน้ตำมมำตรำ ๕๖ ต่อคณะกรรมกำรก่อนปิดกำรรบั
สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ตำมวธิกีำรและสถำนที ่
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด กรณีมีเหตุจ ำเป็นอนัมิอำจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมกำรอำจ
เปลีย่นวธิกีำรหรอืสถำนทีร่บัสมคัรกไ็ด ้

ในกำรยื่นบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรตำมวรรคหนึ่ง ต้องยื่นพรอ้มเอกสำรและหลกัฐำน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หนังสอืยนิยอมของผูส้มคัร 

(๒) หนังสือรบัรองของพรรคกำรเมืองว่ำได้ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืงแลว้ 
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๘๘ 

(๓) หลกัฐำนแสดงกำรเสยีภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกนัสำมปี
นับถึงปีที่สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้สมคัร เวน้แต่เป็นผูไ้ม่ได้เสยีภำษีเงนิได้ ใหท้ ำหนังสอื
ยนืยนักำรไม่ไดเ้สยีภำษพีรอ้มทัง้สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สยีภำษ ี

(๔) เงนิค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรคนละหนึ่งหมื่นบำท 

(๕) เอกสำรและหลกัฐำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

ใหส้ ำนักงำนจดัท ำขอ้มูลหลกัฐำนตำม (๓) และเปิดเผยใหป้ระชำชนทรำบเป็น
กำรทัว่ไป 

ในกรณีพรรคกำรเมืองใดยื่นเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครรบัเลือกตัง้ของ
ผู้สมัครรำยใดไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจไม่รบัสมัครรับเลือกตัง้
ผู้สมัครรำยนัน้ได้ และให้ส ำนักงำนแจ้งเหตุผลให้พรรคกำรเมืองทรำบ  ทัง้นี้ ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๘  เมื่อคณะกรรมกำรรบัสมัครผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค
กำรเมอืงใดแล้ว ใหป้ระกำศรำยชื่อผูส้มคัรภำยในเจด็วนันับแต่วนัปิดรบัสมคัรไวโ้ดย
เปิดเผย ณ ที่เลอืกตัง้ หรอืบรเิวณใกล้เคียงกับที่เลือกตัง้ หรอืสถำนที่อื่นที่เห็นสมควร 
และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๖ วรรคสำม และมำตรำ ๔๗ มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๙  กรณีทีค่ณะกรรมกำรไม่รบัสมคัรบุคคลใดหรอืไม่ประกำศรำยชื่อ
บุคคลใดเป็นผู้สมคัรตำมมำตรำ ๕๘ ให้บุคคลนัน้มีสิทธิยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำภำยใน 
เจ็ดวนันับแต่วนัที่ไม่รบัสมคัรหรือวนัที่ประกำศรำยชื่อผู้สมคัร แล้วแต่กรณี และให้น ำ
ควำมในมำตรำ ๔๙ มำใชบ้งัคบัด้วยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๐  ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๕๑ มำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้หรอื
ผู้สมัครผู้ใดเห็นว่ำผู้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อที่คณะกรรมกำรประกำศตำมมำตรำ ๕๘  
ไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๑  ก่อนวันเลือกตัง้ หำกคณะกรรมกำรเห็นว่ำผู้สมัครของพรรค
กำรเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้เนื่องจำกขำดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ำม 
มใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้ยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำให้ถอนชื่อผู้นัน้ออกจำกประกำศ
รำยชื่อผูส้มคัร และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๕๒ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
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๘๙ 

ส่วนที ่๔ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้และวธิกีำรหำเสยีง 

   
 

มำตรำ ๖๒  ใหค้ณะกรรมกำรประกำศก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ่้ำยของผูส้มคัร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้แต่ละคน และของพรรคกำรเมืองที่จะใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ 
โดยหำรอืกบัหวัหน้ำพรรคกำรเมอืง และใหม้กีำรทบทวนกำรก ำหนดจ ำนวนเงนิดงักล่ำว
ใหส้อดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นและสภำวะทำงเศรษฐกจิอย่ำงน้อยทุกสีปี่ 

ค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นกำรหำเสียงของพรรค
กำรเมอืงตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด โดยจะก ำหนดใหใ้ชจ้ ำนวน
สมำชกิของพรรคกำรเมอืงทีส่่งสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นรำยบุคคลมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณมไิด ้

 

มำตรำ ๖๓  ห้ำมมิให้ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ 
เกนิจ ำนวนค่ำใชจ้่ำยทีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๖๒  ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวใหร้วมถงึบรรดำ
เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีบุ่คคลใด ๆ จ่ำยหรอืรบัว่ำจะจ่ำยแทน หรอืน ำมำใหใ้ชโ้ดยไม่คดิ
ค่ำตอบแทนเพื่อประโยชน์ในกำรหำเสียงเลอืกตัง้ โดยผู้สมคัรหรอืพรรคกำรเมืองนัน้
ยนิยอมหรอืไม่คดัค้ำน ในกรณีที่น ำทรพัย์สนิมำให้ใช้ ให้ค ำนวณตำมอตัรำค่ำเช่ำหรอื
ค่ำตอบแทนตำมปกตใินทอ้งทีน่ัน้ ๆ  ทัง้นี้ ไม่รวมถงึค่ำใชจ้่ำยทีค่ณะกรรมกำรจดัใหแ้ก่
ผูส้มคัรทุกคนและพรรคกำรเมอืงทุกพรรคอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

 

มำตรำ ๖๔  ในกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยของผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงส ำหรบักำร
เลือกตัง้แต่ละครัง้ ให้ค ำนวณตำมค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยจริงในกำรเลือกตัง้ในระหว่ำง
ระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไปอันเนื่ องมำจำกกำรครบอำยุของสภำ
ผู้แทนรำษฎร ให้ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้จ่ำยไปตัง้แต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่
คณะกรรมกำรประกำศใหม้กีำรเลอืกตัง้ จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

(๒) ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไปอันเนื่ องมำจำกกำรยุบสภำ หรือกำร
เลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง ใหค้ ำนวณค่ำใชจ้่ำยที่ใชจ้่ำยไปตัง้แต่วนัที่ยุบสภำหรอืวนัที่
ต ำแหน่งว่ำงลง แลว้แต่กรณี จนถงึวนัเลอืกตัง้ 

ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรหรอืกำรจดักำร
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม คณะกรรมกำรจะขยำยระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง
ออกไปกไ็ด ้
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๙๐ 

ให้คณะกรรมกำรประกำศประเภทของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ไว้เป็นตวัอย่ำง
ให้ผูส้มคัร พรรคกำรเมอืง และประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป ประกำศดงักล่ำวให้มกีำร
ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

มำตรำ ๖๕  เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำตำมมำตรำ ๖๔ แล้ว พรรคกำรเมือง  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมอืง และสมำชกิพรรคกำรเมอืงซึ่งเป็นสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใด 

อนัอำจค ำนวณเป็นเงนิได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคล ให้ถือว่ำเป็นกำรใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๖๓ โดยให้น ำไปรวมค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลอืกตัง้ของพรรคกำรเมอืงนัน้ในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้ต่อไป 

กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกระท ำของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ซึ่งกระท ำภำยในเขตเลือกตัง้ของตน ให้ถือว่ำเป็นกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ 

ตำมมำตรำ ๖๔ โดยให้น ำไปรวมค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้นั ้นในกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้ต่อไป 

ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่กำรให้ตำมปกติประเพณี  
หรอืเมื่อมเีหตุอนัสมควร  ทัง้นี้ ตำมจ ำนวน หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๖  ในกรณีทีค่วำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำมผีูใ้ดกระท ำกำรตำม
มำตรำ ๖๕ ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ให้เลขำธกิำรบนัทกึไวเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของ
พรรคกำรเมืองหรอืของผู ซ้ึ ่งด ำรงต ำแหน ่งตำมมำตรำ ๖๕  ในกำรเล อืกตั ง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรครัง้ต่อไป แล้วแจง้ใหพ้รรคกำรเมอืงหรอืบุคคลดงักล่ำวทรำบ 
พรรคกำรเมืองหรอืบุคคลดังกล่ำวที่ไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิยื่นคัดค้ำนตำมหลักเกณฑ ์
วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๗  ภำยในก ำหนดเก้ำสบิวนันับจำกวนัเลอืกตัง้ ผู้สมคัรแต่ละคนและ
หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีำยชื่อ ต้องยื่นบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยต่อ
คณะกรรมกำร ตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ซึ ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบดว้ย
ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีไ่ดจ้่ำยไปแล้วและที่ยังค้ำงช ำระ รวมทัง้เอกสำรหรือหลักฐำนที่
เกี่ยวขอ้งให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจรงิ และผู้สมคัรหรอืหวัหน้ำพรรคกำรเมือง 
แลว้แต่กรณี ตอ้งลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งครบถว้นของบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำย 
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๙๑ 

ให้คณะกรรมกำรเปิดเผยรำยงำนสรุปรำยรบัและรำยจ่ำยของผูส้มคัรแต่ละคน
และพรรคกำรเมอืงแต่ละพรรคโดยประกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม้กีำรตรวจสอบรำยกำรค่ำใชจ้่ำยตำมวรรคหนึ่ง
ตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีที่ควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรหรือมีกำรคัดค้ำนว่ำผู้สมัครผู้ใด 
หรอืพรรคกำรเมอืงใดใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรเลือกตัง้เกินจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด หรอืปรำกฏว่ำบญัชีรำยรับและรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  
ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม้กีำรสบืสวนหรอืไต่สวนและวนิิจฉัยเพื่อด ำเนินกำรต่อไป
โดยเรว็ และใหเ้กบ็รกัษำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำย เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวไวจ้นกว่ำ
คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๖๘  เพื่อประโยชน์แห่งควำมเที่ยงธรรมและควำมเป็นระเบ ียบ
เร ียบร้อย ให้คณะกรรมกำรก ำหนดวิธีกำรหำเสียงเลือกตัง้ให้ผู้สมัครและพรรคกำรเมือง 
ตอ้งปฏบิตั ิวธิกีำรหำเสยีงเลอืกตัง้ดงักล่ำวใหม้ผีลภำยในก ำหนดเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไปอันเนื่ องมำจำกกำรครบอำยุของสภำ
ผู้แทนรำษฎร ให้กระท ำได้ตัง้แต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวนัครบอำยุ จนถึงวันก่อน 
วนัเลอืกตัง้ 

(๒) ในกรณีที่เป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไปอันเนื่ องมำจำกกำรยุบสภำ หรือกำร
เลือกตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กระท ำได้ตัง้แต่วนัที่ยุบสภำหรือวันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 
แลว้แต่กรณี จนถงึวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๓) ในกรณีมกีำรสัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม ่ใหก้ระท ำไดต้ัง้แต่วนัทีม่คี ำสัง่ใหม้กีำร
เลอืกตัง้ใหม่ จนถงึวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

(๔) ในกรณีมกีำรสัง่ให้มีกำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหำเสยีงเลือกตัง้มิได ้
เวน้แต่คณะกรรมกำรจะมมีตเิป็นอย่ำงอื่นโดยค ำนึงถงึควำมสุจรติและเทีย่งธรรม 

 
มำตรำ ๖๙  ห้ำมผู้สมัคร พรรคกำรเมือง หรือผู้ใดโฆษณำหำเสียงเลือกตัง้ 

ทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับกำร
สนับสนุนตำมมำตรำ ๘๑ 

 

มำตรำ ๗๐  กำรหำเสยีงเลอืกตัง้จะกระท ำโดยวธิกีำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ห้ำมมิให้ผูใ้ดหำเสยีง
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๙๒ 

เลือกตัง้ ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองใดนับตัง้แต่เวลำ 
๑๘.๐๐ นำฬกิำ ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้หนึ่งวนัจนสิน้สุดวนัเลอืกตัง้ 

ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำร
หำรอืกบัพรรคกำรเมอืง และผู ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิำชพีสื่อมวลชนทัง้สื่อหนังสอืพมิพ์ 
วทิยุกระจำยเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และสื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย 

ในกรณีที่ควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำผู้ ใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ ง  
โดยไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร หรอืฝ่ำฝืนเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดตำม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ใหแ้ก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืลบขอ้มูลภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

ให้น ำค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรำนี้ 
ไปรวมค ำนวณเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ของผูส้มคัรและพรรคกำรเมอืงดว้ย 

 

มำตรำ ๗๑  กำรหำเสียงเลือกตัง้ด้วยวิธีกำรอื่นใดนอกจำกที่บญัญัติไว้ใน
มำตรำ ๖๙ มำตรำ ๗๐ มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๘๓ คณะกรรมกำรจะก ำหนดใหต้้องท ำ
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดกไ็ด ้โดยค ำนึงถงึควำมเท่ำเทยีม 
ควำมเสมอภำค และควำมเทีย่งธรรมของผูส้มคัรและพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๗๒  กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนโดยมีเจตนำไม่สุจริต  
มีลกัษณะเป็นกำรชี้น ำหรอืมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน 
ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ดจะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๗๓  ห้ำมมใิห้ผู้สมคัรหรอืผู้ใดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อจูงใจ 
ให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรอืผู้สมคัรอื่น ให้งดเว้นกำรลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัคร หรือกำรชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
ดว้ยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำ ให้ เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรพัย์สิน  
หรอืผลประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด 

(๒) ให ้เสนอให ้หรอืสญัญำว่ำจะใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมำคม มูลนิธิ วัด สถำนศึกษำ สถำนสงเครำะห ์ 
หรอืสถำบนัอื่นใด 

(๓) ท ำกำรโฆษณำหำเสยีงดว้ยกำรจดัใหม้มีหรสพหรอืกำรรื่นเรงิต่ำง ๆ 

(๔) เลีย้งหรอืรบัจะจดัเลี้ยงผูใ้ด 
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๙๓ 

(๕) หลอกลวง บงัคบั ขูเ่ขญ็ ใชอ้ทิธพิลคุกคำม ใส่รำ้ยดว้ยควำมเทจ็ หรอืจงูใจ
ใหเ้ขำ้ใจผดิในคะแนนนิยมของผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืง 

ควำมใน (๓) มใิห้ใช้บงัคบัแก่ผู ้สมคัรที่ใช ้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงศลิปะ 
ของตน หำเสยีงใหแ้ก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในกำรแสดงมหรสพ  

ควำมผดิตำม (๑) หรอื (๒) ให้ถอืว่ำเป็นควำมผดิมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจส่งเรื่องให้
ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจได ้

 

มำตรำ ๗๔  กำรหำเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรและพรรคกำรเมอืง ตอ้งไม่ขดัหรอื
แย้งกบัแนวทำงที่ก ำหนดเป็นนโยบำยของพรรคกำรเมอืงตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๗๕  ห้ำมมิให้ผู้ใดหรือพรรคกำรเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมคัร หรือไม่ลงสมคัรหรอืไม่ส่งผู้สมคัร 
อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูส้มคัรอื่นหรอืพรรคกำรเมอืงอื่นในกำรเลอืกตัง้ และท ำใหก้ำร
เลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 

 

มำตรำ ๗๖  ห้ำมมิให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตัง้ไปยัง 

ทีเ่ลอืกตัง้หรอืน ำกลบัไปจำกที่เลอืกตัง้ หรอืจดัให้ผู้มสีทิธเิลือกตัง้ไปหรอืกลบัเพื่อกำร
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสยีค่ำโดยสำรยำนพำหนะหรอืค่ำจ้ำงซึ่งต้องเสยี
ตำมปกติ 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู ้ม ีสิทธิ
เลือกตัง้ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมคัรผู้ใด 

บทบญัญัติในมำตรำนี้มิให้ใช้บังคบัแก่กำรที่หน่วยงำนของรฐัจดัยำนพำหนะ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๗  ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยเข้ำมีส่วนช่วยเหลือในกำร 
หำเสยีงเลอืกตัง้ หรอืกระท ำกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยประกำรที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรอืพรรคกำรเมืองใด  ทัง้นี้  เว้นแต่กำรกระท ำนัน้เป็นกำร 
ช่วยรำชกำรหรอืเป็นกำรประกอบอำชพีตำมปกตโิดยสุจรติของผูน้ัน้ 
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๙๔ 

มำตรำ ๗๘๔  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ โดยมิชอบด้วย
กฎหมำยกระท ำกำรใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืง 

กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมชิอบด้วยกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง มใิห้หมำยควำม
รวมถึงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมปกติที่พึงต้องปฏิบตัิในต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรฐันัน้ 
หรอืกำรแนะน ำหรอืช่วยเหลอืในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรเลอืกตัง้ของผู้สมคัร
หรอืพรรคกำรเมือง โดยมไิด้เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ แม้ว่ำกำรกระท ำจะเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงใด 

ในกรณีมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่ ง  
ให้คณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรที่พบเห็นมอี ำนำจสัง่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัยุติหรอืระงบั 

กำรกระท ำใดทีเ่หน็ว่ำอำจเป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงใด 

ในกรณีตำมวรรคสำม ใหค้ณะกรรมกำรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรอืผู้มหีน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจก ำกบัดแูลเจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้ สัง่ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัทีม่พีฤตกิำรณ์อนัอำจเป็นคุณ
หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงใดพน้จำกหน้ำที่เป็นกำรชัว่ครำว หรอืสัง่ให้
ประจ ำกระทรวง ทบวง กรม ศำลำกลำงจงัหวดั หรอืทีว่่ำกำรอ ำเภอ ในเขตเลอืกตัง้หรอื
นอกเขตเลอืกตัง้ หรอืหำ้มเขำ้เขตเลอืกตัง้ใดเขตเลอืกตัง้หนึ่งได ้

 

มำตรำ ๗๙๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ดท ำกำรโฆษณำหำเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีำรใดไม่ว่ำจะ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมือง นับตัง้แต่เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำ  
ของวนักอ่นวนัเลอืกตัง้หนึ่งวนัจนสิน้สุดวนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๐   เพื่ อ ให้กำรหำเสียงเลือกตั ้ง เป็นไปด้วยควำม เรียบร้อย  
ให้คณะกรรมกำรก ำหนดลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตัง้ของผู้สมัครและ 

พรรคกำรเมอืง 

 
๔ กำรที่คณะรฐัมนตรจีะวำงหลกัเกณฑก์ำรปฏบิตัเิพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิควำมไม่เป็นกลำงหรอื

ขดัต่อมำตรำ ๕๗ ย่อมเป็นดุลพนิิจทีจ่ะกระท ำได ้(เรื่องเสรจ็ที ่๗๔๐/๒๕๕๐) (มำตรำ ๕๗ เดมิ หลกักำร
ไม่เปลีย่นแปลง) 

เจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้ไม่ต้องห้ำมสมคัรรบัเลือกตัง้ย่อมมีสิทธิหำเสียงเลือกตัง้ได้โดยไม่เป็น
ควำมผดิตำมมำตรำ ๕๗ (เรื่องเสรจ็ที ่๖๔/๒๕๒๖) (มำตรำ ๕๗ เดมิ หลกักำรไม่เปลีย่นแปลง) 

๕ กำรโฆษณำคอืกำรกระจำยข่ำวเพื่อจูงใจใหก้ระท ำตำมควำมประสงค์ของผูโ้ฆษณำ กำรใส่
เสื้อผำ้หรอืสิง่ประดับที่มขี้อควำมหรอืภำพเกี่ยวกบัผูส้มคัรคนใดจงึเป็นกำรโฆษณำ ส่วนค ำว่ำ “...จน
สิ้นสุดวนัเลือกตัง้...” หมำยถึงต้องถือเอำก ำหนดสิ้นสุดของวนัเลือกตัง้ คือ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ  
(เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๕/๒๕๒๒) (มำตรำ ๕๘ เดมิ หลกักำรไม่เปลีย่นแปลง) 
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๙๕ 

ผู้สมคัรหรือพรรคกำรเม ืองจะมีผู ้ช่วยหำเสียงก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจ ำนวน 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด และต้องแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วย 

หำเสยีง หน้ำทีแ่ละค่ำตอบแทนผูช้่วยหำเสยีง  ทัง้นี้ ตำมรำยกำรและวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๑  ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตัง้
ให้แก่ผู้สมัครและพรรคกำรเมือง  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรจะขอใหห้น่วยงำนอื่นของรฐัเป็นผูด้ ำเนินกำรสนับสนุน
ดว้ยกไ็ด ้

ในกำรสนับสนุนกำรโฆษณำหำเสียงเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำร 
อำจจดัเวทปีระชนันโยบำยบรหิำรประเทศส ำหรบัพรรคกำรเมอืงไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๘๒  ให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนหรอืลูกจ้ำงของส ำนักงำน ผู้ตรวจกำร
เลือกตัง้ และเจ้ำพนักงำนต ำรวจซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนในกำร
เลอืกตัง้ ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
ในกรณีทีพ่บเหน็กำรกระท ำใดมไิดเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๘๐ และมำตรำ ๘๑ ตอ้งรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจต่อไปโดยทนัท ี

พนักงำนหรอืลูกจำ้งของส ำนกังำน หรอืเจำ้พนักงำนต ำรวจซึง่มหีน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง 
ผู้ใดไม่รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำผู้นัน้กระท ำ
ควำมผิดทำงวินัย และให้คณะกรรมกำรส่งเรื่องให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัย
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจแก่ผูน้ัน้โดยเรว็ และแจ้งผลให้คณะกรรมกำรทรำบดว้ย 
ในกรณีทีผู่้ไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งเป็นผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ ใหถ้อืว่ำละทิ้งหน้ำที่
หรอืไม่ยอมปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๓  ให้ผู้สมคัร พรรคกำรเมอืง หรอืผู้ใดปิดประกำศหรอืติดแผ่นป้ำย
เกี่ยวกับกำรเลอืกตัง้ได้เฉพำะในสถำนที่ที่คณะกรรมกำรก ำหนด และต้องมขีนำดและ
จ ำนวนไม่เกินที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยกำรก ำหนดดังกล่ำวให้หำรือกับพรรค
กำรเมอืงดว้ย 
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๙๖ 

หมวด ๕ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนับคะแนน 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรออกเสยีงลงคะแนน 

   
 

มำตรำ ๘๔  กำรออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท ำไดโ้ดยวธิกีำรลงคะแนนดว้ยบตัร
เลอืกตัง้ 

คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนโดยวธิอีื่นกไ็ด ้หำกกำร
ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั ้นสำมำรถป้องกันกำรทุจริตในกำรเลือกตัง้ได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสะดวกกว่ำกำรออกเสยีงลงคะแนนด้วยบตัรเลอืกตัง้และมคี่ำใชจ้่ำยที่
คุม้ค่ำ และวธิกีำรนัน้เป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

กำรออกเสยีงลงคะแนนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยวิธอีื่นที่มิใช่ 
กำรลงคะแนนดว้ยบตัรเลอืกตัง้ มใิหน้ ำควำมในมำตรำ ๙๑ มำตรำ ๙๓ มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๖ 
มำตรำ ๙๘ และมำตรำ ๙๙ มำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘๕  หบีบตัรเลอืกตัง้และบตัรเลอืกตัง้ใหม้ลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด ในกำรก ำหนดเกีย่วกบัหบีบตัรเลอืกตัง้ตอ้งก ำหนดใหส้ำมำรถใชห้บีบตัรเลอืกตัง้
เดมิไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๘๖  ในวันเลือกตัง้ให้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนตัง้แต่เวลำ ๐๘.๐๐ 
นำฬกิำ ถงึเวลำ ๑๗.๐๐ นำฬกิำ 

 

มำตรำ ๘๗  ก่อนเริม่เปิดใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลือกตัง้นับจ ำนวนบัตรเลือกตัง้ทัง้หมดของหน่วยเลือกตัง้นัน้ และปิดประกำศ
จ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ไวใ้นทีเ่ปิดเผย และเมื่อถึงเวลำเปิดกำรลงคะแนน ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ในที่เปิดเผยแสดงให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งอยู่ ณ 
ทีเ่ลอืกตัง้นัน้เหน็ว่ำหบีบตัรเลอืกตัง้เป็นหบีเปล่ำ และใหปิ้ดหบีบตัรเลอืกตัง้ตำมวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด แล้วให้ท ำกำรบันทึกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้ผู้มีสิทธิ
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๙๗ 

เลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสองคนซึ่งอยู่ในที่เลอืกตัง้ในขณะนัน้ลงลำยมอืชื่อในบนัทกึนัน้ด้วย 
เวน้แต่ไม่มผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๘๘  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้ 

ซึง่ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนน ำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรหรอืหลกัฐำนอื่นใด
ของทำงรำชกำร หรอืหน่วยงำนของรฐัทีม่รีูปถ่ำยและมเีลขประจ ำตวัประชำชนของผูถ้ือ
บตัรไปแสดงตนต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ แล้วใหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้
มอบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้เพื่อไปออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรประจ ำตวัประชำชนแมจ้ะหมดอำยุแล้วกใ็หส้ำมำรถใชใ้นกำรแสดงตนตำม
วรรคหนึ่งได ้

ขัน้ตอนและวิธีกำรตรวจสอบกำรแสดงตนให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๙  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ของ
หน่วยเลอืกตัง้ใด ให้ออกเสยีงลงคะแนนได ้ณ ที่เลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ และให้มี
สทิธลิงคะแนนไดเ้พยีงแห่งเดยีว 

 

มำตรำ ๙๐  ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วย
เลอืกตัง้อื่นที่อยู่นอกหน่วยเลอืกตัง้ที่ตนมสีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้เดยีวกัน สำมำรถ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้ที่ตนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ โดยให้ประธำนกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้บันทึกกำรลงคะแนนของผู้นัน้ไว้ และแจ้งให้ประธำนกรรมกำร 

กำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ทรำบ  ทัง้นี้ ตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๙๑  กำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในช่องท ำ
เครื่องหมำยของหมำยเลขผูส้มคัรในบตัรเลอืกตัง้ และในกรณีทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ประสงค์
จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมคัรผู้ใด ให้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในช่องท ำเครื่องหมำย  
“ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

 

มำตรำ ๙๒  เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ  
หรือผู้สูงอำยุ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมกำรหรือผู้ซึ่งคณะกรรมกำร
มอบหมำยจดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรออกเสียงลงคะแนนของบุคคล
ดงักล่ำวไว้เป็นพิเศษ หรอืจดัให้มีกำรช่วยเหลอืในกำรออกเสียงลงคะแนนภำยใต้กำร
ก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ ในกำรให้ควำมช่วยเหลอืดังกล่ำว 
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๙๘ 

ต้องให้บุคคลนัน้ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตำมเจตนำของบุคคลนัน้ เว้นแต่
ลักษณะทำงกำยภำพท ำให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุไม่สำมำรถ 
ท ำเครื่องหมำยลงในบตัรเลอืกตัง้ได ้ใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เป็น
ผูก้ระท ำกำรแทน โดยควำมยนิยอมและเป็นไปตำมเจตนำของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ 
หรอืผูส้งูอำยุนัน้  ทัง้นี้ ใหถ้อืเป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร อำจก ำหนดใหม้กีำรจดัทีเ่ลอืกตัง้ส ำหรบัคน
พกิำรหรอืทุพพลภำพ หรอืผู้สูงอำยุ เป็นกรณีพเิศษ โดยจดัให้บุคคลนัน้ได้ลงทะเบยีน
เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตัง้ ณ สถำนที่ดังกล่ำว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิ
เลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมวรรคหนึ่ง กำรจดัทีเ่ลอืกตัง้และกำรลงทะเบยีนเพื่อ
ขอใช้สิทธิตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
กำรลงทะเบยีนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งต้องค ำนึงถงึควำม
สะดวกของผูข้อลงทะเบยีนดว้ย 

 

มำตรำ ๙๓  เมื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำเครื่องหมำยกำกบำทลงในบตัรเลอืกตัง้แล้ว 
ให้พับบัตรเลือกตัง้เพื่อมิให้ผู้อื่นทรำบว่ำลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนน 
ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด แลว้ใหน้ ำบตัรเลอืกตัง้นัน้ใส่ลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ดว้ยตนเองต่อหน้ำ
กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๙๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดซึง่รูอ้ยู่แลว้ว่ำตนเป็นผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้หรอืไม่มสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้นัน้ พยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรอืออกเสียง
ลงคะแนน โดยแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืหลกัฐำนอื่นที่มไิดม้ไีวส้ ำหรบัตนหรอื 
ทีป่ลอมแปลงขึน้ต่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เพื่อออกเสยีงลงคะแนน 

 

มำตรำ ๙๕  หำ้มมใิห้ผูม้ ีสทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดใชบ้ตัรอื่นทีม่ใิช่บตัรเลอืกตัง้ที่ไดร้บั
จำกเจำ้พนกังำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ซึง่มอี ำนำจเพื่อออกเสยีงลงคะแนน 

หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดน ำบตัรเลอืกตัง้ออกไปจำกทีเ่ลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๙๖  ห้ำมมใิห้ผูใ้ดจงใจท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นที่สงัเกตโดยวธิใีดไว้ที่
บตัรเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๙๗  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบตัร
เลอืกตัง้ทีต่นไดล้งคะแนนเลอืกตัง้แลว้ 
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๙๙ 

 

มำตรำ ๙๘  ห้ำมมิให้ผู ้ใดน ำบตัรเลือกตัง้ใส่ในหีบบตัรเลือกตัง้โดยไม่มี
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เพื่อแสดง
ว่ำมีผู้มำแสดงตนเพื่อออกเสยีงลงคะแนนโดยผดิไปจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใด 

อนัเป็นเหตุใหม้บีตัรเลอืกตัง้เพิม่ขึน้จำกควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๙๙  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้น ำบตัรเลอืกตัง้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผูอ้ื ่นเพื่อใหผู้ ้อื่นทรำบว่ำตนไดล้งคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไม่เลอืก
ผูส้มคัรผูใ้ด 

 

มำตรำ ๑๐๐  หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่มอี ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
เพื่ อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้สำมำรถใช้สิทธิได้  หรือขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิให ้
ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ไป ณ ที่เลือกตัง้ หรอืมใิห้ไปถงึ ณ ที่ดงักล่ำวภำยในก ำหนดเวลำที่จะ
ออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 

มำตรำ ๑๐๑  ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ผู้ ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้น 

ไม่ลงคะแนน 

 

มำตรำ ๑๐๒  ในกรณีที่กำรออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตัง้แห่งใด  
ไม่สำมำรถกระท ำไดเ้นื่องจำกเกดิจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั หรอืเหตุจ ำเป็น
อย่ำงอื่น ถ้ำเหตุดงักล่ำวเกดิขึน้กอ่นวนัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลือกตัง้ก ำหนดที่เลือกตัง้ใหม่ที่ผู้มีส ิทธ ิเล ือกตัง้สำมำรถไปลงคะแนนเล ือกตัง้ได้
โดยสะดวก แต่ถ้ำไม่อำจก ำหนดที่เลือกตัง้ใหม่ได้ ให้ประกำศงดลงคะแนนเลอืกตัง้ใน
หน่วยเลอืกตัง้นัน้ แลว้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยเรว็ 

ในกรณีทีเ่หตุตำมวรรคหนึ่งเกดิขึน้ในวนัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเขตเลอืกตัง้หรอืคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประกำศงดลงคะแนนในหน่วย
เลอืกตัง้นัน้ แลว้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยเรว็ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

เมื่อไดร้บัรำยงำนตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ
และก ำหนดวนัลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้หรอืมคี ำสัง่เป็นอย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์
แห่งควำมสุจรติและเทีย่งธรรมในกำรเลอืกตัง้โดยเรว็ 
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๑๐๐ 

 

มำตรำ ๑๐๓  เมื่อถึงก ำหนดเวลำปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ประกำศปิดกำรออกเสียงลงคะแนน และงดจ่ำยบัตรเลือกตัง้  
แล้วใหท้ ำเครื่องหมำยในบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอือยู่ให้เป็นบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชล้งคะแนนไม่ได ้
แต่ในกรณีทีย่งัมผีูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึ่งประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนไดม้ำปรำกฏตวัอยู่ใน 
ทีเ่ลอืกตัง้เพื่อใช้สทิธเิลอืกตัง้แล้วก่อนเวลำปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนแต่ยงัไม่ไดแ้สดงตน
หรอืรบับตัรเลือกตัง้ ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้อนุญำตให้บุคคลเหล่ำนัน้
แสดงตนและมอบบตัรเลอืกตัง้เพื่อใช้สทิธเิลอืกตัง้ได ้และเมื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีง
ลงคะแนนเสรจ็สิ้นแล้ว ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ปิดช่องใส่บตัรเลอืกตัง้ 
ของหีบบัตรเลือกตัง้ และจดัท ำรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตัง้ทัง้หมด จ ำนวน 
ผูม้ำแสดงตนและรบับตัรเลอืกตัง้ และจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่เหลอื แล้วประกำศให้ประชำชน 
ทีอ่ยู่ ณ ทีเ่ลอืกตัง้ ไดท้รำบ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๔  ตัง้แต่เวลำที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตัง้ที่ตัง้ไว้เพื่อกำร 
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืภำยหลงัทีไ่ดปิ้ดหบีบตัรเลอืกตัง้นัน้เพื่อรกัษำไวเ้มื่อกำรเลอืกตัง้
ได้เสร็จสิ้นแล้วห้ำมมิให้ผู้ใดเปิด ท ำลำย ท ำให้เสียหำย ท ำให้เปลี่ยนสภำพ หรือท ำให ้
ไรป้ระโยชน์ หรอืน ำไปซึ่งหบีบตัรเลอืกตัง้ หรอืบตัรเลอืกตัง้ หรอืเอกสำรหรอืหลกัฐำน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ไดจ้ดัท ำโดยไม่มอี ำนำจ
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนก่อนวนัเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๐๕  กำรจดัให้มกีำรออกเสยีงลงคะแนนก่อนวนัเลอืกตัง้ นอกจำกที่
บญัญตัไิวโ้ดยเฉพำะในส่วนนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๑๐๖  ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้
ติดต่อกันเป็นเวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวนันับถึงวนัเลือกตัง้ ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเขตเลอืกตัง้ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนติดต่อกันครัง้สุดท้ำยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 

เกำ้สบิวนั 
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๑๐๑ 

บุคคลตำมวรรคหนึ่ง หำกประสงค์จะใช้สทิธเิลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้นอกเขต
เลอืกตัง้ ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด และให้น ำควำมในมำตรำ ๑๐๗ วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสี ่มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๐๗  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ซึ่งได้รบัค ำสัง่จำกทำง
รำชกำร ให้ไปปฏิบตัิหน้ำที่นอกเขตเลือกตัง้ที่ตนมีสิทธเิลือกตัง้ หรอืผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 
ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตัง้ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตัง้ก่อน 
วนัเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้หรือนอกเขตเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรยื่นขอลงทะเบยีนตำมวรรคหนึ ่ง ถ ้ำเป็นกำรขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้ก่อน 
วนัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ ใหย้ื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
เขตเลอืกตัง้ที่ตนมสีทิธเิลอืกตัง้ ถ้ำเป็นกำรขอใช้สิทธเิลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้นอกเขต
เลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ จะยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ทีต่น 
มสีทิธเิลอืกตัง้หรอืที่ตนประสงค์จะขอใช้สทิธเิลอืกตัง้ก็ได้ หรอืคณะกรรมกำรจะก ำหนดให้
ลงทะเบยีนผ่ำนทำงอเิลก็ทรอนิกสต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดกไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ได้ตรวจสอบกำรมีสิทธิ
เลือกตัง้ของผู้ขอลงทะเบียนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ำเห็นว่ำถูกต้อง ให้ท ำบัญชีรำยชื่อ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ที่ประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนก่อนวนัเลอืกตัง้ที่ได้ลงทะเบยีนไวแ้ล้ว 
และประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปถึงจ ำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตัง้ก่อน 
วันเลือกตัง้นั ้น และก ำหนดที่เลือกตัง้กลำงที่ผู้นั ้นจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ทีผู่น้ัน้มชีื่อในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ทรำบ และหมำยเหตุ สถำนที่ที่ ผู้นั ้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั ้งในเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง  
เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลือกตัง้ลงทะเบยีนผู้ใดแล้ว ให้ผู้นัน้หมดสทิธ ิ
ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ณ หน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธอิยู่เดมิ ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ครัง้นัน้ 

กำรขอใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง สถำนที่และจ ำนวนที่เลือกตัง้กลำง  
วนัทีก่ ำหนดใหม้ำใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน กำรออกเสยีงลงคะแนน และกำรนับคะแนน 
กำรส่งบตัรเลอืกตัง้ และกำรด ำเนินกำรอื่นทีจ่ ำเป็นใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด  ทัง้นี้ วนัที่ก ำหนดให้มำใชส้ิทธติ้องเป็นวนัเดยีวกนัทุกแห่งและ 
จะก ำหนดใหล้งคะแนนเกนิหนึ่งวนัมไิด ้
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๑๐๒ 

ควำมในมำตรำนี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐำนแสดงว่ำในวันเลือกตัง้ 
ตนมีหน้ำที่จะต้องไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตัง้ที่ตนมีสิทธิเลือกตัง้  
จนไม่สำมำรถใชส้ทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ไดด้ว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๐๘  ผู้ใดลงทะเบยีนตำมมำตรำ ๑๐๗ และไดไ้ปใช้สทิธเิลอืกตัง้แล้ว 
แต่มไิดไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ใหม่ ใหถ้อืว่ำกำรลงทะเบยีนนัน้เป็นกำรแจง้เหตุ
อนัสมควรและไม่ถูกจ ำกดัสทิธติำมมำตรำ ๓๕ 

 

มำตรำ ๑๐๙  ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปอนัมใิช่เป็นกำรเลอืกตัง้ใหม่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ซึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่นอกรำชอำณำจกัรจะขอลงทะเบยีนเพื่อใชส้ทิธเิลอืกตัง้เฉพำะในครัง้นัน้  
ณ ประเทศทีต่นมถีิ่นทีอ่ยู่กไ็ด ้

เมื่อไดล้งทะเบยีนตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไดต้ำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๑๐ และมำตรำ ๑๑๑ 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๐๗ วรรคสี ่และมำตรำ ๑๐๘ มำใช้บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัวนัที่ก ำหนดให้มำใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน คณะกรรมกำร 
จะก ำหนดใหแ้ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ ตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๑๐  ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตัง้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตัง้ 
ในประเทศใด ให้คณะกรรมกำรหรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยจดัใหม้กีำรออกเสยีง
ลงคะแนนในประเทศนัน้ โดยอำจจัดให้มีสถำนที่ลงคะแนน หรือให้มีกำรออกเสียง
ลงคะแนนทำงไปรษณียห์รอืโดยวธิอีื่นใดทีม่ใิช่เป็นกำรจดัใหม้สีถำนทีอ่อกเสยีงลงคะแนน
กไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหพ้จิำรณำตำมควำมเหมำะสมของประเทศนัน้ และใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๑  เมื่อขอใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๑๐๙ แล้ว ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้นัน้ 
หมดสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในหน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมชีือ่อยู่ในบญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้
ของหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๒  ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ำสำมวนั ใหค้ณะกรรมกำรประกำศให้
ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปถึ งจ ำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั ้งนอก
รำชอำณำจกัรแยกตำมประเทศ 
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๑๐๓ 

มำตรำ ๑๑๓  ในกำรออกเสียงลงคะแนนตำมส่วนนี้  เมื่อได้ด ำเนินกำร
ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมกำรอำจจดัให้มีกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำเพื่อน ำบตัร
เลือกตัง้มำนับรวมในวนัเลือกตัง้ได้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นเฉพำะท้องที่ คณะกรรมกำร
จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ 

ในกำรออกเสยีงลงคะแนนนอกรำชอำณำจกัร คณะกรรมกำรโดยควำมเหน็ชอบ
ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศจะก ำหนดให้มีกำรนับคะแนนนอกรำชอำณำจักรก็ได ้ 
หำกจะเป็นกำรสะดวก รวดเรว็ และมคี่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๔  ในกรณีที่มีหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำกำรออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืกำรออกเสยีงลงคะแนนนอกรำชอำณำจกัรทีใ่ด มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติ
หรอืเทีย่งธรรม หรือมกีำรส่งบตัรเลอืกตัง้มำถึงสถำนที่นับคะแนนของเขตเลอืกตัง้ใด
หลงัจำกเริม่นับคะแนนแล้ว หรอืหบีห่อที่ส่งบตัรเลอืกตัง้มลีกัษณะถูกเปิดมำก่อน โดยมเีหตุ
อนัสมควรเชื่อไดว้่ำเกดิจำกกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืมบีตัรเลอืกตัง้จำก
ทีใ่ดสญูหำย ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่มใิหนั้บคะแนนนัน้โดยใหถ้อืว่ำเป็นบตัรเสยี 

ในกรณีทีม่กีำรนับคะแนนนอกรำชอำณำจกัร ถำ้มหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำกำร
ออกเสยีงลงคะแนนทีใ่ดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม ใหถ้อืว่ำกำรนับคะแนนนัน้
เป็นโมฆะและใหถ้อืว่ำบตัรเหล่ำนัน้เป็นบตัรเสยี 

 

มำตรำ ๑๑๕  กรณีมเีหตุจ ำเป็นเฉพำะพื้นทีต่ำมมำตรำ ๔๗ ให้คณะกรรมกำร 

มอี ำนำจประกำศก ำหนดวนัลงคะแนนเลอืกตัง้ก่อนวนัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๑๐๖ มำตรำ ๑๐๗ 
และมำตรำ ๑๑๐ เฉพำะในเขตเลือกตัง้นัน้ใหม่ ในกรณีกำรเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๑๑๐ 
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหบุ้คคลใดมอี ำนำจประกำศก ำหนดวนัลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่
แทนกไ็ด ้

ในกรณีมีเหตุตำมวรรคหนึ่ งสองครัง้ติดต่อกัน ให้คณะกรรมกำรหรือผู้ซึ่ ง
คณะกรรมกำรมอบหมำยสัง่งดกำรออกเสยีงลงคะแนนส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนน
ก่อนวนัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้หรอืนอกเขตเลือกตัง้ หรอืกำรออกเสยีงลงคะแนนนอก
รำชอำณำจกัรในเขตเลอืกตัง้นัน้ ในกรณีเช่นนัน้ ถ้ำผูล้งทะเบยีนมไิด้ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
ใหถ้อืว่ำกำรลงทะเบยีนนัน้เป็นกำรแจง้เหตุอนัสมควรและไม่ถูกจ ำกดัสทิธติำมมำตรำ ๓๕ 
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๑๐๔ 

ส่วนที ่๓ 

กำรนับคะแนนและกำรรวมคะแนน 

   
 

มำตรำ ๑๑๖  เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๓ แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลอืกตัง้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ต่อหน้ำประชำชนทีอ่ยู่ ณ ที่เลอืกตัง้ แล้วด ำเนินกำร
นับคะแนน 

 

มำตรำ ๑๑๗  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๒๑ กำรนับคะแนนใหก้ระท ำ ณ ทีเ่ลอืกตัง้
โดยเปิดเผยตดิต่อกนัจนเสรจ็สิน้ และหำ้มมใิหเ้ลื่อนหรอืประวงิกำรนับคะแนน 

กำรนับคะแนนให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ซึง่ตอ้งก ำหนดใหม้กีำรนับคะแนนทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ท ำเครื่องหมำยในช่องท ำเครื่องหมำย 
“ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๑๘  ในกำรนับคะแนนหำกปรำกฏว่ำมบีตัรเสยี ใหแ้ยกบตัรเสยีออกไว้
ต่ำงหำกและหำ้มมใิหน้ับบตัรเสยีเป็นคะแนนไม่ว่ำกรณีใด 

บตัรเลอืกตัง้ดงัต่อไปนี้ใหถ้อืว่ำเป็นบตัรเสยี 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรที่มกีำรท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นที่ส ังเกตหรอืเขยีนขอ้ควำมใด ๆ  
ลงในบตัรเลอืกตัง้นอกจำกเครื่องหมำยในกำรลงคะแนน เว ้นแต่เป็นกำรกระท ำ 
โดยชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ 

(๓) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน 

(๔) บตัรทีท่ ำเครื่องหมำยลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรเกนิจ ำนวนหนึ่งคน 

(๕) บัตรที่ไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นกำร
ลงคะแนน “ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด” 

(๖) บตัรที่ได้ท ำเครื่องหมำยลงคะแนนให้แก่ผู ้สมคัร แล้วท ำเครื่องหมำย 

ในช่องท ำเครื่องหมำย “ไม่เลือกผู้สมคัรผู้ใด” 
(๗) บตัรทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหเ้ป็นบตัรเสยี 

(๘) บตัรทีม่ลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดว่ำเป็นบตัรเสยี 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้สลกัหลงัในบตัรตำมมำตรำนี้ว่ำ “เสยี” 
พรอ้มทัง้ระบุเหตุผลว่ำเป็นบตัรเสยีตำมควำมในอนุมำตรำใด และลงลำยมอืชื่อก ำกบัไว้
ไม่น้อยกว่ำสองคน เวน้แต่เป็นกรณีตำม (๗) ใหจ้ดัท ำบนัทกึเหตุแห่งกำรเป็นบตัรเสยี
ไวเ้ป็นหลกัฐำนแทนกำรสลกัหลงั 
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๑๐๕ 

 

มำตรำ ๑๑๙  หำ้มมใิหก้รรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้จงใจนับบตัรเลอืกตัง้หรอื
คะแนนให้ผดิไปจำกควำมจรงิหรอืรวมคะแนนใหผ้ดิไป หรอืกระท ำด้วยประกำรใดโดย
มไิดม้อี ำนำจกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำยใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ำรุดหรอืเสยีหำยหรอืให้เป็น
บตัรเสยี หรอืกระท ำกำรดว้ยประกำรใดแก่บตัรเสยีเพื่อใหเ้ป็นบตัรทีใ่ชไ้ด ้หรอือ่ำนบตัร
เลอืกตัง้ใหผ้ดิไปจำกควำมจรงิ หรอืท ำรำยงำนกำรเลอืกตัง้ไม่ตรงควำมเป็นจรงิ 

 

มำตรำ ๑๒๐  เมื่อกำรนับคะแนน ณ ที่เลอืกตัง้เสรจ็สิ้นแล้ว ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยเลือกตัง้ประกำศผลกำรนับคะแนนของหน่วยเลือกตัง้นัน้ จ ำนวนบัตร
เลอืกตัง้ทีใ่ช ้และจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืจำกกำรออกเสยีงลงคะแนน  ทัง้นี้ ใหก้ระท ำ
โดยเปิดเผย และรำยงำนผลกำรนับคะแนนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้โดยเรว็ 

เพื่อประโยชน์แก่กำรแจ้งขอ้มูลกำรเลอืกตัง้ต่อประชำชนให้เกิดควำมรวดเร็ว 
คณะกรรมกำรอำจด ำเนินกำรใหม้กีำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได ้

กำรประกำศผลกำรนับคะแนน กำรรำยงำนผลกำรนับคะแนน และกำรรำยงำนผล
กำรนับคะแนนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๒๑  ถ้ำกำรนับคะแนน ณ ที่เลอืกตัง้ใดไม่สำมำรถกระท ำได้หรอืไม่
สำมำรถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อนัเนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสยั 
หรอืเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น หรอืด้วยควำมจ ำเป็นตำมสภำพที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย  
ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ประกำศงดกำรนับคะแนนส ำหรบัหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 
แล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ เพื่อก ำหนดวนั เวลำ และ
สถำนทีน่ับคะแนนต่อไปโดยเรว็ และรำยงำนผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและ
คณะกรรมกำรทรำบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมกำรจะเปลี่ยนแปลง
ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีท่ีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ก ำหนดไวก้ไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ได้รบัรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง
แล้วพบว่ำมบีตัรเลอืกตัง้ทีไ่ดม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนแล้วช ำรุดหรอืสูญหำย ใหร้ำยงำน
คณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำสัง่ใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนใหมใ่นหน่วยเลอืกตัง้นัน้ 

กำรเก็บรกัษำบตัรเลอืกตัง้ หบีบตัรเลอืกตัง้ และเอกสำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ 
รวมทัง้วธิกีำรนับคะแนนใหม่ ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๑๐๖ 

มำตรำ ๑๒๒  ในกรณีทีผ่ลกำรนับคะแนนปรำกฏว่ำจ ำนวนผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้
ไม่ตรงกบัจ ำนวนบตัรเลอืกตัง้ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลอืกตัง้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง หำกยงัไม่ตรงกนัอกีใหร้ำยงำนพรอ้มเหตุผล
ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำสัง่ใหม้กีำรนบัคะแนนใหม่หรอืสัง่ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนใหม่
ในหน่วยเลอืกตัง้นัน้ พรอ้มทัง้แจง้ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ทรำบ 
และน ำส่งหบีบตัรเลอืกตัง้พรอ้มวสัดุอุปกรณ์กำรเลอืกตัง้แก่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเขตเลอืกตัง้หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๒๓  เมื่อรวบรวมผลกำรนับคะแนนทุกหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ 
รวมทัง้คะแนนทีไ่ด้จำกกำรออกเสยีงลงคะแนนก่อนวนัเลอืกตัง้และคะแนนที่ได้จำกกำร
ลงคะแนนเลือกตัง้นอกรำชอำณำจักรแล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้ประกำศผลกำรนับคะแนนผู้สมคัรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และคะแนนที่ไม่เลอืก
ผูส้มคัรผูใ้ด แล้วรำยงำนผลกำรนับคะแนนต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัและ
คณะกรรมกำรโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๑๒๔  เมื่อคณะกรรมกำรได้รับรำยงำนผลกำรนับคะแนนแล้ว  
ถ้ำปรำกฏหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมิได้เป็นไปโดยสุจรติ
หรือเที่ยงธรรม หรือกำรนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง คณะกรรมกำรจะงดกำร
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้และจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่หรอืนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้ใด
หน่วยเลอืกตัง้หนึ่งหรอืทุกหน่วยเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้กไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

กำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๒๕  ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้  
ให้ผูส้มคัรซึ่งได้รบัคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น 
ผู้ได้รบัเลือกตัง้ ในกรณีที่มผีู้ได้รบัคะแนนสูงสุดเท่ำกันหลำยคน ให้ใช้วธิกีำรจบัสลำก  
ซึ่งต้องกระท ำต่อหน้ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๑๐๗ 

มำตรำ ๑๒๖  เขตเลือกตัง้ที่ไม่มีผู้สมัครรำยใดได้รบัคะแนนเสียงมำกกว่ำ
คะแนนเสียงที่ ไม่ เลือกผู้ ใด เป็นสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรในเขตเลือกตั ้งนั ้น  
ใหค้ณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ และมใิหน้ ำคะแนนของผูส้มคัรแต่ละคนทีไ่ดร้บั
จำกกำรเลอืกตัง้ครัง้ก่อนไปใช้ในกำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บญัชรีำยชื่อ ในกรณีเช่นนี้ ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัสมคัรผูส้มคัรใหม่โดย
ผูส้มคัรเดมิทุกรำยไม่มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะจดัขึน้ใหมน่ัน้ 

ในกำรจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง 
มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒๗  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ให้คณะกรรมกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมเีหตุ 
อนัควรเชื่อว่ำ ผลกำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละเก้ำสิบห้ำของเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดซึ่งคณะกรรมกำรต้องตรวจสอบเบื้องต้นและ
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ แต่ตอ้งไม่ชำ้กว่ำหกสบิวนันับแต่วนัเลอืกตัง้ 

ในกำรตรวจสอบเบื้องต้นตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรต้องรบัฟังรำยงำนของ
ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และขอ้มลูขำ่วสำรทีไ่ดร้บัจำกแหล่งต่ำง ๆ มำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบัแก่กำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่ง
ทีว่่ำงดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้ใหม่ ก ำหนดเวลำกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ริม่นับตัง้แต่วนัทีม่กีำรเลอืกตัง้ใหม่ 

 

มำตรำ ๑๒๘  ในกรณีที่มกีำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ครบทุกเขตเลอืกตัง้แล้ว 
กำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรค
กำรเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อจะพึงได้รับ ให้ค ำนวณตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้  
โดยในกรณีทีม่เีศษใหใ้ชท้ศนิยมสีต่ ำแหน่ง 

(๑) น ำคะแนนรวมทัง้ประเทศทีพ่รรคกำรเมอืงทุกพรรคทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชี
รำยชื่อไดร้บัจำกกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้หำรดว้ยหำ้รอ้ยอนัเป็นจ ำนวนสมำชกิ
ทัง้หมดของสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) น ำผลลัพธ์ตำม (๑) ไปหำรจ ำนวนคะแนนรวมทัง้ประเทศของพรรค
กำรเมอืงแต่ละพรรคทีไ่ดร้บัจำกกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทุกเขต จ ำนวนทีไ่ดร้บั
ให้ถือเป็นจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองนัน้จะพึงมีได้เบื้องต้น  
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๑๐๘ 

และเมื่ อ ได้ค ำนวณตำม  (๕ ) (๖ ) หรือ  (๗ ) ถ้ ำมีแล้ว  จึงให้ถือว่ ำ เป็ นจ ำนวน
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้จะพงึมไีด ้

(๓) น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมืองจะพึงมีได้ตำม (๒)  
ลบดว้ยจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดทีพ่รรคกำรเมอืง
นัน้ไดร้บัเลอืกตัง้ในทุกเขตเลือกตัง้ ผลลพัธ์คือจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
บญัชรีำยชื่อทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้จะไดร้บัเบือ้งตน้ 

(๔) ภำยใต้บงัคับ (๕) ให้จดัสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชี
รำยชื่อทีพ่รรคกำรเมอืงจะได้รบัใหค้รบหนึ่งร้อยหำ้สบิคน โดยจดัสรรให้พรรคกำรเมอืง
ตำมผลลัพธ์ตำม (๓) เป็นจ ำนวนเต็มก่อน หำกยังไม่ครบจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสิบคน  
ให้พ รรคกำรเมืองที่มี เศษจำกกำรค ำนวณมำกที่ สุดได้รับกำรจัดสรรจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเพิ่มอีกหนึ่งคนตำมล ำดับจนครบจ ำนวน 

หนึ่งรอ้ยหำ้สบิคน ในกรณีมเีศษเท่ำกนั ใหด้ ำเนินกำรตำม (๖) 
(๕) ถ้ำพรรคกำรเมืองใดมผีู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ

แบ่งเขตเลอืกตัง้เท่ำกบัหรอืสูงกว่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้
จะพงึมไีดต้ำม (๒) ให้พรรคกำรเมอืงนัน้มสีมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรตำมจ ำนวนที่ได้รบั
จำกกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และไม่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรรสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อ และให้น ำจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อ
ทัง้หมดไปจดัสรรใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงทีม่จี ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ต ่ำกว่ำจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรที่พรรคกำรเมอืงนัน้จะพงึมไีด้ตำม (๒) 
ตำมอตัรำส่วน แต่ต้องไม่มผีลให้พรรคกำรเมอืงใดดงักล่ำวมสีมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
เกนิจ ำนวนทีจ่ะพงึมไีดต้ำม (๒) 

(๖) ในกำรจดัสรรตำม (๕) แล้วปรำกฏว่ำยงัจดัสรรจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อไม่ครบหนึ่งรอ้ยห้ำสิบคน ให้พรรคกำรเมืองที่มีเศษจำกกำร
ค ำนวณมำกทีสุ่ดไดร้บักำรจดัสรรจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อเพิม่
อกีหนึ่งคนตำมล ำดบัจนครบจ ำนวนหนึ่งรอ้ยหำ้สบิคน กรณีทีเ่ศษทีเ่หลอืของแต่ละพรรค
กำรเมอืงเท่ำกนัจนท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัสรรสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อได้
ครบจ ำนวนหนึ่งรอ้ยห้ำสบิคน ใหน้ ำค่ำเฉลี่ยคะแนนของแต่ละพรรคกำรเมอืงต่อจ ำนวน
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีพ่งึมหีนึ่งคนมำพจิำรณำ โดยหำกพรรคกำรเมอืงใดมคี่ำเฉลี่ย
คะแนนของพรรคกำรเมอืงต่อจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรที่พึงมหีนึ่งคนมำกกว่ำ
พรรคกำรเมอืงอื่น ใหพ้รรคกำรเมอืงนัน้มสีทิธไิดร้บักำรจดัสรรสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
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๑๐๙ 

แบบบญัชรีำยชื่อเพิม่อกีหนึ่งคน และหำกยงัมจี ำนวนค่ำเฉลีย่ดงักล่ำวเทำ่กนัอกี ใหใ้ชว้ธิี
จบัสลำก 

(๗) ในกรณีทีเ่มื่อค ำนวณตำม (๕) แล้วปรำกฏว่ำพรรคกำรเมอืงทุกพรรคไดร้บั
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อรวมกันแล้วเกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน  
ให้ด ำเนินกำรค ำนวณปรบัจ ำนวนสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อใหม่ 
โดยค ำนวณตำมอตัรำส่วนที่ทุกพรรคจะได้รบักำรจดัสรรจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบคน โดยให้น ำจ ำนวน
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่แต่ละพรรคกำรเมืองจะได้รับคูณด้วย 

หนึ่งรอ้ยห้ำสบิ หำรด้วยผลบวกของหนึ่งร้อยห้ำสบิกบัจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบญัชรีำยชื่อที่เกินจ ำนวนหนึ่งร้อยห้ำสบิ และให้น ำ (๔) มำใช้ในกำรค ำนวณด้วย 

โดยอนุโลม 

(๘) เมื่อไดจ้ ำนวนผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมอืงแล้ว 
ให้ผู้สมคัรตำมล ำดบัหมำยเลขในบญัชีรำยชื่อสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อ
ของพรรคกำรเมอืงนัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ตำยภำยหลังวนัปิดรบัสมัครรับเลือก
ตัง้แต่ก่อนเวลำปิดกำรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ ใหน้ ำคะแนนทีม่ผีูล้งคะแนนให ้มำค ำนวณ
ตำม (๑) และ (๒) ดว้ย 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ถงึ (๘) ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๒๙  ในกรณีที่มีกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ยังไม่ครบทุกเขต  
แต่มีจ ำนวนถึงร้อยละเก้ำสิบห้ำของเขตเลอืกตัง้ทัง้หมดแล้ว ให้ด ำเนินกำรค ำนวณหำ
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคกำรเมือง 

ทีส่่งผูส้มคัรแบบบญัชรีำยชื่อ โดยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) น ำจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ที่จะประกำศผล

กำรเลอืกตัง้หำรดว้ยสำมรอ้ยหำ้สบิอนัเป็นจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้ทัง้หมด 

(๒) น ำผลลัพธ์ตำม (๑) คูณด้วยห้ำร้อยอันเป็นจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดของ 

สภำผู้แทนรำษฎร ผลลัพธ์ที่ได้คือจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่จะประกำศผล
ทัง้หมด โดยใหถ้อืเอำเฉพำะจ ำนวนเตม็ 
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๑๑๐ 

(๓) น ำผลลพัธ์ตำม (๒) มำหกัออกด้วยจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบ
แบ่งเขตเลอืกตัง้ที่จะประกำศผลกำรเลอืกตัง้ ผลลพัธ์ที่ได้คอืจ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อทีจ่ะจดัสรรใหพ้รรคกำรเมอืง 

เมื่อได้ผลลพัธ์ตำมวรรคหนึ่งแล้วให้น ำมำค ำนวณตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๑๒๘ เพื่อจดัสรรจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อใหแ้ต่ละพรรค
กำรเมอืง เว้นแต่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๑๒๘ (๗) จ ำนวนหนึ่งรอ้ยห้ำสบิ ให้เปลี่ยนเป็น
จ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อทีจ่ะจดัสรรตำมวรรคหนึ่ง 

เมื่อมีกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้เพิ่มขึ้น ให้ด ำเนินกำรค ำนวณตำมวิธีตำม
วรรคหนึ่งและวรรคสองใหม่ และจดัสรรจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชี
รำยชื่อใหถู้กต้องตรงตำมผลกำรค ำนวณนัน้ทุกครัง้ที่มีกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้
เพิม่ขึน้ เวน้แต่จะพน้เวลำหนึ่งปีนับแต่วนัเลอืกตัง้ทัว่ไป 

ในกรณีที่กำรค ำนวณใหม่ตำมมำตรำนี้ท ำใหจ้ ำนวนสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบญัชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองใดลดลง ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมอืงนัน้ในล ำดบัทำ้ยตำมล ำดบัพน้จำกต ำแหน่ง 

สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชีรำยชื่อของพรรคกำรเมอืงผู้ใดต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวรรคสี่ ให้ถือว่ำผู้นัน้ยงัคงเป็นผู้สมคัรตำมล ำดบัหมำยเลขเดมิในบญัชี
รำยชื่อของพรรคกำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๑๓๐  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไป ถ้ำต้องมีกำรเลือกตัง้ใหม่ในบำงเขตหรอื
บำงหน่วยเลือกตัง้ก่อนประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือกำรเลือกตัง้ยงัไม่แล้วเสร็จ มิให ้

น ำผลคะแนนของกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีเ่ป็นเหตุดงักล่ำวมำ
ค ำนวณเพื่อหำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรที่แต่ละพรรคกำรเมอืงพงึม ีและจ ำนวน
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อทีแ่ต่ละพรรคกำรเมอืงพงึไดร้บั 

ควำมในวรรคหนึ่งให้น ำมำใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้สมัครถูกระงบัสิทธิสมัคร 

รบัเลอืกตัง้ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำมมำตรำ ๑๓๒ ดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๓๑  ภำยในหนึ่งปีหลังจำกวันเลือกตัง้อันเป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไป  
ถ้ำต้องมีกำรเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ใดขึ้นใหม่ เพรำะเหตุที่กำรเลือกตัง้ในเขต
เลือกตัง้นัน้มิได้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม ให้ค ำนวณจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อใหม่ โดยมใิหน้ ำคะแนนที่ไดร้บัจำกกำรเลอืกตัง้ทีเ่ป็นเหตุให้มี
กำรเลือกตัง้ใหม่มำรวมค ำนวณด้วย และให้น ำวิธีกำรค ำนวณตำมมำตรำ ๑๒๙  
และมำตรำ ๑๓๐ มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
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๑๑๑ 

ภำยในหนึ่งปีหลังจำกวันเลือกตัง้อันเป็นกำรเลือกตัง้ทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำ
ผู้สมคัรผู้ใดกระท ำกำรอนัถอืว่ำเป็นกำรทุจรติในกำรเลอืกตัง้ และผูน้ั น้ไม่ไดร้บักำร
เล อืกตั ง้  หำกม กีำรน ำคะแนนที ผู่้สมัครผู้นั ้นได้รับไปรวมค ำนวณ เพื่ อจัดสรร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อให้พรรคกำรเมืองที่ผู้นั ้นสังกัดไปแล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรค ำนวณเพื่อหำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อของแต่ละ
พรรคกำรเมืองใหม่ โดยมิให้น ำคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่ำวได้รับไปรวมค ำนวณด้วย  
และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๒๙ วรรคสีแ่ละวรรคหำ้ มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงไม่ว่ำดว้ยเหตุใด
ภำยหลงัพ้นเวลำหนึ่ งปี นับแต่วันเลือกตัง้ทัว่ไป มิให้มีผลกระทบกับกำรค ำนวณ
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีแ่ต่ละพรรคกำรเมอืงจะพงึมตีำมมำตรำ ๑๒๘ 

ให้น ำควำมในวรรคสำมมำใชบ้งัคับแก่กรณีทีม่กีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง
ดว้ยเหตุอื่นใดนอกจำกเหตุตำมวรรคหนึ่งก่อนพน้เวลำหนึ่งปีนับแต่วนัเลอืกตัง้ทัว่ไปดว้ย
โดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 

กำรด ำเนินกำรกรณีกำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 

   
 

มำตรำ ๑๓๒  ก่อนประกำศผลกำรเลือกตัง้ ถ้ำคณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ไต่สวนแล้วเห็นว่ำมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำผู้สมคัรผู้ใดกระท ำกำรอนัเป็นเหตุให้กำร
เลอืกตัง้นัน้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม หรอืมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำผู้สมคัร
ผูใ้ดก่อใหผู้อ้ื่นกระท ำ สนับสนุน หรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลอื่นกระท ำกำรดงักล่ำว หรอืรูว้่ำ
มกีำรกระท ำดงักล่ำวแลว้ไม่ด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรกระท ำนัน้ ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ระงบั
สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ของผู้สมัครที่กระท ำกำรเช่นนั ้นทุกรำยไวเ้ป็นกำรชัว่ครำว  
เป็นระยะเวลำไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัที่คณะกรรมกำรมคี ำสัง่ และในกรณีทีผู่น้ัน้ได้
คะแนนอยู่ในล ำดบัทีจ่ะไดร้บักำรเลอืกตัง้ ใหส้ัง่ยกเลกิกำรเลอืกตัง้และใหม้กีำรเลอืกตัง้ใหม่ 

ค ำสัง่ของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ถำ้กำรกระท ำของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง ปรำกฏหลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำหวัหน้ำ
พรรคกำรเมืองหรือคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละ
ละเลยหรือทรำบถึงกำรกระท ำนัน้แล้วมิได้ยบัยัง้หรอืแก้ไขเพื่อให้กำรเลือกตัง้เป็นไป 
โดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอค ำรอ้งต่อศำลรฐัธรรมนูญ
เพื่อให้ยุบพรรคกำรเมอืงนัน้ ในกรณีที่ศำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่ใหยุ้บพรรคกำรเมอืงนัน้ 
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๑๑๒ 

ใหศ้ำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมกำรบรหิำร 
พรรคกำรเมอืงนัน้ดว้ย 

ในกรณีที่ปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนควำมใน
วรรคหนึ่ง ไม่ว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ใด ถ้ำเห็นว่ำผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคกำรเมอืงใด 
จะได้รบัประโยชน์จำกกำรกระท ำนัน้ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้สมัครผู้นัน้หรือ 
พรรคกำรเมืองนัน้ระงบัหรือด ำเนินกำรใดเพื่อแก้ไขควำมไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนัน้
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั ้นหรือพรรคกำรเมืองนั ้นไม่ด ำเนินกำร 
ตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้สนันิษฐำนว่ำผู้สมคัรผู้นัน้เป็น
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำนัน้หรือพรรคกำรเมืองนัน้มีส่วนรู้เห็นในกำรกระท ำนัน้ เว้นแต่
ผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงนัน้พสิจูน์ไดว้่ำไม่มส่ีวนรูเ้หน็ในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

เมื่อศำลรฐัธรรมนูญมคี ำสัง่ใหเ้พกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมกำร
บรหิำรพรรคกำรเมืองผูใ้ดแล้ว ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำด ำเนินกำรใหม้กีำรด ำเนินคดี
อำญำแก่ผู้สมคัรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงผู้นัน้ด้วย  ในกำรนี้ ให้ถือว่ำ
คณะกรรมกำรเป็นผูเ้สยีหำยตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ในกรณ ีที ่ม ีค ำสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบั เลอืกตัง้ตำมมำตรำนี ้ภำยหล ังวนั
ลงคะแนนเลอืกตัง้ แต่ก่อนวนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ และผูส้มคัรที่ถูกระงบัสทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้เป็นผู้สมคัรในกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ที่ได้คะแนนเลือกตัง้ในล ำดบั 
ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้นัน้ ให้คณะกรรมกำรสัง่ให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่  
เพื่อใหไ้ดผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้ครบจ ำนวนทีจ่ะพงึมใีนเขตเลอืกตัง้นัน้ 

ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้หรอืเจำ้พนักงำนผูด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ผูใ้ดพบเหน็กำรกระท ำ
ตำมวรรคหนึ่งมหีน้ำทีร่ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทรำบโดยพลนั 

 

มำตรำ ๑๓๓  เมื่อประกำศผลกำรเลอืกตัง้แลว้ปรำกฏหลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำ
กำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม แต่ไม่ไดค้วำมชดัว่ำ
เป็นกำรกระท ำของผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อพจิำรณำ 
ในกรณีที่ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำกำรเลือกตัง้นั ้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ให้ศำลสัง่ให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่ส ำหรับเขตเลือกตัง้นั ้น  และให้สมำชิกภำพของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รบัเลอืกตัง้จำกเขตเลอืกตัง้นัน้สิ้นสุดลงนับแต่วนัที่ศำล 
มคี ำวนิิจฉัย และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่โดยเร็ว และให้น ำ
ควำมในมำตรำ ๑๓๘ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี ่มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
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๑๑๓ 

มำตรำ ๑๓๔  ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืไต่สวนให้เป็นไปโดยรวดเรว็และเที่ยงธรรม คณะกรรมกำรอำจ
แต่งตัง้ขำ้รำชกำรอยักำร ขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั หรอืผูซ้ึง่เคยเป็นขำ้รำชกำร
หรอืเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐัดงักล่ำวตำมจ ำนวนทีเ่หมำะสมเป็นคณะกรรมกำรคณะหนึ่งหรอื
หลำยคณะตำมควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนวน
กำรสบืสวนหรอืไต่สวน รวมทัง้รบัฟังค ำชีแ้จงหรอืพยำนหลกัฐำนแทนคณะกรรมกำรได ้

กำรแต่งตัง้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ ระยะเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ และค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๕  ในกรณีที่ปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำผู้ใดกระท ำกำรใด ๆ  
เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองใด อนัอำจท ำให้กำรเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดย
สุจรติหรอืเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจออกค ำสัง่ให้ผู้นัน้ระงบักำรกระท ำหรอื 

มคี ำสัง่ใหแ้กไ้ขกำรกระท ำตำมเงือ่นไขและระยะเวลำทีก่ ำหนดได ้

ถำ้มผีูแ้จง้ต่อเจำ้พนักงำนต ำรวจหรอืเจำ้พนักงำนต ำรวจพบเหน็กำรกระท ำตำม
วรรคหนึ่งและกำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจจับกุมและด ำเนินคดีโดยเร็ว และแจ้งต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้
พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๖  ในกรณีทีม่หีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำผูใ้ดให ้เสนอให ้สญัญำว่ำจะให ้
หรอืจดัเตรยีมเพื่อจะให้เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด  ทัง้นี้ เพื่อจูงใจให้ผู้มสีิทธิ
เลอืกตัง้ลงคะแนนเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูส้มคัรผูใ้ด หรอืใหง้ดเวน้ลงคะแนนเลอืกตัง้ผูส้มคัรผูใ้ด 
หรอืใหล้งคะแนนไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ยดึหรอือำยดัเงนิหรอื
ทรพัยส์นิของผูน้ัน้ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำศำลจะมคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ 

ใหค้ณะกรรมกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลจงัหวดัหรอืศำลแพ่งทีก่ำรยดึหรอือำยดัอยู่ใน
เขตศำลภำยในสำมวนันับแต่วนัยึดหรอือำยดัตำมวรรคหนึ่ง เมื่อศำลได้รบัค ำรอ้งแล้ว  
ให ้ด ำเนินกำรไต่สวนฝ่ำยเดยีวใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้ง  
ถ้ำศำลเหน็ว่ำเงนิหรอืทรพัย์สนิตำมค ำร้องน่ำจะได้ใช้หรอืจะใช้เพื่อกำรเลือกตัง้โดย 

ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ใหศ้ำลมคี ำสัง่ยดึหรอือำยดัเงนิหรอืทรพัยส์นินัน้ไว้จนกว่ำจะมกีำร
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

ควำมในมำตรำนี้ไม่ เป็นกำรตัดอ ำนำจของผู้ซึ่งมีฐำนะเป็นพนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรอืต ำรวจชัน้ผู้ใหญ่ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ ในอนัทีจ่ะใชอ้ ำนำจยดึหรอือำยดัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 
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๑๑๔ 

 

มำตรำ ๑๓๗  ก่อนหรอืในวนัเลอืกตัง้ เมื่อคณะกรรมกำรสบืสวนหรอืไต่สวน
แล้วหรอืพบเหน็กำรกระท ำทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ำกำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอื
เที่ยงธรรมหรอืกรรมกำรแต่ละคนซึ่งพบเห็นกำรกระท ำหรอืกำรงดเวน้กำรกระท ำใดอนั
อำจเป็นเหตุให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรมหรอืเป็นไปโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมำย ใหม้อี ำนำจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิกำรเลอืกตัง้ และ
สัง่ใหด้ ำเนินกำรเลอืกตัง้ใหม่หรอืนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้บำงหน่วยหรอืทุกหน่วย
เลอืกตัง้ได้ ส ำหรบักำรด ำเนินกำรของกรรมกำร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธกีำร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๘  เมื่อมกีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓๒ หรอืภำยหลงัประกำศผล
กำรเลือกตัง้แล้วถ้ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัครหรือผู้ใดกระท ำกำรอันเป็น 
กำรทุจรติในกำรเลือกตัง้ หรือรู้เห็นกับกำรกระท ำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมกำรยื่น 
ค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่ใหเ้พกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของ
ผูน้ัน้ 

กำรพิจำรณำของศำลฎีกำให้น ำส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่ สวนของ
คณะกรรมกำรเป็นหลกัในกำรพิจำรณำ และเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ให้ศำล 
มอี ำนำจสัง่ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิได ้

เมื่ อศำลฎีกำมีค ำสัง่รับค ำร้องไว้พิจำรณ ำแล้ว  ถ้ ำผู้ ถู กก ล่ำวหำเป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ให้ผูน้ัน้หยุดปฏบิตัหิน้ำทีจ่นกว่ำศำลฎีกำจะพพิำกษำว่ำผูน้ัน้
มไิดก้ระท ำควำมผดิ 

ในกรณีทีศ่ำลฎกีำพพิำกษำว่ำบุคคลตำมวรรคหนึ่งกระท ำควำมผดิตำมทีถู่กรอ้ง 
ให ้ศำลฎีกำเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นั ้น  
และในกรณีทีผู่น้ัน้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ใหส้มำชกิภำพของผูน้ัน้สิน้สุดลงนับแต่
วนัทีห่ยุดปฏบิตัหิน้ำที ่และใหค้ณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

มำตรำ ๑๓๙  ในกรณีที่ศำลฎีกำมีค ำสัง่ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้หรือ 
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ผูส้มคัรหรอืสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูใ้ดและเป็นเหตุใหต้อ้งมกีำร
เลอืกตัง้ใหม่ ไม่ว่ำจะมคี ำรอ้งขอหรอืไม่ ใหศ้ำลฎีกำสัง่ใหผู้น้ัน้รบัผดิในค่ำใชจ้่ำยส ำหรบั
กำรเลอืกตัง้ครัง้ที่เป็นเหตุใหศ้ำลฎีกำมคี ำสัง่เช่นว่ำนัน้ จ ำนวนค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวให้ศำล
ฎกีำพจิำรณำจำกหลกัฐำนกำรใชจ้่ำยทีค่ณะกรรมกำรเสนอต่อศำล 

เงนิทีไ่ดร้บัมำตำมวรรคหนึ่งใหน้ ำส่งเขำ้กองทุน 
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๑๑๕ 

มำตรำ ๑๔๐  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ผูส้มคัร หรอืพรรคกำรเมอืงทีส่ ่งผูส้มคัร 
รบัเลอืกตัง้ มสีทิธยิื่นคดัค้ำนต่อคณะกรรมกำรว่ำกำรเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธิ
เลอืกตัง้ หรอืที่ตนสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืที่พรรคกำรเมอืงส่งสมำชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
แลว้แต่กรณี มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้ำนกำรเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่งอำจยื่นคัดค้ำนได้ตัง้แต่วันที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดวันเลือกตัง้จนถึงสำมสิบวันนับแต่วันประกำศผล 
กำรเลอืกตัง้ เวน้แต่ 

(๑) กำรคัดค้ำนเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๖๓ หรือมำตรำ ๖๗ ให้ยื่นได้ตัง้แต่ 
วนัเลอืกตัง้จนถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

(๒) กำรคดัค้ำนเกี่ยวกบักำรนับคะแนนให้คดัค้ำนในระหว่ำงเวลำที่ยงันับ
คะแนนไม่แล้วเสร็จหรอืในกรณีคดัค้ำนกำรรวมคะแนนให้คดัค้ำนก่อนประกำศผลกำร 
นับคะแนนทีห่น่วยเลอืกตัง้ 

เมื่อคณะกรรมกำรไดร้บัค ำคดัคำ้นกำรเลอืกตัง้ใหด้ ำเนินกำรสบืสวนหรอื 
ไต่สวน เพื่อหำขอ้เท็จจรงิโดยพลนั และพจิำรณำด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ แล้วแต่กรณี 
ต่อไป  ทัง้นี้ กำรยื่นค ำคดัคำ้นกำรเลอืกตัง้และกำรพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๑๔๑  ผู้ซึ่งรบัโทษตำมมำตรำ ๑๕๘ หรอืมำตรำ ๑๖๖ ใหถ้ือว่ำกระท ำ
กำรอนัเป็นกำรทุจรติในกำรเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๔๒  ผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำงผู้ใดขัดขวำง หรือหน่วงเหนี่ยว  
หรือไม่ให้ควำมสะดวกพอสมควรต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตัง้ของผู้ใต้บังคบับญัชำหรือ
ลูกจ้ำง แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๔๓  ผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้ำใจผิดว่ำผู้สมัคร 
ผูใ้ดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสีห่มื่นบำท และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของ 
ผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๑๖ 

ถำ้กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรเพื่อจะแกลง้ใหผู้ส้มคัรนัน้ถูกเพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้หรอืสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพื่อไม่ใหม้กีำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถึงสองแสนบำท และให้ศำลสัง่ 
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรแจ้งหรือให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำร  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่เจด็ปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนสีห่มื่นบำทถงึสองแสนบำท 
และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดยี่สบิปี 

ถำ้กำรกระท ำตำมวรรคสองหรอืวรรคสำมเป็นกำรกระท ำหรอืก่อใหผู้อ้ื่นกระท ำ
สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคกำรเมอืง ใหถ้อืว่ำพรรคกำรเมอืงนัน้กระท ำกำรอนัเป็นกำรบ่อนท ำลำยควำมมัน่คง
ของรำชอำณำจกัร ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๔๔  ผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้บัตรเลือกตัง้ช ำรุด  
หรอืเสยีหำย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำด้วยประกำรใด ๆ แก่บตัรเสยีเพื่อให้เป็น
บตัรทีใ่ชไ้ด ้ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท และใหศ้ำลสัง่
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตัง้  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๔๕  ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลอืกตัง้ซึ่งมหีน้ำที่และ
อ ำนำจในกำรเก็บรกัษำบตัรเลือกตัง้ มหีรอืครอบครองไว้ซึ่งบัตรเลือกตัง้โดยไม่ชอบ  
ไม่ว่ำบตัรเลอืกตัง้นัน้จะเป็นบตัรเลอืกตัง้ทีส่ ำนักงำนเป็นผูจ้ดัใหม้ขีึน้หรอืไม่ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้ำปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

ในกรณีทีผู่้กระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ต้องระวำงโทษ
เพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่ง และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๔๖  ในระหว่ำงเวลำเปิดกำรออกเสยีงลงคะแนนจนถึงเวลำปิดกำร
ออกเสยีงลงคะแนน ถำ้กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้เปิดเผยใหแ้ก่ผูใ้ดทรำบว่ำผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ผูใ้ดมำลงคะแนนหรอืยงัไม่มำลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรหรอื
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๑๑๗ 

พรรคกำรเมืองใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๔๗  ผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจดัเลี้ยงสุรำทุกชนิด ในเขต
เลือกตัง้ในระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำ ของวันก่อนวนัเลือกตัง้หนึ่งวนั จนถึงเวลำ 
๑๘.๐๐ นำฬิกำ ของวนัเลอืกตัง้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบัแก่วนัลงคะแนนตำมมำตรำ ๑๐๖ และมำตรำ 
๑๐๗ ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๔๘  ผูใ้ดเล่นหรอืจดัใหม้กีำรเล่นกำรพนันขนัต่อใด ๆ เกีย่วกบัผลของ
กำรเลอืกตัง้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้ำปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูเ้ล่นมกี ำหนด
สบิปีและเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูจ้ดัใหม้กีำรเล่น 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำของผู้สมัครหรือพรรคกำรเมือง  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรหรอืหวัหน้ำ
พรรคกำรเมอืง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๔๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๗๘ วรรคหนึ่ง  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และให้ศำลสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดยี่สบิปี 

 

มำตรำ ๑๕๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๐ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบั
ไม่เกินสี่หมื่นบำทหรือทัง้จ ำทัง้ปรับ และให้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้
มีก ำหนดห้ำปี 

 

มำตรำ ๑๕๑  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้เนื่องจำกขำด
คุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ได้สมัครรับเลือกตัง้หรือท ำหนังสือยินยอมให้พรรคกำรเมืองเสนอรำยชื่อ 
เพื่อสมัครรับเลือกตัง้แบบบัญชีรำยชื่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต ่หนึ ่งปีถ ึงสบิปี  
และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท และให้ศำลสัง่เพ ิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
ของผู้นัน้มกี ำหนดยี่สบิปี 
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๑๑๘ 

ในกรณีที่ ผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ งเป็นผู้ ซึ่ งได้รับ เลือกตั ้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้ศำลมีค ำสัง่ให้ผู้นั ้นคืนเงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ 

ตอบแทนอย่ำงอื่นทีไ่ดร้บัมำเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวใหแ้ก่ส ำนักงำนเลขำธกิำร
สภำผูแ้ทนรำษฎรดว้ย 

 

มำตรำ ๑๕๒  ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปี
ถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๕๓  ผู้สมัครผู้ใดท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำตำมมำตรำ ๔๕ หรือมำตรำ ๕๗ อันเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี  
หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้
มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๕๔  ผูส้มคัรผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปี 

ถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท หรอืปรบัเป็นจ ำนวนสำมเท่ำของ
จ ำนวนเงินที่เกินค่ำใช้จ่ำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำกัน  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

ในกรณีที่พรรคกำรเมอืงกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษปรบัตัง้แต่
สองแสนบำทถงึสองลำ้นบำท หรอืปรบัเป็นจ ำนวนสำมเท่ำของจ ำนวนเงนิทีเ่กนิค่ำใชจ้่ำย
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด แลว้แต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำกนั 

ในกรณีที่พรรคกำรเมืองกระท ำควำมผิดตำมวรรคสอง ถ้ำหวัหน้ำพรรคกำรเมือง 
เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง หรือเหรัญญิกของพรรคกำรเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับ 

กำรกระท ำควำมผดิ ตอ้งรบัโทษและถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๑๕๕  ผู้สมคัรหรอืหัวหน้ำพรรคกำรเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรำยรบัและ
รำยจ่ำยต่อคณะกรรมกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืจงใจยื่นเอกสำรหรอืหลกัฐำน
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรำ ๖๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกิน 

สีห่มื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

ถ้ำบญัชรีำยรบัและรำยจ่ำยทีย่ื่นตำมมำตรำ ๖๗ เป็นเท็จ ผู้สมคัรหรอืหวัหน้ำ
พรรคกำรเมอืงต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 
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๑๑๙ 

มำตรำ ๑๕๖  ผูใ้ด 

(๑) ฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๙ มำตรำ ๗๐ หรอืมำตรำ ๗๙ 

(๒) หำเสียงเลอืกตัง้โดยวธิีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร หรอืเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๗๐ 

ผู้นั ้นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๕๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ หรอืเปิดเผยหรอืเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนในระหว่ำงเวลำเจ็ดวัน 

ก่อนวันเลือกตัง้จนถึงเวลำปิดกำรออกเสียงลงคะแนน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 

สำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๕๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๓ (๑) หรือ (๒) มำตรำ ๗๕ มำตรำ ๗๖ หรอื
มำตรำ ๙๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่ งปีถึงสิบปี หรือปรับตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง 

สองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ในกรณีทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหล้งโทษผูก้ระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๗๓ 
(๑) หรือ (๒) ให้ศำลสัง่จ่ำยเงินสินบนน ำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจำกจ ำนวนเงินค่ำปรบัแก่ 
ผูแ้จง้ควำมน ำจบั 

ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืงกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๗๕ หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง
หรอืกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองของพรรคกำรเมืองนัน้ซึ่งรู้เห็นเป็นใจด้วยในกำร
กระท ำควำมผดิต้องระวำงโทษตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลือกตัง้ของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองของพรรค
กำรเมืองนั ้น และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคกำรเมืองนั ้นตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๕๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๓ (๓) (๔) หรอื (๕) ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั  
และให้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นั ้นมีก ำหนดยี่สิบปี และให้น ำควำมใน 
มำตรำ ๑๕๘ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ย 
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๑๒๐ 

มำตรำ ๑๖๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๔ หรือหำเสยีงเลอืกตัง้ไม่ว่ำดว้ยประกำรใด
เพื่อใหป้ระชำชนหลงเชื่อหรอืเขำ้ใจผดิว่ำเป็นนโยบำยของพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๗๔ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๖๑  ผู้ซึ่งมิได้มีสญัชำติไทยผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๗ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๖๒  ผู้สมคัร พรรคกำรเมือง หรอืผู้ใดปิดประกำศหรอืติดแผ่นป้ำย
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ไม่เป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๘๓ ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๖๓  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๕ วรรคหนึ่ง หรอืมำตรำ ๑๐๔ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แตห่นึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมืน่บำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๖๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๕ วรรคสอง มำตรำ ๙๖ มำตรำ ๙๘ มำตรำ ๑๐๐ 
หรอืมำตรำ ๑๐๑ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

ในกรณีที่ผู้ฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้รบัหรือยอมจะรบัเงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ถำ้ไดแ้จง้ถงึกำรกระท ำดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรหรอืผูซ้ึ่งคณะกรรมกำร
มอบหมำยก่อนถูกจบักุม ผูน้ัน้ไม่ตอ้งรบัโทษและไม่ตอ้งถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

ให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บงัคบัแก่ผูฝ่้ำฝืนตำมวรรคหนึ่งที่คณะกรรมกำร
เหน็สมควรกนัไวเ้ป็นพยำนดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๖๕  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙๗ หรอืมำตรำ ๙๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๖๖  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตัง้ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๑๙ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๑๖๗  ในกำรสบืสวนหรอืไต่สวน หำกปรำกฏว่ำกำรใหถ้อ้ยค ำ หรอืแจง้
เบำะแสหรอืขอ้มูลของบุคคลซึ่งมส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผดิตำม
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๑๒๑ 

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้รำยใดจะเป็นประโยชน์ในกำรพิสูจน์กำรกระท ำ
ควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดคนอื่นที่เป็นตัวกำรส ำคัญ และสำมำรถที่จะใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรวินิ จฉัยกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดนั ้น 
คณะกรรมกำรจะกนับคุคลนัน้ไวเ้ป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดกีไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรมีมติไม่ด ำเนินคดีกับบุคคลใดแล้วให้สิทธิในกำรด ำเนิน 

คดอีำญำเป็นอนัระงบัไป เวน้แต่ปรำกฏในภำยหลงัว่ำผูถู้กกนัไว้เป็นพยำนได้ใหถ้อ้ยค ำ
อันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกควำม หรือไปเบิกควำมแต่ไม่เป็นไปตำมที่ได้ให้ถ้อยค ำ  
หรือแจ้งเบำะแสหรือข้อมู ลไว้ ให้กำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนนั ้นสิ้น สุดลงและ
คณะกรรมกำรอำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบับุคคลนัน้ต่อไปได ้

มำตรกำรในกำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนตำมวรรคหนึ่ ง และกำรเพิกถอนกำร 

กันไว้เป็นพยำนตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๖๘  ในกรณีทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหศ้ำล
สัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้โดยมกี ำหนดระยะเวลำหรอืสัง่เพิกถอนสิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้  
ใหก้ำรเพกิถอนสิทธิดงักล่ำวมีผลในทนัทีและเริ่มนับระยะเวลำนับแต่วันที่ศำลมีค ำสัง่
หรอืค ำพพิำกษำ เวน้แต่ศำลอทุธรณ์หรอืศำลฎกีำจะมคี ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๖๙  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้เกิดขึน้ในเขตเลอืกตัง้ใด ใหถ้ือว่ำผูส้มคัรหรอืพรรคกำรเมอืงทีส่่ง
สมำชกิของตนลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้เป็นผูเ้สยีหำยตำมประมวลกฎหมำย
วธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๑๗๐  ผูใ้ดกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้
นอกรำชอำณำจกัรจะต้องรบัโทษในรำชอำณำจกัร และกำรกระท ำของผู้เป็นตัวกำร
ด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท ำควำมผิดนัน้ แม้จะกระท ำนอกรำชอำณำจกัร  
ใหถ้อืว่ำตวักำรผูส้นับสนุน หรอืผูใ้ชใ้หก้ระท ำควำมผดินัน้ไดก้ระท ำในรำชอำณำจกัร 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๗๑  ในวำระเริม่แรก ใหต้รำพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหม้กีำรเลอืกตัง้
ทัว่ไปภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้และกฎหมำย
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๑๒๒ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่ งสมำชิกวุฒิสภำมีผลใช้บังคับ และให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก ำหนดวนัเลอืกตัง้ซึ่งต้องไม่ช้ำกว่ำหนึ่งรอ้ยหำ้สบิวนันับแต่
วนัที่พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้และกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่ำว 

มผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๗๒  ในวำระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำเพื่ อสมัคร 

รบัเลือกตัง้ ในกรณีที่ผู้ที่เข้ำชื่อร่วมกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตัง้พรรคกำรเมืองและ 

ได้ช ำระเงนิทุนประเดิมหรอืค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองไว้แล้ว หำกภำยหลงันำยทะเบียน
พรรคกำรเมอืงรบัจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงนัน้ ใหถ้อืว่ำผูท้ีเ่ขำ้ชื่อร่วมกนันัน้เป็น
สมำชกิพรรคกำรเมอืงนัน้มำตัง้แต่วนัทีย่ื่นค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๗๓  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภำยหลังวันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคบั ระยะเวลำในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้และ
วธิกีำรหำเสยีงเลอืกตัง้ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรตำมมำตรำ ๖๔ และ
มำตรำ ๖๘ ให้นับแต่วนัที่พระรำชกฤษฎีกำให้มกีำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

มผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๑๗๔  บุคคลใดถูกเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชกิวุฒสิภำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรอืพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้ถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๑๗๕  ผู้มีสทิธเิลอืกตัง้ผู้ใดเสยีสทิธเินื่องจำกไม่ได้ไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้
ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและ
กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ . ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบัใหก้ำรเสยีสทิธขิองผูน้ัน้เป็นอนัสิน้สุดลงนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๗๖  เมื่อพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้จดัประชุมหำรอืกับหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงเพื่อก ำหนดเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลอืกตัง้ของพรรคกำรเมอืงและของผู้สมคัร ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภำยหลงัวนัที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 
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๑๒๓ 

มำตรำ ๑๗๗  พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินคดแีพ่งต่อบุคคลใดทีม่คีวำมรบัผดิตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และเพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้  ให้ถือว่ำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

กำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่ำ
ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชกิวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ถำ้กำรกระท ำนัน้ยงัเป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหพ้นักงำน
สอบสวน พนักงำนอยักำร คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และศำล มอี ำนำจด ำเนินกำรต่อไป
ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและ
กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่ำพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึ่งสมำชกิวุฒสิภำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

 

มำตรำ ๑๗๘  บรรดำระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสัง่ หรือมติของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ใช้
บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญหรือพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้   
ทัง้นี้  จนกว่ำจะมีระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสัง่ หรือมติตำมพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๒๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญตัใิหม้พีระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร เพื่อใหก้ำรจดักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรเป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรมตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๑๒๕ 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง ประเภทของค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ
มติคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ในกำรประชุมครัง้ที่  ๗๓/๒๕๖๑ (๓๗) เมื่อวันที ่ 
๑๒ ธนัวำคม ๒๕๖๑ และในกำรประชุมครัง้ที่ ๗๘/๒๕๖๑ (๔๒) เมื่อวนัที่ ๒๕ ธนัวำคม 
๒๕๖๑ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออกประกำศประเภทของค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรไวเ้ป็นตวัอย่ำง ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง ประเภท
ของค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๖  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  ตัวอย่ำงประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ของผู้สมัครรับเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและพรรคกำรเมอืง ไดแ้ก่ 

(๑) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ เช่น ค่ำสมคัรรบัเลอืกตัง้ และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ เป็นตน้ 

(๒) ค่ำจ้ำงแรงงำน เช่น ค่ำจ้ำงผู้ช่วยหำเสียง ค่ำจ้ำงในกำรปิดป้ำยโฆษณำ 
หำเสียง ค่ำจ้ำงแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทัง้ค่ำจ้ำงแรงงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเลอืกตัง้ และไม่มพีฤตกิำรณ์ทีส่่อไปในกำรกระท ำควำมผดิกฎหมำยเลอืกตัง้ เป็นตน้ 

(๓) ค่ำจ้ำงท ำของ เช่น ค่ำจ้ำงท ำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรอือื่น ๆ 
ส ำหรบัผูช้่วยหำเสยีง เป็นตน้ 

(๔) ค่ำโฆษณำในสื่อต่ำง ๆ เช่น ค่ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำผลิตสื่อเพื่อกำร
ออกอำกำศรวมถงึค่ำโฆษณำอื่นทีเ่ป็นกำรกระท ำเพื่อกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ เป็นตน้ 

(๕) ค่ำจดัท ำป้ำย เอกสำร สิง่พมิพต์่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรโฆษณำหำเสยีง 

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖ ก/หน้ำ ๓๕/๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๒๖ 

(๖ ) ค่ ำใช้จ่ ำย ในกำรหำเสีย งทำงอิ เล็กทรอนิ กส์  หรือค่ ำบริกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตรำแกรม กูเกิ้ล แอปพลิเคชนั 
เป็นตน้ 

(๗) ค่ำจดัซื้อหรอืเช่ำวสัดุ และอุปกรณ์ส ำหรบัใชใ้นกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ 

(๘) ค่ำเช่ำสถำนที่ และค่ำตกแต่งสถำนที่ เช่น ค่ำเช่ำส ำนักงำนเพื่อเป็น 
ศนูยร์ณรงคห์ำเสยีงเลอืกตัง้ ค่ำเช่ำสถำนทีเ่พื่อปรำศรยัหำเสยีง เป็นตน้ 

(๙) ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ หรอืค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง เช่น 
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ เรอืยนต์หรอืยำนพำหนะอื่น ๆ ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิเพื่อกำรหำเสยีง
เลอืกตัง้ ค่ำเช่ำทีพ่กั เป็นตน้ 

(๑๐) ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบรกิำร 
ทำงไปรษณีย ์ค่ำถ่ำยเอกสำร เป็นตน้ 

(๑๑) ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรบัผูช้่วยหำเสยีง 

(๑๒) ค่ำอบรมผูส้มคัรหรอืผูช้่วยหำเสยีง 

(๑๓) ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเลอืกตัง้ซึ่งไม่ขดัต่อกฎหมำย หรอืเป็นเหตุ
ใหก้ำรเลอืกตัง้ไม่สุจรติและเทีย่งธรรม 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อทิธพิร  บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๑๒๗ 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง ก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๑๗๓ และมำตรำ ๑๗๖ 
แห่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมติคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ในกำรประชุมครัง้ที่ ๗๓/๒๕๖๑ (๓๗) 
เมื่อวนัที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๑ และในกำรประชุมครัง้ที่ ๗๘/๒๕๖๑ (๔๒) เมื่อวันที ่ 
๒๕ ธนัวำคม ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ จงึออกประกำศไว ้ดงันี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง ก ำหนด
จ ำนวนเงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒  ประกำศนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภำยหลังวนัที่พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ 
ระยะเวลำในกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ใหน้ับแต่วนัที่
พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีผลใช้บังคับจนถึง 
วนัเลอืกตัง้ 

 

ข้อ ๔  ผู้สมัครรบัเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ 
แต่ละคนตอ้งใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ไม่เกนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งลำ้นหำ้แสนบำทถว้น) 

 

ข้อ ๕  พรรคกำรเมืองต้องใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ไม่เกนิ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สำมสบิหำ้ลำ้นบำทถว้น) 

ค่ำใช้จ่ำยของพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ ง ต้องเป็นกำรหำเสียงของ 
พรรคกำรเมอืงตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยวธิกีำรหำเสยีงและลกัษณะ
ตอ้งหำ้มในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
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๑๒๘ 

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีกำรเลือกตัง้ใหม่ในเขตเลือกตัง้ใด ก่อนประกำศผลกำร
เลอืกตัง้ ให้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แต่ละคน
ตอ้งใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ใหม่ ดงันี้ 

(๑ ) ใน เขต เลือกตั ้ง ใดที่ ต้ อ งด ำ เนิ นกำรรับสมัครผู้ สมัครรับ เลือกตั ้ง
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรแบบแบ่ งเขต เลือกตั ้งใหม่  ให้ ผู้ สมัค รรับ เลือกตั ้ง
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แต่ละคนต้องใชจ้่ำยไม่เกนิ ๗๕๐,๐๐๐ บำท 
(เจด็แสนหำ้หมื่นบำทถว้น) 

(๒) ในเขตเลือกตัง้ใดที่ ไม่ต้องด ำเนินกำรรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั ้ง
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรแบบแบ่ งเขต เลือกตั ้งใหม่  ให้ ผู้ สมัค รรับ เลือกตั ้ง
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แต่ละคนต้องใช้จ่ำยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
(หำ้แสนบำทถว้น) 

 

ข้อ ๗  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประกำศให้มีกำรเลือกตัง้ใหม่ 
ในเขตเลอืกตัง้ใดทีไ่ม่มผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้
รำยใดไดร้บัคะแนนเสยีงมำกกว่ำคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ลอืกผูใ้ดเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
ในเขตเลอืกตัง้นัน้ และต้องรบัสมคัรผู้สมคัรรบัเลือกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลอืกตัง้ใหม่ ตำมมำตรำ ๑๒๖ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้แต่ละคนต้องใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ไม่เกนิ ๗๕๐,๐๐๐ บำท 
(เจด็แสนหำ้หมื่นบำทถว้น) 

 

ข้อ ๘  ในกรณีที่มีกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้แล้ว และมีเหตุให้ต้องมีกำร
เลอืกตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้แต่ละคนต้องใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสน
บำทถว้น) 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อทิธพิร  บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
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๑๒๙ 

พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวฒุสิภำ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักำลปัจจุบนั 
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู ่หวัมหำวช ิรำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึ่งสมำชกิ
วุฒสิภำ 

 

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำร
จ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๖ ประกอบกบัมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำเป็นไปโดย
สุจรติและเทีย่งธรรม และเป็นระเบยีบเรยีบร้อยอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซึ่งกำร
ตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๖ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
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๑๓๐ 

มำตรำ ๒๗  พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใหใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรและกำรได้มำซึ่งสมำชกิวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกบักำรได้มำซึ่ง
สมำชกิวุฒสิภำ 

(๒ ) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง  
ใหพ้ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญบำงฉบบัมผีลบงัคบัใช้ต่อไป ลงวนัที ่๗ มถิุนำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรไดม้ำซึง่สมำชกิวุฒสิภำ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำย

ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และให้หมำยควำมรวมถึงประธำนกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ดว้ย 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“พนักงำนเจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ พนักงำนหรอืลูกจำ้งของส ำนักงำน และให้
หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรฐั หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมกำร กรรมกำร หรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืก แต่งตัง้หรอืมอบหมำยใหป้ฏบิตักิำร
ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

“ผูส้มคัร” หมำยควำมว่ำ ผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ 

“วนัเลอืก” หมำยควำมว่ำ วนัที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้เป็นวนัเลอืก
สมำชกิวุฒสิภำระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดั หรอืระดบัประเทศ แลว้แต่กรณี 

“ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดบัอ ำเภอ 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศ แลว้แต่กรณี 

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๖๘ ก/หน้ำ ๑/๑๒ กนัยำยน ๒๕๖๑ 
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๑๓๑ 

“สถำนที่เลอืก” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกก ำหนดให้เป็น
สถำนทีเ่ลอืกสมำชกิวุฒสิภำระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดั หรอืระดบัประเทศ แลว้แต่กรณี 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึเขตดว้ย 

“ศำลำกลำงจงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึส ำนักงำนเขตดว้ย 

“ผูส้งูอำยุ” หมำยควำมว่ำ ผูม้อีำยุตัง้แต่หกสบิปีขึน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ในกรณีที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ ำหนดไว้เป็น
ประกำรอื่น กำรใดที่ก ำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสำรให้บุคคลใดเป็นกำร
เฉพำะ ถ้ำได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรอืเอกสำรให้บุคคลนั ้น ณ ภูมิล ำเนำหรือที่อยู่ 
ทีป่รำกฏตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร ใหถ้อืว่ำได้
แจ้ง ยื่น หรอืส่งโดยชอบด้วยพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหป้ระกำศหรอืเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไป ใหถ้อืว่ำกำรประกำศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืระบบ
หรือวิธีกำรอื่นใดที่ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก เป็นกำรด ำเนินกำร 

โดยชอบดว้ยพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

ในกรณีที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร 

มีอ ำนำจก ำหนดหรือมีค ำสั ง่เรื่ องใด ถ้ ำมิได้ก ำหนดวิธีกำรไว้ เป็ นกำรเฉพำะ  
ให้คณะกรรมกำรก ำหนดโดยท ำเป็นระเบียบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ แล้วแต่กรณี และถ้ำ
ระเบียบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ใช้บงัคบัแก่บุคคลทัว่ไป ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
และใหด้ ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งดว้ย  ทัง้นี้ ถ้ำระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ใดมกีำร
ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไว้ คณะกรรมกำรต้องก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

มำตรำ ๖  เพื่ อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติห น้ำที่ของ
ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเลอืก รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิีกำรอื่นใดที่จ ำเป็นได้
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้หรอืทีม่ไิด้มบีญัญตัไิวแ้ลว้เป็นกำรเฉพำะในพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 
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๑๓๒ 

มำตรำ ๗  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ในระหว่ำงเวลำนับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใหม้กีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ
ใช้บงัคับจนถึงวันประกำศผลกำรเลือก หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องมีกำรประชุม
คณะกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมกำร 

แต่ละคนอำจอยู่ ณ สถำนทีแ่ตกต่ำงกนัได ้และให้เลขำธกิำรด ำเนินกำรบนัทกึเสยีงและ
ภำพเก็บไว้เป็นหลกัฐำน  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๘  กำรพิจำรณำและมีค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตำมระเบยีบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งต้องก ำหนดใหก้ำรพจิำรณำเป็นไปโดยรวดเรว็และเทีย่งธรรม  
ในกำรนี้ อำจก ำหนดใหศ้ำลชัน้ต้นทีม่เีขตอ ำนำจเป็นผู้รบัค ำร้องแทนเพื่อจดัส่งให้ศำล
ฎีกำวินิจฉัย หรอือำจให้ศำลชัน้ต้นเป็นผู้ไต่สวนพยำนหลักฐำนหรือด ำเนินกำรอื่นที่
จ ำเป็นแทนศำลฎกีำกไ็ด ้

กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของศำลฎีกำเกี่ยวกบักำรเลอืกตำมพระรำชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ผู้พิพำกษำซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศำลฎีกำ องค์คณะผู้พิพำกษำ ตลอดจน
บุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพำกษำมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ค่ำตอบแทน แล้วแต่กรณี ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรบรหิำรศำลยุติธรรมตำมกฎหมำย 

ว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรศำลยุตธิรรมก ำหนด 

 

มำตรำ ๙  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

ผูส้มคัรและกำรสมคัรรบัเลอืก 

   
 

มำตรำ ๑๐  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๕ วรรคสอง กำรแบ่งกลุ่มตำมมำตรำ ๑๑ 
เป็นไปเพื่อใหบุ้คคลซึ่งมคีุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๓ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ 
ทุกคนมสีทิธสิมคัรเขำ้รบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได ้

 

มำตรำ ๑๑  วุฒสิภำประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนสองรอ้ยคนซึง่มำจำกกำรเลอืก
กนัเองของบุคคลซึง่มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ อำชพี ลกัษณะหรอืประโยชน์
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๑๓๓ 

ร่วมกัน หรือท ำงำนหรือเคยท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยของสังคมในแต่ละกลุ่ม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมมัน่คง อันได้แก่ผู้เคยเป็น
ขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๒) กลุ่มกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็น 

ผู้พิพำกษำ ตุลำกำร อัยกำร ต ำรวจ ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย หรืออื่น ๆ  
ในท ำนองเดยีวกนั 

(๓) กลุ่มกำรศกึษำ อนัได้แก่ผู้เป็นหรอืเคยเป็นครู อำจำรย์ นักวจิยั ผู้บรหิำร
สถำนศกึษำ บุคลำกรทำงกำรศกึษำ หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๔) กลุ่มกำรสำธำรณสุข อนัไดแ้ก่ผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิค
กำรแพทย ์สำธำรณสุข พยำบำล เภสชักร หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๕) กลุ่มอำชพีท ำนำ ปลูกพชืลม้ลุก หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๖) กลุ่มอำชพีท ำสวน ป่ำไม ้ปศุสตัว ์ประมง หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๗) กลุ่มพนักงำนหรอืลูกจำ้งของบุคคลซึ่งมใิช่ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐั 
ผูใ้ชแ้รงงำนหรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๘) กลุ่มผู้ประกอบอำชีพด้ำนสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหำริมทรัพย์และ
สำธำรณูปโภค ทรพัยำกรธรรมชำต ิพลงังำน หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๙) กลุ่มผูป้ระกอบกจิกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้ 
หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๑๐) กลุ่มผูป้ระกอบกจิกำรอื่นนอกจำกกจิกำรตำม (๙) 
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรอือำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว อนัได้แก่ผู้ประกอบ

ธุรกจิท่องเทีย่ว มคัคุเทศก์ ผูป้ระกอบกจิกำรหรอืพนักงำนโรงแรม หรอือื่น ๆ ในท ำนอง
เดยีวกนั 

(๑๒) กลุ่มผูป้ระกอบอุตสำหกรรม หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๑๓) กลุ่มผูป้ระกอบอำชพีดำ้นวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีกำรสื่อสำร กำรพฒันำ
นวตักรรม หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๑๔) กลุ่มสตร ี

(๑๕) กลุ่มผูสู้งอำยุ คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ กลุ่มชำตพินัธุ์ กลุ่มอตัลกัษณ์อื่น 
หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั  

(๑๖) กลุ่มศิลปะ วฒันธรรม ดนตร ีกำรแสดงและบนัเทิง นักกีฬำ หรอือื่น ๆ  
ในท ำนองเดยีวกนั 
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๑๓๔ 

(๑๗) กลุ่มประชำสงัคม กลุ่มองค์กรสำธำรณประโยชน์ หรอือื่น ๆ ในท ำนอง
เดยีวกนั 

(๑๘) กลุ่มสื่อสำรมวลชน ผูส้รำ้งสรรคว์รรณกรรม หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพ ผู้ประกอบอำชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในท ำนอง
เดยีวกนั 

(๒๐) กลุ่มอื่น ๆ 

กำรมีลักษณะอื่น ๆ ในท ำนองเดียวกันตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผูม้คีุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๓ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ ย่อมมี
สทิธสิมคัรในกลุ่มอื่น ๆ ตำม (๒๐) ได ้

 

มำตรำ ๑๒  กำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

ภำยในห้ำวนันับแต่วนัที่พระรำชกฤษฎีกำให ้มกีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ 
ใชบ้งัคบั ให้คณะกรรมกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเกี่ยวกบักำรเลอืก ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดวนัเลอืกระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

(๒) ก ำหนดวนัรบัสมัคร โดยเริ่มรบัสมคัรไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่พระรำช
กฤษฎีกำใหม้กีำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำใชบ้งัคบั และต้องก ำหนดวนัรบัสมคัรไม่น้อยกว่ำห้ำ
วนัแต่ตอ้งไม่เกนิเจด็วนั 

วนัเล ือกในระดบัอ ำเภอ ต้องไม่เก ินยี ่ส ิบวนันับแต่วนัสิ ้นสุดระยะเวลำ 
รบัสมคัร วนัเลือกในระดบัจงัหวัด ต้องไม่เกินเจ็ดวนันับแต่วนัเลือกในระดบัอ ำเภอ  
และวนัเลือกในระดบัประเทศ ต้องไม่เกินสิบวนันับแต่วนัเลือกในระดบัจงัหวดั  ทัง้นี้  
ในกำรก ำหนดวนัเลอืกในแต่ละระดบัตอ้งก ำหนดเป็นวนัเดยีวกนัทัว่รำชอำณำจกัร 

 

มำตรำ ๑๓  ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีในวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๓) มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ หรอืท ำงำนในดำ้นทีส่มคัรไม่น้อย
กว่ำสบิปี 

(๔) ผูส้มคัรตอ้งมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(ก) เป็นบุคคลซึง่เกดิในอ ำเภอทีส่มคัรรบัเลอืก 

(ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในอ ำเภอที่สมัครรบัเลือกมำแล้วเป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำสองปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 
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๑๓๕ 

(ค) ท ำงำนอยู่ในอ ำเภอทีส่มคัรรบัเลอืกมำแล้วเป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ
สองปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(ง) เคยท ำงำนหรอืเคยมชีื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้นอยู่ในอ ำเภอที่สมคัรรบัเลอืก 
แลว้แต่กรณี เป็นเวลำตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำสองปี 

(จ) เคยศึกษำในสถำนศึกษำที่ตัง้อยู่ในอ ำเภอที่สมัครรบัเลือกเป็นเวลำ
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำสองปีกำรศกึษำ 

ควำมใน (๓) ไมใ่ชบ้งัคบัแก่สตร ีผูสู้งอำยุ คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ กลุ่มชำตพินัธุ ์
และกลุ่มอตัลกัษณ์อื่น ซึง่สมคัรในกลุ่มตำมมำตรำ ๑๑ (๑๔) และ (๑๕) 

 

มำตรำ ๑๔  ผูส้มคัรตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจรติ 

(๓) เป็นเจำ้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๔) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๕) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๖) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๗) อยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรใช้สิทธิสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถูก
เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๘) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถกูคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

(๙) เคยไดร้บัโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยงัไม่ถึงสบิปีนับถึงวนัเลอืกในระดบั
อ ำเภอ เวน้แต่ในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือรฐัวิสำหกิจเพรำะ
ทุจรติต่อหน้ำทีห่รอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

(๑๑) เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพรำะร ่ำรวยผดิปกติ หรอืเคยต้องค ำพพิำกษำอนัถึงทีสุ่ดใหล้งโทษจ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรอืต่อต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยุตธิรรม หรอืกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ควำมผดิของพนักงำนในองคก์ำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืควำมผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ีก่ระท ำ
โดยทุจรติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็น
กำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลติ น ำเข้ำ 
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๑๓๖ 

ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิฐำนฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สุดว่ ำกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจรติในกำร
เลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่ำงตอ้งหำ้มมใิหด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๑๕) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รฐัวสิำหกจิ หรอืเป็นเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

(๑๖) เป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งในองคก์รอสิระ 

(๑๗) เคยพน้จำกต ำแหน่งเพรำะศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ำมกีำรเสนอ กำรแปร
ญัตติ หรือกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก
วุฒิสภำ หรือกรรมำธิกำรมีส่วนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรใช้งบประมำณ
รำยจ่ำย 

(๑๘) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์ร ่ำรวยผิดปกติ หรือ
กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที  ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืใชอ้ ำนำจขดัต ่อ
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมำย หรอืฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมอย่ำงรำ้ยแรง 

(๑๙) เป็นขำ้รำชกำร 

(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๒๑) เป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืง 

(๒๒) เป็นหรอืเคยเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมอืง เวน้แต่ได้พ้นจำก
กำรด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมอืงมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๒๓) เป็นหรอืเคยเป็นรฐัมนตร ีเว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็นรฐัมนตรมีำแล้วไม่
น้อยกว่ำหำ้ปีนับถงึวนัสมคัรรบัเลอืก 

(๒๔) เป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น เวน้แต่ได้พ้น
จำกกำรเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำรท้องถิ่นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีนับถึงวนั
สมคัรรบัเลอืก 

(๒๕) เป็นบุพกำรี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชกิวุฒิสภำ ขำ้รำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น 
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๑๓๗ 

ผู้สมัครรบัเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำในครำวเดียวกัน หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในศำล
รฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระ 

(๒๖) เคยเป็นสมำชกิวุฒสิภำตำมรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๑๕  ผู้ซึ่งประสงค์จะสมคัรเข้ำรบัเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำต้องยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรจ ำนวนสองพนัหำ้รอ้ยบำท 

ให ้ผู ้สมคัรแต่ละคนมสีทิธสิมคัรเพื่อเขำ้รบัเลอืกในกลุ่มตำมมำตรำ ๑๑  
ได้เพยีงกลุ่มเดยีวและอ ำเภอเดยีว และเมื่อได้ยื่นใบสมคัรแล้วจะถอนกำรสมคัรมไิด้ 

ผู้สมัครมีสิทธิสมัครในก ลุ่มตำมมำตรำ ๑๑ (๒๐) ได้  แม้จะมีควำมรู ้ 
ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ อำชพี ลกัษณะหรอืประโยชน์ร่วมกนั หรอืท ำงำนหรอืเคย
ท ำงำนดำ้นอื่นในกลุ่มอื่น 

แบบใบสมคัร แบบหนังสอืแจ้งกำรเสนอชื่อ วธิกีำรสมคัร ระยะเวลำกำรสมคัร 
สถำนทีส่มคัร กำรเรยีงล ำดบัผูส้มคัร และวธิกีำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร ใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

แบบใบสมคัรอย่ำงน้อยต้องมีข้อควำมที่ผูส้มคัรต้องรบัรองว่ำตนมีคุณสมบตัิ
ตำมมำตรำ ๑๓ และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ 

กำรก ำหนดสถำนทีส่มคัรตอ้งก ำหนดใหอ้ยู่ภำยในเขตอ ำเภอทีจ่ะมกีำรเลอืก 

 

มำตรำ ๑๖  เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรสมคัร ประกอบดว้ย 

(๑) เอกสำรหรอืหลกัฐำนอนัแสดงว่ำตนมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ 
อำชพี ลกัษณะหรอืประโยชน์ร่วมกนั หรอืท ำงำนหรอืเคยท ำงำนดำ้นใดดำ้นหนึ่งตำม
มำตรำ ๑๑  ทัง้นี้ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(๒) ข้อควำมแนะน ำตัวของผู้สมัครซึ่งมีควำมยำวไม่เกินที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

(๓) เอกสำรหรอืหลกัฐำนอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องและเป็นจริงของเอกสำรและ
หลกัฐำนตำมวรรคหนึ่งทุกฉบบัและทุกหน้ำ ในกรณีที่ไม่อำจลงลำยมือชื่อได้ ให้รบัรอง
ควำมถูกตอ้งและเป็นจรงิตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนตำม (๑) ต้องมพียำนอย่ำงน้อยหนึ่งคนลงลำยมอืชื่อ
ยนืยนัว่ำผู ้นัน้มีคุณลกัษณะเช่นนัน้จรงิ และต้องมีส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของ
พยำนซึง่ลงลำยมอืชื่อรบัรองถูกตอ้งแนบมำพรอ้มกนั 
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๑๓๘ 

กำรก ำหนดตำม (๒) ให้ค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเผยแพร่ให้ผู้สมคัรรบัรู ้ 
และกำรก ำหนดตำม (๓) ตอ้งไม่สรำ้งภำระแก่ผูส้มคัรเกนิสมควร 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นเฉพำะพื้นที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรรับ
สมัครภำยในระยะเวลำหรือในวันที่ก ำหนดเพรำะ เหตุจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย  
เหตุ สุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอื่นใด ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนดให้
ด ำเนินกำรรบัสมคัรโดยวธิกีำรอื่น หรอืจะก ำหนดวนัรบัสมคัรเพิม่เตมิกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๘  ห้ำมมิให้คณะกรรมกำรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เปิดเผยรำยชื่อ
ผูส้มคัรและจ ำนวนผูส้มคัรในแต่ละกลุ่มจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำรบัสมคัร 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคบัแก่กรณีที่คณะกรรมกำรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้มคัร ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
หรอืมอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นของรฐัเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่ำในกรณีใด ห้ำมมิให้
เปิดเผยหรือท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้ำที่ตรวจสอบดงักล่ำวล่วงรู้
รำยชื่อหรอืจ ำนวนผูส้มคัรในแต่ละกลุ่มจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำรบัสมคัร 

 

มำตรำ ๑๙  กำรเลอืกในระดบัอ ำเภอให้กระท ำได้ แม้จะไม่มผีู้สมคัรครบทุกกลุ่ม
ตำมมำตรำ ๑๑ 

 

มำตรำ ๒๐  ในกรณีทีค่วำมปรำกฏต่อผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ ไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใดว่ำผู้สมคัรผู้ใดขำดคุณสมบตัิหรอืมลีักษณะต้องห้ำมหรอืสมคัรมำกกว่ำหนึ่ง
กลุ่มหรอืหนึ่งอ ำเภอ หรอืแสดงขอ้มูลในใบสมคัรหรอืเอกสำรหรือหลกัฐำนประกอบกำร
สมคัรอนัเป็นเทจ็ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอสัง่ไม่รบัสมคัร ในกรณีทีร่บัสมคัร
ไว้แล้ว ให้กำรสมัครของผู้นั ้นเป็นโมฆะ และให้ผู ้อ ำนวยกำรกำรเล ือกซึ ่งพบเห ็น
ดงักลำ่วสัง่ลบชื่อผูน้ัน้ออกจำกบญัชรีำยชื่อผูส้มคัร แลว้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

ผูถู้กลบชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อผู้สมคัรตำมวรรคหนึ่ง ไม่มสีทิธเิลอืกและไม่มี
สทิธไิดร้บัเลอืก แต่ไม่มผีลกระทบต่อกำรรบัสมคัรหรอืกำรเลอืกทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

ในกรณีที่ควำมตำมวรรคหนึ่งปรำกฏขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเลอืกไม่ว่ำ
ระดบัใดก่อนประกำศผลกำรเลอืก ให้ถือว่ำผู้สมคัรผูน้ัน้กระท ำกำรเพื่อใหก้ำรเลอืกมไิด้
เป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม และใหค้ณะกรรมกำรสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของ
ผูน้ัน้ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวเป็นเวลำไม่เกนิหนึ่งปี ส่วนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเลอืกให้
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมที่เห็นสมควร ค ำสัง่และกำรก ำหนดของ
คณะกรรมกำรใหเ้ป็นทีสุ่ด 
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๑๓๙ 

เมื่อคณะกรรมกำรมคี ำสัง่ตำมวรรคสำม ใหย้ื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่ใหเ้พกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๒๑  ภำยในห้ำวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำรบัสมัคร ให้ผู้อ ำนวยกำร 

กำรเลือกระดบัอ ำเภอประกำศบญัช ีรำยชื่อผูส้มคัรซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องหำ้มแยกเป็นรำยกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอ ำเภอ โดยอย่ำงน้อยต้องระบุอำชพีและอำยุ
ของผูส้มคัร เพื่อให ้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป และให้ประกำศไว้ ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั ศำลำกลำงจงัหวดั และทีว่่ำกำรอ ำเภอดว้ย 

กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๒  กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอสัง่ไม่รบัสมคัรผู้ใดหรอืสัง่
ลบชื่อผู้สมคัรผู้ใด ผู้นัน้มีสิทธิยื่นค ำร้องคดัค้ำนต่อศำลฎีกำภำยในสำมวนันับแต่วนัที่
ประกำศบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรหรอืวนัทีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกสัง่ลบชื่อ แลว้แต่กรณี 

ในกำรพิจำรณำและมีค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้ด ำเนินกำร 

ให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเลอืกไม่น้อยกว่ำหนึ่งวนั เมื่อถงึวนัเลอืก ถ้ำศำลฎีกำยงัมไิดว้นิิจฉัย  

ให้ด ำเนินกำรเลือกต่อไป โดยให้ถือว่ำมีผู้สมคัรเพียงเท่ำที่ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อ
ผูส้มคัรที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอประกำศ ในกรณีเช่นนี้ ค ำวนิิจฉัยของศำล
ฎกีำไม่มผีลกระทบต่อกำรเลอืกทีด่ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีทีผู่ส้มคัรซึ่งถูกลบชื่อออกจำกบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรก่อนกำร
ด ำเนินกำรเลอืกในระดบัจงัหวดัหรอืระดบัประเทศ ผู้นัน้มสีทิธยิื่นค ำรอ้งคดัค้ำนต่อศำล
ฎีกำภำยในสำมวนันับแต่วนัที่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกสัง่ลบชื่อ และให้น ำควำมในมำตรำ 
๒๒ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

ผูด้ ำเนินกำรเกีย่วกบักำรเลอืก 

   
 

มำตรำ ๒๔  ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเลือกสมำชิกวุฒิสภำ ให้มีคณะกรรมกำร 

เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำน แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก และรำยงำนปัญหำหรือ
อุปสรรคเกีย่วกบักำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำต่อคณะกรรมกำร ดงัต่อไปนี้ 
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๑๔๐ 

(๑) คณะกรรมกำรระดับประเทศ โดยให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรระดบัประเทศ 

(๒) คณะกรรมกำรระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับ
จงัหวดัอื่น และปลดักรุงเทพมหำนครส ำหรบักรุงเทพมหำนคร เป็นประธำน หวัหน้ำส่วน
รำชกำรประจ ำจังหวัดหรือบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ จ ำนวนสำมคน 
ผูท้รงคุณวุฒใินเขตจงัหวดัซึง่มไิดเ้ป็นเจำ้หน้ำทีข่องรฐัและมไิดเ้ป็นสมำชกิหรอืเจำ้หน้ำที่
ของพรรคกำรเมอืง หรอืเป็นผู้สมคัร หรอืมบีุพกำร ีบุตร คู่สมรส หรอืญำต ิเป็นผูส้มคัร 

รบัเลอืกในเขตจงัหวดันัน้ จ ำนวนสองคนเป็นกรรมกำร และให้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดัเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

(๓) คณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ ประกอบดว้ย นำยอ ำเภอเป็นประธำน หวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ จ ำนวนสำมคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ ำเภอซึ่งมิได้เป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัและมไิด้เป็นสมำชกิหรอืเจำ้หน้ำที่ของพรรคกำรเมอืง หรอืเป็นผูส้มคัร 
หรอืมบีุพกำร ีบุตร คู่สมรส หรอืญำติ เป็นผู้สมคัรรบัเลอืกในเขตอ ำเภอนัน้ จ ำนวนสอง
คนเป็นกรรมกำร และเจ้ำห น้ำที่ ข องส ำนั กงำนหรือข้ำรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

ซึง่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผูม้อี ำนำจแต่งตัง้ กำรแต่งตัง้ และวธิกีำรได้มำซึ่งกรรมกำรตำม (๒) และ (๓) 
ให้ เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ที่คณ ะกรรมกำรก ำหนด ส ำหรับกรุงเท พมหำนคร 
คณะกรรมกำรจะก ำหนดใหแ้ต่งตัง้ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครต ำแหน่งใดแทนหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดัตำม (๒) และหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอตำม (๓) กไ็ด ้

ผู้ เป็ นกรรมกำรโดยต ำแห น่ งหรือหั วห น้ ำส่วนรำชกำรหรือบุ คลำกร 

ในสถำบนัอุดมศกึษำของรฐัตำม (๒) หรอื (๓) แล้วแต่กรณี ต้องไม่เป็นผู้มบีุพกำรี บุตร 
คู่สมรส หรอืญำติ เป็นผู้สมคัรรบัเลอืกในเขตจงัหวดัหรอือ ำเภอนัน้  

ในกรณีที่ควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำ กรรมกำรตำม (๒) หรอื (๓) ผู้ใด 

มกีรณีตำมวรรคสำมหรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำจะท ำให้กำรเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นหรอืบุคคลอื่นเป็น
กรรมกำรแทนไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง และพนักงำนเจำ้หน้ำที ่เป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรจัดให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ ให้ เลขำธิกำรเป็น
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศ ใหก้รรมกำรและเลขำนุกำรตำมมำตรำ ๒๔ (๒) เป็น
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๑๔๑ 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั และให้กรรมกำรและเลขำนุกำรตำมมำตรำ ๒๔ (๓) 
เป็นผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๒๖  เมื่อพระรำชกฤษฎีกำให้มกีำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำมีผลใช้บงัคบั  
ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกเป็นผู้ด ำเนินกำรให้กำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ทั ้งนี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบั
จงัหวดัหรอืผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้บุคคล 

ซึง่มภีูมลิ ำเนำในจงัหวดัหรอือ ำเภอ แลว้แต่กรณี ทีม่กีำรเลอืก ใหเ้ป็นพนักงำนเจำ้หน้ำที่
เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัหรอืผูอ้ ำนวยกำรกำร
เลอืกระดบัอ ำเภอได ้ ในกำรนี้ คณะกรรมกำรจะมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรตำมมำตรำ 
๒๔ (๒) และ (๓) เป็นผู้แต่งตัง้แทนคณะกรรมกำรก็ได้ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรเลือกทุกระดับ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้
ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรด ำเนินกำรหรือ
ช่วยเหลอืเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรเลอืกได ้

ในกำรเลอืกระดบัประเทศ ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจำ้หน้ำที่
เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศได ้

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม 
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๘  ในกำรด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำระดับอ ำเภอ  
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัใหม้สีถำนทีร่บัสมคัรและสถำนทีเ่ลอืกในเขตอ ำเภอ 

(๒) จดัใหม้กีำรรบัสมคัร 

(๓) ตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของผูส้มคัร 

(๔) จดัท ำบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรตำมมำตรำ ๒๑ 

(๕) จัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลแนะน ำตัวของผู้สมัครทุกคนเพื่อให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในกำรเลอืก 
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๑๔๒ 

(๖) ควบคุมกำรเลือก กำรนับคะแนน และกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนน 

ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

(๗) ประกำศรำยชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกในระดบัอ ำเภอ และส่งบญัชรีำยชื่อของผูไ้ดร้บั
เลอืกพรอ้มทัง้เอกสำรหรอืขอ้มลูตำม (๕) ไปยงัผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั 

(๘) บนัทกึภำพและเสยีงของกระบวนกำรเลอืกไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๙) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นอนัเกี่ยวกบักำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดหรอืมอบหมำย 

สถำนทีเ่ลอืกต้องเป็นสถำนทีท่ีส่ำมำรถเดนิทำงไปไดโ้ดยสะดวก พรอ้มทัง้ใหม้ี
ป้ำยหรอืเครื่องหมำยอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบรเิวณของสถำนทีเ่ลอืกไวด้ว้ย 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงือ่นไข
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๙  ในกำรด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำระดับจังหวัด  
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัใหม้สีถำนทีเ่ลอืกในเขตจงัหวดั 

(๒) จดัท ำบญัชรีำยชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกจำกกำรเลอืกระดบัอ ำเภอแยกเป็นรำยกลุ่ม 
โดยอย่ำงน้อยตอ้งระบุอำชพีและอำยุของผูส้มคัร และประกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำร
ทัว่ไปภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีำยชื่อจำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบั
อ ำเภอ 

(๓) จัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลแนะน ำตัวของผู้ได้รบัเลือกจำกกำรเลือกระดับ
อ ำเภอเพื่อให้ผูไ้ด้รบัเลอืกไดต้รวจสอบและใชป้ระโยชน์ในกำรเลือก  ทัง้นี้ ใหใ้ชเ้อกสำร
หรอืขอ้มลูทีไ่ดร้บัมำจำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ 

(๔) ควบคุมกำรเลือก กำรนับคะแนน และกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนให้
เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

(๕) ประกำศรำยชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกในระดบัจงัหวดั และส่งบญัชรีำยชื่อของผูไ้ดร้บั
เลอืกพรอ้มทัง้เอกสำรหรอืขอ้มลูตำม (๓) ไปยงัผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศ 

(๖) บนัทกึภำพและเสยีงของกระบวนกำรเลอืกไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๗) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นอนัเกี่ยวกบักำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดหรอืมอบหมำย 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสำม มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
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๑๔๓ 

มำตรำ ๓๐  ในกำรด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำระดับประเทศ  
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัใหม้สีถำนทีเ่ลอืกในระดบัประเทศ 

(๒) จดัท ำบญัชรีำยชื่อผู้ไดร้บัเลอืกจำกกำรเลอืกระดบัจงัหวดัแยกเป็นรำย
กลุ่ม โดยอย่ำงน้อยต้องระบุอำชพีและอำยุของผู้สมคัร และประกำศใหป้ระชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไปภำยในสำมวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บับญัชรีำยชื่อจำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืก
ระดบัจงัหวดั 

(๓) จัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลแนะน ำตัวของผู้ได้รบัเลือกจำกกำรเลือกระดับ
จงัหวดัเพื่อใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกไดต้รวจสอบและใชป้ระโยชน์ในกำรเลอืก  ทัง้นี้ ใหใ้ชเ้อกสำรหรอื
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมำจำกผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั 

(๔) ควบคุมกำรเลือก กำรนับคะแนน และกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนน 

ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

(๕) เสนอรำยชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมกำรเพื่อ
ประกำศผลกำรเลอืก 

(๖) บนัทกึภำพและเสยีงกระบวนกำรเลอืกไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(๗) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นอนัเกี่ยวกบักำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดหรอืมอบหมำย 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสำม มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๑  ให้ประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรระดับจังหวดัและใน
คณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืก และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มสีทิธไิดร้บั
เบี้ยเลี้ยง ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไข และอตัรำ 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๒  ห้ำมมใิห้กรรมกำร เลขำธกิำร ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ ประธำนและ
กรรมกำรในคณะกรรมกำรระดบัจงัหวดัหรอืในคณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือก หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ หลกีเลี่ยงไม่ปฏบิตัติำมหน้ำที ่ทุจรติต่อหน้ำทีห่รอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเป็น
กำรขดัขวำงมใิหก้ำรเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดั คณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืก หรอืค ำสัง่
ของศำลอนัเกีย่วกบักำรเลอืกตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๑๔๔ 

กรรมกำร เลขำธิก ำร ผู้ตรวจกำรเลือกตั ้ง  ประธำนและกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดั หรอืในคณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืก 
หรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ หรือ
กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ของคณะกรรมกำร หรอืปฏิบตัติำมค ำสัง่ของศำล
อนัเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ หำกไดก้ระท ำโดยสุจรติ ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครองไม่ต้องรบัผดิ
ทัง้ทำงแพ่ง ทำงอำญำ หรอืทำงปกครอง 

 

หมวด ๓ 

กำรเลอืก 

   
 

มำตรำ ๓๓  กำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำให ้ใช ้วธิลีงคะแนนลบัตำมวธิกีำร 

ที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นเฉพำะพืน้ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรเลอืก
ไดภ้ำยในระยะเวลำหรอืในวนัที่ก ำหนดเพรำะเหตุจลำจล อุทกภยั อคัคภียั เหตุสุดวสิยั 
หรอืเหตุจ ำเป็นอื่นใด คณะกรรมกำรอำจก ำหนดวนัเลอืกใหม่ของกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ 
กำรเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืกำรเลอืกระดบัประเทศตำมควำมจ ำเป็นกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๕  กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นอนัมอิำจหลกีเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ
จดักำรเลอืกระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดัหรอืระดบัประเทศพรอ้มกนัทัว่รำชอำณำจกัรตำม
วนัทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๑๒ (๑) อนัมใิช่เป็นกรณีตำมมำตรำ ๓๔ 
และคณะกรรมกำรมมีติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรทัง้หมดเท่ำที่มี
อยู่ว่ำกำรด ำเนินกำรเลอืกต่อไปตำมก ำหนดวนัเดมิจะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมหรอื
เรยีบรอ้ย คณะกรรมกำรจะประกำศก ำหนดวนัเลอืกใหม่กไ็ด ้

ในกรณีที่มีเหตุตำมวรรคหนึ่ งเกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำเปิดกำรลงคะแนน 
คณะกรรมกำรจะสัง่ยกเลกิกำรเลอืก และประกำศก ำหนดวนัเลอืกใหม่กไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๖  ผู้สมคัรอำจแนะน ำตวัได้ตำมวธิกีำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

บุคคลอื่นซึ่งมใิช่ผู้สมคัร จะช่วยเหลอืผูส้มคัรในกำรแนะน ำตวั ต้องปฏบิัตติำม
วธิกีำรและเงือ่นไขตำมวรรคหนึ่ง 
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๑๔๕ 

มำตรำ ๓๗  ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเลอืกตำมมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ หรอื
มำตรำ ๔๒ หำ้มมใิหผู้ใ้ดซึง่มใิช่ผูส้มคัรเขำ้ไปในสถำนทีเ่ลอืก เวน้แต่จะเป็นผูซ้ึง่มหีน้ำที่
เกี่ยวกับกำรเลือก หรือผู้ซึ่ งได้รับอนุญำตจำกกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก
ระดับประเทศ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับ
อ ำเภอ แลว้แต่กรณี 

เมื่อประกำศผลกำรนับคะแนนแล้ว ผู้สมคัรหรอืผูไ้ด้รบัเลอืกขัน้ต้นซึ่งไม่มสีทิธ ิ

ทีจ่ะเลอืกหรอืไดร้บัเลอืก ตอ้งออกจำกสถำนทีเ่ลอืก 

 

มำตรำ ๓๘  ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเลอืกตำมมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ หรอื
มำตรำ ๔๒ ห้ำมมใิห้ผู้สมคัรผู้ใดน ำเข้ำไปหรอืใช้เครื่องมือหรอือุปกรณ์ใด ๆ ที่อำจใช ้

เพื่อติดต่อสื่อสำรหรือเพื่อบนัทกึภำพหรอืเสยีง หรอือุปกรณ์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดในสถำนทีเ่ลอืก รวมทัง้บรเิวณโดยรอบสถำนทีเ่ลอืกตำมที่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืก
ระดับประเทศ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับ
อ ำเภอ แลว้แต่กรณี ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบัแก่ผูส้มคัรซึง่เป็นคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ และมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในกำรรับรู้ขอ้มูล
เกี่ยวกบักำรเลอืกหรอืกำรลงคะแนนโดยได้รบัอนุญำตจำกกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลอืกระดบัประเทศ ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบั
อ ำเภอ แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ โดยใหค้ ำนึงถงึกำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมมำตรำ ๕๗ ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  ห้ำมมใิห้ผู้ใดกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัขวำงหรอืหน่วงเหนี่ยว
มใิห ้ผู ้มสีทิธเิลอืกเขำ้ไป ณ สถำนที่เลอืก หรอืมใิหไ้ปถึง ณ สถำนที่เลอืกภำยใน
ก ำหนดเวลำที่จะเลอืก 

 

มำตรำ ๔๐  กำรเลอืกระดบัอ ำเภอ ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้สมคัรต้องมำถึงสถำนที่เลอืกและแสดงตนภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด ผูใ้ดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดใหห้มดสทิธทิีจ่ะเลอืกและไดร้บัเลอืก 

(๒) เมื่อผู้สมคัรมำครบหรอืพ้นเวลำตำม (๑) แล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืก
ระดบัอ ำเภอจดัให้ผู้สมคัรแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดยีวกัน ณ สถำนที่ที่ผู้อ ำนวยกำร 

กำรเลอืกระดบัอ ำเภอก ำหนด 

(๓) ใหผู้ส้มคัรแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลอืกบุคคลในกลุ่มเดยีวกนัไดไ้ม่เกนิสองคน 
โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเองกไ็ด ้แต่จะลงคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่งคะแนนมไิด ้
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๑๔๖ 

(๔) เมื่อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับ
อ ำเภอด ำเนินกำรใหม้กีำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้โดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรยีงตำมล ำดบัห้ำคนแรกเป็นผู้ได้รบัเลอืกขัน้ต้น
ของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในล ำดบัใดมผีู้ได้คะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุให้มผีู้ได้คะแนน
สูงสุดเกินห้ำคนให้ผูซ้ึ่งไดค้ะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกนัเองว่ำผูใ้ดจะไดร้บัเลอืกใน
กลุ่มนัน้ ในกรณีทีม่ผีู้ไดค้ะแนนไม่ถงึหำ้คน ใหเ้ฉพำะผูซ้ึ่งไดค้ะแนนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รบัเลือกตำม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ในสถำนที่เลือกในระหว่ำง
ด ำเนินกำรเลอืกขัน้ต่อไป ให้ผู้นัน้หมดสทิธทิี่จะเลือกและได้รบัเลือก และใหถ้ือว่ำผู้ซึ่ง
ไดร้บัเลอืกตำม (๕) มเีพยีงเท่ำทีม่อียู่ 

(๗) ในกรณีทีก่ลุ่มใดมผีูส้มคัรไม่เกนิหำ้คน หรอืมผีูม้ำรำยงำนตวัตำม (๑) ไม่เกนิ
หำ้คน ใหผู้ส้มคัรกลุ่มนัน้ไม่ตอ้งด ำเนินกำรเลอืกกนัเอง โดยใหถ้อืว่ำผูส้มคัรทุกคนซึ่งมำ
รำยงำนตวัในกลุ่มนัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ส ำหรบักลุ่มนัน้ 

(๘) กลุ่มใดไม่มผีูส้มคัร ให้งดกำรด ำเนินกำรใหม้กีำรเลอืกส ำหรบักลุ่มนัน้ และ
ไม่มผีลกระทบต่อกำรเลอืกของกลุ่มอื่น 

(๙) เมื่อไดผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ของแต่ละกลุ่มแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ของแต่ละ
กลุ่มตกลงกนัว่ำจะใหผู้ใ้ดเป็นผูจ้บัสลำกตำม (๑๐) ถำ้ตกลงกนัไม่ไดใ้หใ้ชว้ธิจีบัสลำก 

(๑๐) ให้จดัใหม้กีำรแบ่งสำยออกเป็นสำยไม่เกนิสีส่ำย แต่ละสำยประกอบดว้ย
จ ำนวนกลุ่มเท่ำกนัเวน้แต่จะแบ่งใหเ้ท่ำกนัไม่ได ้ใหแ้บ่งใหแ้ต่ละสำยมจี ำนวนกลุ่มใกลเ้คยีง
กนัมำกที่สุด และในแต่ละสำยต้องมกีลุ่มไม่เกินห้ำกลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมกลุ่ม 
และให้บุคคลตำม (๙) ของแต่ละกลุ่มจบัสลำกว่ำกลุ่มของตนจะอยู่ในสำยใด 

(๑๑) ให้ผูไ้ดร้บัเลอืกขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มเลอืกผู้ได้รบัเลอืกขัน้ต้นในกลุ่มอื่นที่
อยู่ในสำยเดยีวกนั โดยแต่ละคนมสีทิธเิลอืกผู้ได้รบัเลอืกขัน้ต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มใน
สำยเดยีวกนัได้กลุ่มละหนึ่งคน ในชัน้นี้ผู ้ได้รบัเลอืกขัน้ต้นในกลุ่มเดียวกนัจะเลอืก
กนัเองหรอืเลอืกตนเองมไิด้ 

(๑๒) เมื่อด ำเนินกำรเลอืกตำม (๑๑) แล้ว ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ
ด ำเนินกำรให้มกีำรนับคะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รบัคะแนนสูงสุดสำมล ำดบัแรกของ
แต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รบัเลอืกระดบัอ ำเภอส ำหรบักลุ่มนัน้ เพื่อไปด ำเนินกำรเลอืกในระดบั
จงัหวดัต่อไป ในกรณีทีใ่นล ำดบัใดมผีูไ้ดค้ะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ดค้ะแนนสงูสุด
เกินสำมคน ให้ผูซ้ึ่งได้คะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกันเองว่ำผู้ใดจะได้รบัเลือกใน
กลุ่มนัน้ และในกรณีทีม่ผีูไ้ดค้ะแนนไม่ถงึสำมคนใหเ้ฉพำะผูซ้ึง่ไดค้ะแนนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 
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๑๔๗ 

(๑๓) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอส่งบญัชรีำยชื่อผูไ้ดร้บั เลอืกตำม 
(๑๒) ใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัพร้อมด้วยเอกสำรหรือขอ้มูลตำมมำตรำ 
๒๘ (๕) ภำยในวนัถดัจำกวนัเลือกระดบัอ ำเภอเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ และวิธี กำร 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด  ทัง้นี้ ในเขตอ ำเภอใดมผีูส้มคัรไม่เกนิหำ้กลุ่ม เมื่อไดด้ ำเนินกำร
เลือกตำม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให ้มกีำรแบ่งสำยตำม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลอืก
ผู ้สมคัรในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดยผู ้สมคัรในกลุ่มเดยีวกนัจะเลอืก
กนัเองหรอืเลอืกตนเองมไิด้ 

 

มำตรำ ๔๑  กำรเลอืกระดบัจงัหวดั ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รบัเลือกระดบัอ ำเภอต้องมำถึงสถำนที่เลือกและแสดงตนภำยใน

เวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ผู้ใดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดให้หมดสทิธทิี่จะเลอืกและ
ไดร้บัเลอืก 

(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ ำเภอมำครบหรือพ้นเวลำตำม (๑) แล้ว ให้
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัจดัให้ผู้ได้รบัเลอืกระดบัอ ำเภอแต่ละกลุ่มรวมอยู่ใน
กลุ่มเดยีวกนั ณ สถำนทีท่ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัก ำหนด 

(๓) ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลอืกบุคคลในกลุ่มเดยีวกนั
ไดไ้ม่เกนิสองคน โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเองกไ็ด ้แต่จะลงคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่ง
คะแนนมไิด ้

(๔) เมื่อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกระดับ
จงัหวดัด ำเนินกำรใหม้กีำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้โดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรยีงตำมล ำดบัห้ำคนแรกเป็นผู้ได้รบัเลอืกขัน้ต้น
ของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในล ำดบัใดมผีู้ได้คะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุให้มผีู้ได้คะแนน
สูงสุดเกินห้ำคนให้ผูซ้ึ่งไดค้ะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกนัเองว่ำผูใ้ดจะไดร้บัเลอืกใน
กลุ่มนัน้ ในกรณีทีม่ผีู้ไดค้ะแนนไม่ถงึหำ้คน ใหเ้ฉพำะผูซ้ึ่งไดค้ะแนนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก  

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รบัเลือกตำม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ในสถำนที่เลือกในระหว่ำง
ด ำเนินกำรเลอืกขัน้ต่อไป ให้ผู้นัน้หมดสทิธทิี่จะเลอืกและได้รบัเลอืก และให้ถือว่ำผู้ซึ่ง
ไดร้บัเลอืกตำม (๕) มเีพยีงเท่ำทีม่อียู่ 

(๗) ในกรณีทีก่ลุ่มใดมผีูไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอรวมกนัแลว้ไม่เกนิหำ้คน หรอืมี
ผู้มำรำยงำนตัวตำม (๑) ไม่เกินห้ำคน ให้ผู้ ได้รับเลือกระดับอ ำเภอกลุ่มนัน้ไม่ต้อง
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๑๔๘ 

ด ำเนินกำรเลือกกนัเอง โดยใหถ้ือว่ำผูไ้ด้รบัเลอืกระดบัอ ำเภอทุกคนซึ่งมำรำยงำนตัวใน
กลุ่มนัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ส ำหรบักลุ่มนัน้ 

(๘) กลุ่มใดไม่มผีูไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอ ใหง้ดกำรด ำเนินกำรเลอืกส ำหรบักลุ่มนัน้ 
และไม่มผีลกระทบต่อกำรเลอืกของกลุม่อื่น 

(๙) เมื่อไดผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ของแต่ละกลุ่มแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ต้นของแต่ละ
กลุ่มตกลงกนัว่ำจะใหผู้้ใดเป็นผูจ้บัสลำกตำม (๑๐) ถ้ำตกลงกนัไม่ไดใ้หใ้ชว้ธิจีบัสลำก  

(๑๐) ให้จดัใหม้กีำรแบ่งสำยออกเป็นสำยไม่เกนิสีส่ำย แต่ละสำยประกอบด้วย
จ ำนวนกลุ่มเท่ำกนั เวน้แต่จะแบ่งใหเ้ท่ำกนัไม่ได ้ให้แบ่งใหแ้ต่ละสำยมจี ำนวนกลุ่มใกล้เคยีง
กนัมำกที่สุด และในแต่ละสำยต้องมกีลุ่มไม่เกินห้ำกลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมกลุ่ม 
และให้บุคคลตำม (๙) ของแต่ละกลุ่มจบัสลำกว่ำกลุ่มของตนจะอยู่ในสำยใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รบัเลอืกขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มเลอืกผู้สมคัรในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสำย
เดยีวกนั โดยแต่ละคนมสีทิธเิลอืกผูส้มคัรในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสำยเดยีวกนัไดก้ลุ่มละหนึ่งคน 
ในชัน้นี้ ผูไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ในกลุ่มเดยีวกนัจะเลอืกกนัเองหรอืเลอืกตนเองมไิด ้

(๑๒) เมื่อด ำเนินกำรเลอืกตำม (๑๑) แลว้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั
ด ำเนินกำรให้มกีำรนับคะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รบัคะแนนสูงสุดสองล ำดบัแรกของ
แต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส ำหรบักลุ่มนัน้ เพื่อไปด ำเนินกำรเลือกใน
ระดบัประเทศต่อไป ในกรณีทีใ่นล ำดบัใดมผีูไ้ดค้ะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ดค้ะแนน
สงูสุดเกนิสองคน ใหผู้ซ้ึง่ไดค้ะแนนเท่ำกนัดงักลำ่วจบัสลำกกนัเองว่ำผูใ้ดจะได้รบัเลอืกใน
กลุ่มนัน้ และในกรณีทีม่ผีูไ้ดค้ะแนนไม่ถงึสองคน ใหเ้ฉพำะผูซ้ึง่ไดค้ะแนนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 

(๑๓) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัส่งบญัชรีำยชื่อผู้ได้รบัเลือกตำม 
(๑๒) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศพรอ้มดว้ยเอกสำรหรอืขอ้มูลตำมมำตรำ 
๒๙ (๓) ภำยในวนัถดัจำกวนัเลอืกระดบัจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ และวิธี กำร 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด  ทัง้นี้ ในจงัหวดัใดมผีู้ไดร้ับเลอืกระดบัอ ำเภอจำกทุกอ ำเภอมำ
ระดบัจงัหวดัไม่เกนิหำ้กลุ่ม เมื่อไดด้ ำเนินกำรเลอืกตำม (๓) แล้ว ไม่ตอ้งจดัใหม้กีำรแบ่งสำย
ตำม (๑๐) และให้แต่ละก ลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่ งคน  
โดยผูส้มคัรในกลุ่มเดยีวกนัจะเลอืกกนัเองหรอืเลอืกตนเองมไิด ้
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๑๔๙ 

มำตรำ ๔๒  กำรเลอืกระดบัประเทศ ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รบัเลือกระดบัจ ังหวดัต้องมำถึงสถำนที่เลือกและแสดงตนภำยใน

เวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ผู้ใดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดให้หมดสทิธทิีจ่ะเลอืกและ
ไดร้บัเลอืก 

(๒ ) เมื่ อผู้ ได้รับ เลือกระดับจังหวัดมำครบหรือพ้น เวลำตำม (๑) แล้ ว  
ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศจดัให้ผู ้ได ้รบัเลอืกระดบัจงัหวดัแต่ละกลุ่ม
รวมอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ณ สถำนที่ที่ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศก ำหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดยีวกนัได้ไม่เกนิสบิคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได ้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด
เกนิหนึ่งคะแนนมไิด ้

(๔) เมื่ อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก
ระดบัประเทศด ำเนินกำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้โดยเปิดเผย 

(๕) ใหผู้ซ้ึ่งไดค้ะแนนสูงสุดเรียงตำมล ำดบัสีส่บิคนแรกเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกขัน้ต้น
ของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในล ำดบัใดมผีู้ได้คะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุให้มผีู ้ได้คะแนน
สูงสุดเกินสี่สบิคน ใหผู้ซ้ึ่งไดค้ะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกนัเองว่ำผูใ้ดจะไดร้บัเลอืก
ในกลุ่มนั ้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถ ึงสี ่สบิคนแต่มจี ำนวนตัง้แต่ยี ่สบิคนขึ้นไป  

ให ้ผู ้ได ้รบัเลอืกขัน้ต ้นของกลุ่มนั น้ม เีท่ำที ่มอียู ่ แต่ถ ้ำมผีู ้ได ้คะแนนไม่ถึงยี่สิบคน  
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศจดัใหผู้ซ้ึ่งไม่ไดร้บัเลอืกซึ่งยงัอยู่ ณ สถำนทีเ่ลอืก 
ลงคะแนนเลอืกกนัเองใหม่เพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนยีส่บิคน 

(๖) ในกรณีทีผู่ซ้ึ่งไดร้บัเลอืกตำม (๕) ผูใ้ดไม่อยู่ในสถำนที่เลอืกในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรเลือกขัน้ต่อไป ให้ผู ้นัน้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รบัเลือก และให้ถือว่ำ 

ผู้ซึ่งได้รบัเลือกมเีพยีงเท่ำทีม่อียู่ 
(๗) เมื่อไดผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกขัน้ต้นของแต่ละ

กลุ่มตกลงกนัว่ำจะใหผู้ใ้ดเป็นผูจ้บัสลำกตำม (๘) ถำ้ตกลงกนัไม่ไดใ้หใ้ชว้ธิจีบัสลำก 

(๘) ให้จดัให้มกีำรแบ่งสำยออกเป็นสำยไม่เกินสี่สำย แต่ละสำยประกอบด้วย
จ ำนวนกลุ่มเท่ำกัน เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ำกันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสำยมีจ ำนวนกลุ่ม
ใกล้เคยีงกนัมำกที่สุด และในแต่ละสำยต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ำกลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำม
กลุ่ม และใหบุ้คคลตำม (๗) ของแต่ละกลุ่มจบัสลำกว่ำกลุ่มของตนจะอยู่ในสำยใด 

(๙) ให้ผู้ได้รบัเลือกขัน้ต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมคัรในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสำย
เดยีวกนั โดยแต่ละคนมสีทิธเิลอืกผู้สมคัรในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสำยเดยีวกนัไดก้ลุ่มละ
ไม่เกนิหำ้คน ผูไ้ดร้บัเลอืกขัน้ตน้ในกลุ่มเดยีวกนัจะเลอืกกนัเองหรอืเลอืกตนเองมไิด ้
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๑๕๐ 

(๑๐) เมื่อด ำเนินกำรเลอืกตำม (๙) แลว้ ใหผู้้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศ
ด ำเนินกำรนับคะแนนโดยเปิดเผย แลว้แจง้ผลกำรนับคะแนนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

เมื่อคณะกรรมกำรได้รบัรำยงำนตำม (๑๐) แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำวัน  
เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง 
สุจรติ และเที่ยงธรรม ให้ประกำศผลกำรเลอืกตำม (๑๐) ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให  ้

ผู้ได้รบัคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตัง้แต่ล ำดบัที่หนึ่งถึงล ำดบัที่สบิเป็นผู้ได้รบัเลอืกเป็น
สมำชกิวุฒสิภำจำกกลุ่มนัน้ และผูไ้ดร้บัคะแนนล ำดบัทีส่บิเอด็ถงึล ำดบัทีส่ิบหำ้ของแต่ละ
กลุ่มอยู่ในบญัชสี ำรองของกลุ่มนัน้ และแจง้ใหส้ ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำทรำบ 

ในกำรจัดเรียงล ำดับตำมวรรคสองส ำหรบัผู้ที่อยู่ในล ำดับที่มีคะแนนเท่ำกัน  
ใหจ้ดัใหม้กีำรจบัสลำกเพื่อเรยีงล ำดบัต่อไป 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ และวิธีกำร 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๓  ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้กีำรนับคะแนนด้วยเครื่องกล
หรอืเครื่องอเิล็กทรอนิกส ์ถ้ำได้ด ำเนินกำรนัน้โดยเปิดเผย ให้ถือว่ำเป็นกำรนับคะแนน
โดยเปิดเผยแลว้ 

 

มำตรำ ๔๔  ในกรณีทีผู่ส้มคัรในระดบัอ ำเภอ หรอืผูม้สีทิธเิลอืกในระดบั
จงัหวดั หรอืระดบัประเทศเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือกของคณะกรรมกำร 
ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืก หรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่ป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ใหผู้น้ัน้มี
สทิธยิื่นค ำรอ้งคดัคำ้นต่อศำลฎีกำภำยในสำมวนันับแต่วนัทีม่กีำรออกค ำสัง่ และใหน้ ำ
ควำมในมำตรำ ๒๒ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๕  ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชกิวุฒิสภำกลุ่มใดมีไม่ครบจ ำนวน ไม่ว่ำ
เพรำะเหตุต ำแหน่งว่ำงลง หรอืดว้ยเหตุอื่นใดอนัมใิช่เพรำะเหตุถงึครำวออกตำมอำยุของ
วุฒสิภำ ใหป้ระธำนวุฒสิภำประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเลื่อนบุคคลในบญัชสี ำรองของ
กลุ่มนัน้ขึ้นด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำแทนตำมล ำดบั และให้ผู้นัน้อยู่ในต ำแหน่งได้
เพยีงเท่ำอำยุของวุฒสิภำที่เหลอือยู่ ในระหว่ำงที่บุคคลดงักล่ำวยงัมิได้เข้ำรบัต ำแหน่ง  
ใหวุ้ฒสิภำประกอบดว้ยสมำชกิวุฒสิภำเท่ำทีม่อียู่ 

หำกมกีรณีทีต่อ้งเลื่อนบุคคลในบญัชสี ำรองของกลุ่มใดขึน้ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิ
วุฒิสภำแทนตำมวรรคหนึ่ง แต่ไม่ม ีบุคคลในบญัชีส ำรองของกลุ่มนัน้เหลืออยู่ไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใด ให้ประธำนวุฒิสภำจบัสลำกว่ำจะเลื่อนบุคคลในบญัชีส ำรองในกลุ่มอื่นใด 
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๑๕๑ 

ทีย่งัมผีูอ้ยู่ในบญัชสี ำรองเหลอือยู่ แลว้ด ำเนินกำรเลื่อนบุคคลนัน้ขึน้ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิ
วุฒสิภำตำมวรรคหนึ่ง กำรจบัสลำกดงักล่ำวใหม้ผีลเฉพำะกำรเลื่อนครัง้นัน้ 

ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรำยชื่อบุคคลในบัญชีส ำรองเหลืออยู่ส ำหรบักำรเลื่อน
บุคคลขึ้นด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำตำมวรรคสอง ให้วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิก
วุฒสิภำเท่ำทีม่อียู่ แต่ในกรณีทีม่สีมำชกิวุฒสิภำเหลอือยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชกิ
วฒุสิภำทัง้หมดและอำยุของวุฒสิภำเหลอือยู่เกนิหนึ่งปี ใหด้ ำเนินกำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ
ขึน้แทนต ำแหน่งทีว่่ำงภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีวุ่ฒสิภำมสีมำชกิเหลอือยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่ง 
ในกรณีเช่นว่ำนี้ ใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกดงักล่ำวอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำอำยุของวุฒสิภำทีเ่หลอือยู่ 

 

มำตรำ ๔๖  ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ลบรำยชื่อของบุคคลออกจำกบญัชสี ำรอง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๓ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ 

(๔) มหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำบุคคลในบญัชสี ำรองกลุ่มใดกระท ำกำรใดหรอื 

รูเ้ห็นเป็นใจด้วยกบักำรกระท ำใดของบุคคลอื่น อนัท ำให้กำรเลอืกมไิด้เป็นไปโดยสุจรติ
หรอืเทีย่งธรรม 

(๕) ศำลฎกีำมคี ำพพิำกษำตำมมำตรำ ๖๒ วรรคสำม 

ค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ถือว่ำบญัชีส ำรอง 

มเีพยีงเท่ำทีม่อียู่ 
 

มำตรำ ๔๗  ในกรณีตำมมำตรำ ๔๖ (๔) และในกรณีทีม่หีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้
ว่ำบุคคลในบญัชสี ำรองผูใ้ดลำออกโดยเจตนำเพื่อให้บุคคลในล ำดบัถดัลงไปไดร้บัเลื่อน
ขึน้เป็นสมำชกิวุฒสิภำ หรอืมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำบุคคลในล ำดบัถดัไปหรอืบุคคลอื่น
ใดไดใ้ห ้หรอืสญัญำวำ่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่สมำชกิวุฒสิภำหรอืบุคคลใน
บญัชีส ำรองเพื่อลำออก ให้คณะกรรมกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่ให้เพิกถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๔๘  หีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด ในกำรก ำหนดเกีย่วกบัหบีบตัรตอ้งก ำหนดใหส้ำมำรถใชห้บีบตัรเดมิไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๔๙  วธิกีำรลงคะแนน ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๑๕๒ 

มำตรำ ๕๐  ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้บัตรอื่นอนัมิใช่บตัรลงคะแนนตำม
มำตรำ ๔๘ ลงคะแนนเลอืก 

 

มำตรำ ๕๑  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกผูใ้ดน ำบตัรลงคะแนนออกไปจำกสถำนทีเ่ลอืก 

 

มำตรำ ๕๒  ห้ำมมิให้ผู้ใดจงใจท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นที่สงัเกตโดยวิธีใดไว ้

ทีบ่ตัรลงคะแนน 

 

มำตรำ ๕๓  ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำบตัรลงคะแนนใส่ลงในหีบบตัรลงคะแนนโดยไม่มี
อ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอืกระท ำกำรใดในบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธิเลอืกเพื่อแสดง
ว่ำมผีูม้ำแสดงตน เพื่อเลอืกโดยผิดไปจำกควำมจรงิ หรอืกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตุให้มี
บตัรลงคะแนนเพิม่ขึน้จำกควำมจรงิ 

 

มำตรำ ๕๔  หำ้มมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกผูใ้ดใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบตัร
ลงคะแนนทีต่นไดล้งคะแนนแลว้ 

 

มำตรำ ๕๕  ห้ำมมใิหผู้้มสีทิธเิลอืกน ำบตัรลงคะแนนที่เลอืกแล้วแสดงต่อผู้อื่น
เพื่อใหผู้อ้ื่นทรำบว่ำตนเลอืกหรอืไม่เลอืกผูใ้ด 

 

มำตรำ ๕๖  บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็น
คะแนน 

(๑) บตัรปลอม 

(๒) บตัรทีม่กีำรท ำเครื่องหมำยเพื่อเป็นทีส่งัเกตหรอืเขยีนขอ้ควำมใด ๆ ลงใน
บตัรลงคะแนนนอกจำกเครื่องหมำยในกำรลงคะแนน เวน้แต่เป็นกำรกระท ำโดยชอบดว้ย
กฎหมำยของผูด้ ำเนินกำรเกีย่วกบักำรเลอืก 

(๓) บตัรทีม่ไิดท้ ำเครื่องหมำยลงคะแนน 

(๔) บตัรทีไ่ม่อำจทรำบไดว้่ำลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรใด 

(๕) บตัรทีล่งคะแนนใหผู้ท้ีไ่ม่มสีทิธไิดร้บัเลอืก 

(๖) บตัรทีล่งคะแนนใหบุ้คคลเกนิจ ำนวนทีก่ ำหนด 

(๗) บตัรทีล่งคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่งคะแนน 

(๘) บตัรทีม่ลีกัษณะตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดว่ำเป็นบตัรเสยี 

 

มำตรำ ๕๗  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลอืกให้แก่ผู้สมคัรหรอืผู้มสีทิธิ
เลอืกซึ่งเป็นคนพิกำรหรอืทุพพลภำพ ผู้สูงอำยุ หรอืผู้ประสบปัญหำในกำรใช้สทิธิเลือก  
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๑๕๓ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกจดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลอืกของคนพิกำรหรอื
ทพุพลภำพ ผูสู้งอำยุ หรอืผูป้ระสบปัญหำในกำรใชส้ทิธเิลอืกไวด้ว้ย โดยอำจใหบุ้คคลอื่น
หรอืผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกมอบหมำยเป็นผู้กระท ำกำรแทนโดยควำมยินยอมและ
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของคนพกิำรหรอืทุพพลภำพ ผูส้งูอำยุ หรอืผูป้ระสบปัญหำในกำร
ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ 

 

หมวด ๔ 

กำรควบคุมกำรเลอืกใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 

   
 

มำตรำ ๕๘  ห้ำมมิให้เจ้ำห น้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบด้วย
กฎหมำยกระท ำกำรใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัร 

กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมชิอบด้วยกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง มใิห้หมำยควำม
รวมถึงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมปกติที่พึงต้องปฏิบตัิในต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรฐันัน้ 
หรอืกำรแนะน ำหรอืช่วยเหลอืในกำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกของผูส้มคัร โดย
มไิดเ้กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่แมว้่ำกำรกระท ำจะเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรใด 

ในกรณีมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทีพ่บเหน็ มอี ำนำจสัง่ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัยุตหิรอืระงบักำรกระท ำ
ใดทีเ่หน็ว่ำอำจเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรใด 

ในกรณีตำมวรรคสำม ใหค้ณะกรรมกำรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรอืผูม้หีน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจก ำกบัดูแลเจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้ สัง่ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัทีม่พีฤตกิำรณ์อนัอำจเป็น
คุณ หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัรใด พน้จำกหน้ำทีเ่ป็นกำรชัว่ครำว หรอืสัง่ใหป้ระจ ำกระทรวง 
ทบวง กรม ศำลำกลำงจงัหวดั หรอืทีว่ ่ำกำรอ ำเภอในเขตหรอืนอกเขตจงัหวดัหรอื
อ ำเภอ หรอืหำ้มเขำ้เขตจงัหวดัหรอือ ำเภอใดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๙  ก่อนประกำศผลกำรเลอืก หำกมเีหตุอันควรสงสยัว่ำกำรเลอืกมไิด้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสัง่ระงับ ยับยัง้ แก้ไข 
เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิกำรเลอืกและสัง่ใหด้ ำเนินกำรเลอืกใหม่ หรอืนับคะแนนใหม่ 

กำรใชอ้ ำนำจตำมวรรคหนึ่งใหก้รรมกำรแต่ละคนซึง่พบเหน็กำรกระท ำควำมผดิ
ในเขตอ ำเภอหรือจังหวดัใด ให้มีอ ำนำจกระท ำได้ส ำหรบักำรเลือกในเขตอ ำเภอหรือ
จงัหวดันัน้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้และผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกผูใ้ดพบเหน็กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง
มหีน้ำทีร่ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทรำบโดยพลนั 
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๑๕๔ 

 

มำตรำ ๖๐  ก่อนประกำศผลกำรเลอืก ถ้ำมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัคร
ผูใ้ดกระท ำกำรใดหรอืรูเ้หน็กบักำรกระท ำใดของบุคคลอื่น อนัท ำใหก้ำรเลอืกมไิดเ้ป็นไป
โดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรสัง่ระงบัสทิธิสมคัรรบัเลือกตัง้ของผู้นัน้ไว ้

เป็นกำรชัว่ครำวเป็นระยะเวลำไม่เกนิหนึ่งปี ค ำสัง่ของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นทีสุ่ด 

เมื่อคณะกรรมกำรมีค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่ให้ 
เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๖๑  ในกรณีทีม่หีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำผูใ้ดให ้เสนอให ้สญัญำว่ำจะให้
หรอืจดัเตรยีมเพื่อจะให้เงิน ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมคัรหรอืผู้มี
สทิธิเลือกลงคะแนนหรอืไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสัง่ยึดหรือ
อำยดัเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่ำวไว้เป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำศำลจะม ี

ค ำพพิำกษำหรอืมคี ำสัง่ 

 

มำตรำ ๖๒  เมื่อคณะกรรมกำรประกำศผลกำรเลือกตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง 
แล้ว ถ้ำมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำผู้สมคัรหรอืผู้ใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจรติในกำร
เลอืกหรอืรูเ้หน็กบักำรกระท ำของบุคคลอื่น อนัท ำใหก้ำรเลอืกมไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอื
เทีย่งธรรม ใหค้ณะกรรมกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่ให้เพกิถอนสทิธสิมคัรรบั
เลอืกตัง้ หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้ 

เมื่อศำลฎีกำมคี ำสัง่รบัค ำรอ้งไวพ้จิำรณำแล้ว ถ้ำผูถู้กกล่ำวหำเป็นสมำชกิ
วุฒสิภำ ให้ผู้นัน้หยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำศำลฎีกำจะพิพำกษำว่ำผู้นัน้มิได้กระท ำ
ควำมผิด เมื่อศำลฎีกำม ีค ำพพิำกษำว่ำผู ้นัน้กระท ำควำมผดิให้สมำชกิภำพของ
สมำชกิวุฒสิภำผู้นัน้สิ้นสุดลงนับแต่วนัที่หยุดปฏิบตัิหน้ำที่ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบัแก่ผูถู้กกล่ำวหำซึ่งอยู่ในบญัชสี ำรองดว้ย 
และเมื่อศำลฎีกำมคี ำพพิำกษำว่ำผู้นัน้กระท ำควำมผดิ ให้คณะกรรมกำรสัง่ลบรำยชื่อ 

ผูน้ัน้ออกจำกบญัชสี ำรอง และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๖ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๓  เมื่อคณะกรรมกำรประกำศผลกำรเลอืกตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง แล้ว 
หำกควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำสมำชกิวุฒสิภำผูใ้ดขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๓ 
หรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ ใหค้ณะกรรมกำรส่งเรื่องไปยงัศำลรฐัธรรมนูญ
เพื่อวนิิจฉัยโดยไม่ชกัชำ้ 
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๑๕๕ 

หมวด ๕ 

กำรคดัคำ้น 

   
 

มำตรำ ๖๔  ผู้สมคัรในระดบัอ ำเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจงัหวดั หรือ
ระดบัประเทศมสีทิธยิื่นค ำร้องคดัค้ำนว่ำกำรเลอืกในระดบัอ ำเภอ ระดบัจงัหวดั หรอื
ระดบัประเทศที่ตนสมคัรหรอืมสีทิธเิลอืก แล้วแต่กรณี มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยง
ธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรภำยในสำมวนันับแต่วนัเลอืกในระดบั
นัน้ ๆ และใหค้ณะกรรมกำรวนิิจฉยัโดยเรว็ หำกเหน็ว่ำไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำกำรเลอืก
เป็นไปโดยไม่สุจรติ ไม่เทีย่งธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ยกค ำรอ้ง 
และใหก้ำรเลอืกด ำเนินกำรต่อไป ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้
ว่ ำก ำร เลือก เป็น ไป โดยไม่ สุ จริต  ไม่ เที่ ย งธรรม  ห รือ ไม่ ช อบด้ วยกฎหมำย  
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ง ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำร 

ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๖ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๖๕  ในกำรสืบสวนหรือไต่สวน หำกปรำกฏว่ำกำรให้ข้อมูล กำรชี้
เบำะแสหรอืค ำใหก้ำรของบุคคลซึ่งมส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนร่วมในกำรกระท ำควำมผดิ
ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้รำยใดจะเป็นประโยชน์ในกำรพสิจูน์กำรกระท ำ
ควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดคนอื่นที่เป็นตัวกำรส ำคัญและสำมำรถที่จะใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรวินิ จฉัยกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดนั ้น 
คณะกรรมกำรจะกนับุคคลนัน้ไวเ้ป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดกีไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรมมีติไม่ด ำเนินคดกีบับุคคลใดแล้ว ให้สทิธใินกำรด ำเนินคดี
อำญำเป็นอนัระงบัไป เวน้แต่ปรำกฏในภำยหลงัว่ำผูถู้กกนัไวเ้ป็นพยำนไดใ้ห้ถ้อยค ำอนั
เป็นเทจ็ หรอืไม่ไปเบกิควำม หรอืไปเบกิควำมแต่ไม่เป็นไปตำมทีใ่หก้ำรหรอืใหถ้อ้ยค ำไว ้
ให้กำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนนั ้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมกำรอำจด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยกบับุคคลนัน้ต่อไปได ้

มำตรกำรในกำรกนับุคคลไวเ้ป็นพยำนตำมวรรคหนึ่ง และกำรเพกิถอนกำรกนั
บุคคลไว้เป็นพยำนตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๕๖ 

 

มำตรำ ๖๖  ในกรณีที่พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดให้ศำล
สัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้โดยมกี ำหนดระยะเวลำหรือสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้  
ใหก้ำรเพกิถอนสิทธิดงักล่ำวมีผลในทนัทีและเริ่มนับระยะเวลำนับแต่วนัที่ศำลมีค ำสัง่
หรือค ำพิพำกษำ เว้นแต่ศำลอุทธรณ์หรือศำลฎีกำจะมีค ำสัง่หรือค ำพิพำกษำเป็น
อย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๖๗  ผู้ใดสมคัรเขำ้รบัเลอืกมำกกว่ำหนึ่งกลุ่มหรอืมำกกว่ำหนึ่งอ ำเภอ 

อนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๑๕ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอื
ปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๖๘  กรรมกำรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีผู่ใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๘ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกนิสำมปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๕๘ วรรคหนึ่ง  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๗๐  ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดตำมมำตรำ ๓๖ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมคัรช่วยเหลอืผู้สมคัรในกำรแนะน ำตัวโดยไม่ปฏิบัติตำม
วธิกีำรหรอืเงือ่นไขตำมมำตรำ ๓๖ ตอ้งระวำงโทษเช่นเดยีวกบัทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๗๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๗ หรอืมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรยีบร้อยขึ้นใน
สถำนที่เลอืก ต้องระวำงโทษเพิ่มขึน้เป็นสองเท่ำ และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๗๒  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๙ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ หรอืมำตรำ 
๕๓ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 
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๑๕๗ 

 

มำตรำ ๗๓  ผู้มสีทิธเิลอืกผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๔ หรอืมำตรำ ๕๕ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๔  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่ำเพรำะเหตุใด  
ได้สมคัรรบัเลอืก ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำท
ถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ในกรณีที่ผู ้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รบัเลือกเป็นสมำชิก
วุฒิสภำ ให้ศำลมคี ำสัง่ให้ผู้นัน้คนืเงนิประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่น 

ทีไ่ดร้บัมำเน่ืองจำกกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวใหแ้ก่ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำดว้ย 

 

มำตรำ ๗๕  ผู้ใดรบัรองหรือเป็นพยำนซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำรหรือ
หลกัฐำนทีใ่ชป้ระกอบกำรสมคัรเป็นเทจ็ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๗๖  กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นใดในพรรค
กำรเมอืง สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ผูด้ ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง ผูใ้ดกระท ำกำรโดยวธิใีด ๆ อนัเป็นกำรช่วยเหลอืใหผู้ส้มคัรผูใ้ดไดร้บั
เลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ หรอืท ำใหผู้ส้มคัรผูใ้ดไม่ไดร้บัเลอืก ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่
หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

ผู้สมคัรใดยินยอมให้กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
อื่นใดในพรรคกำรเมอืง สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง ช่วยเหลอืเพื่อใหไ้ดร้บัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แตห่นึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมืน่บำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๗๗  ผูใ้ดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้เพื่อจูงใจใหผู้อ้ื่นสมคัร
เขำ้รบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ หรอืถอนกำรสมคัร หรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย ใหผู้น้ัน้หมดสทิธทิีจ่ะเลอืกหรอืไดร้บัเลอืก หรอืเพื่อจงูใจใหผู้้สมคัรหรอืผูม้สีทิธิ
เลอืกลงคะแนนหรอืไม่ลงคะแนนใหแ้ก่ผูใ้ด ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอื
ปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 
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๑๕๘ 

(๑) จดั ท ำ ให ้เสนอให ้สญัญำว่ำจะให ้หรอืจดัเตรยีมเพื่อจะให ้ทรพัย์สนิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด 

(๒) ท ำกำรแนะน ำตวัดว้ยกำรจดัใหม้มีหรสพหรอืกำรรื่นเรงิต่ำง ๆ 

(๓) เลีย้งหรอืรบัจะจดัเลีย้งผูใ้ด 

(๔) หลอกลวง บงัคบั ขู่เขญ็ ใชอ้ทิธพิลคุกคำม ใส่ร้ำยดว้ยควำมเทจ็ หรอืจูงใจให้
บุคคลอื่นเขำ้ใจผดิในคุณสมบตั ิควำมรูค้วำมสำมำรถ หรอืชื่อเสยีงเกยีรตคิุณของผูส้มคัรใด 

ควำมผดิตำม (๑) ให้ถือเป็นควำมผดิมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจส่งเรื่องใหส้ ำนักงำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจได ้

 

มำตรำ ๗๘  ผูใ้ดกระท ำกำรอนัเป็นเทจ็เพื่อใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจผดิว่ำผูส้มคัรผูใ้ดกระท ำ
กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกินสีห่มื่นบำท และใหศ้ำลสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

มกี ำหนดหำ้ปี 

ถำ้กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรเพื่อจะกลัน่แกล้งใหผู้ส้มคัรนัน้ถูกเพกิถอน
สิทธิเลือกตัง้หรือสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือเพื่อไม่ให้มีกำรประกำศผลกำรเลือก  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถึงสองแสนบำท  
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรแจง้หรอืใหถ้้อยค ำต่อคณะกรรมกำร หรอื
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสน 

สีห่มื่นบำทถงึสองแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๗๙  ผู้ใดเรยีกหรือรบัทรพัย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัคร  

รบัเลอืกหรอืไม่ลงสมคัรรบัเลอืกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมคัรผูใ้ด ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่
หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้
ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดยี่สบิปี 

 

มำตรำ ๘๐  ผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้บัตรลงคะแนนช ำรุดหรือ
เสยีหำย หรอืให้เป็นบตัรเสยี หรอืกระท ำด้วยประกำรใด ๆ แก่บตัรเสยีเพื่อให้เป็นบตัร 

ทีใ่ชไ้ด ้ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี และปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๕๙ 

ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ งเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือก  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๘๑  ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รบั หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ส ำหรบัตนเองหรอืผู้อื่น เพื่อเลอืกหรอืงดเว้นไม่เลอืกผู้ใด ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้
ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดสบิปี 

 

มำตรำ ๘๒  ผู ้ใดกระท ำกำรโดยไม่มอี ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เปิด 
ท ำลำย ท ำใหเ้สยีหำย ท ำให้เปลี่ยนสภำพ หรอืท ำใหไ้ร้ประโยชน์ หรอืน ำไปซึ่งหบีบตัร
ลงคะแนนหรอืบตัรลงคะแนน หรอืเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกทีผู่ด้ ำเนินกำร
เกีย่วกบักำรเลอืกไดจ้ดัท ำตัง้แต่เวลำทีไ่ดเ้ปิดและปิดหบีบตัรลงคะแนนทีต่ัง้ไวเ้พื่อกำรเลอืก 
หรือภำยหลงัที่ได้ปิดหีบบตัรลงคะแนนนัน้เพื่อรกัษำไวเ้มื่อกำรเลอืกไดเ้สรจ็สิน้แล้ว  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 

 

มำตรำ ๘๓  ผูใ้ดไม่ไดเ้ป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีซ่ึ่งมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรเกบ็
รกัษำบตัรลงคะแนนส ำหรบักำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ มหีรอืครอบครองไว้ซึ ่งบตัร
ลงคะแนนโดยไม่ชอบ ไม่ว่ำบตัรลงคะแนนนัน้จะเป็นบตัรลงคะแนนทีส่ ำนักงำนเป็นผูจ้ดั
ให้มขีึ้นหรอืไม่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้ำปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำท 

ถงึหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนด
สบิปี 

ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องระวำงโทษ
เพิม่ขึน้อกีกึง่หนึ่ง และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๘๔  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนหรือนับคะแนน 

ให้ผิดไปจำกควำมจริง หรอืรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระท ำด้วยประกำรใดโดยมิได้ 
มอี ำนำจกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้บตัรลงคะแนนช ำรุดหรอืเสยีหำยหรอืให้เป็น
บตัรเสยีหรอืกระท ำกำรด้วยประกำรใดแก่บตัรเสยีเพื่อให้เป็นบตัรที่ใช้ได้หรอือ่ำนบตัร
ลงคะแนนให้ผิดไปจำกควำมจริง หรือท ำรำยงำนกำรเลือกไม่ตรงควำมเป็นจริง  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดยีส่บิปี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๖๐ 

 

มำตรำ ๘๕  ผู้ใดเล่นหรือจดัให้มีกำรเล่นกำรพนันขนัต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของ 

กำรเลอืก ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึหำ้ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสน
บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู ้เล่นมกี ำหนดสบิปี 
และเพกิถอนสทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้ของผู้จดัให้มกีำรเล่น 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำของผู้สมคัร ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และ
ใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๘๖  ในกรณีทีศ่ำลฎกีำมคี ำสัง่ใหเ้พกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอน
สิทธิเลอืกตัง้ผู ้สมคัรหรอืสมำชกิวุฒสิภำผู ้ใด และเป็นเหตุให ้ต้องมกีำรเลอืกใหม่ 
ไม่ว่ำจะมคี ำร้องขอหรอืไม่ ให้ศำลฎีกำสัง่ให้ผู้นัน้รบัผดิในค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเลอืก
ครัง้ที ่เป็นเหตุให ้ศำลฎีกำมคี ำสัง่เช่นว่ำนัน้ จ ำนวนค่ำใช ้จ่ำยดงักล่ำวใหศ้ำลฎีกำ
พจิำรณำจำกหลกัฐำนกำรใชจ้่ำยทีค่ณะกรรมกำรเสนอต่อศำล 

เงนิทีไ่ด้รบัมำตำมวรรคหนึ่งใหน้ ำส่งเขำ้กองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืง
ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๘๗  ผูใ้ดเปิดเผยหรอืเผยแพร่ผลกำรส ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชน
ผู้สมคัรหรอืผู้เลือกเกี่ยวกับกำรออกเสยีงเลอืกในระหว่ำงเวลำเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกจนถึง
เวลำปิดกำรเลอืก ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับำท หรอื
ทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๘  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสถำนที่เลือก ให้ถือว่ำผู้สมัครนัน้เป็น
ผูเ้สยีหำยตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

มำตรำ ๘๙  ผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
นอกรำชอำณำจกัรจะต้องรบัโทษในรำชอำณำจกัร และกำรกระท ำของผู้เป็นตัวกำร
ด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท ำควำมผิดนัน้ แม้จะกระท ำนอกรำชอำณำจกัร  
ใหถ้อืว่ำตวักำร ผูส้นับสนุน หรอืผูใ้ชใ้หก้ระท ำควำมผดินัน้ไดก้ระท ำในรำชอำณำจกัร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๖๑ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๙๐  ในวำระเริม่แรก ใหวุ้ฒสิภำประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนสองรอ้ยหำ้สบิ
คนซึ่งพระมหำกษัตรยิ์ทรงแต่งตัง้ตำมที่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติถวำยค ำแนะน ำ 
โดยในกำรสรรหำและแต่งตัง้ใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำสมำชกิวุฒสิภำคณะหนึ่งซึ่งคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตแิต่งตัง้จำกผูท้รงคุณวุฒซิึ่งมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ และมีควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมอืงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำเก้ำคนแต่ไม่เกนิสบิสองคน มหีน้ำที่ด ำเนินกำร
สรรหำบุคคล ซึง่สมควรเป็นสมำชกิวุฒสิภำตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัให้มกีำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำตำมวิธีกำร
ที่บญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๙๑ มำตรำ ๙๒ มำตรำ ๙๓ มำตรำ ๙๔ มำตรำ ๙๕ และมำตรำ 
๙๖ จ ำนวนสองรอ้ยคน โดยใหด้ ำเน ินกำรใหแ้ล ้วเสรจ็ก ่อนวนัทีม่ กีำรเลอืกตั ง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรครัง้แรกตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำสบิห้ำวนั แล้วใหจ้ดัท ำเป็นบญัชรีำยชื่อเสนอต่อ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตโิดยแยกผูไ้ดร้บัเลอืกตำมกลุ่มและตำมวธิกีำรสมคัร 

(ข) ให้คณะกรรมกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำ คัดเลือกบุคคลผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมในอนัจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องวุฒสิภำและกำร
ปฏิรูปประเทศมจี ำนวนไม่เกินสี่ร ้อยคนตำมวธิกีำรที่คณะกรรมกำรสรรหำสมำชกิ
วุฒสิภำก ำหนด แล้วน ำรำยชื่อเสนอต่อคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ  ทัง้นี้ ต้อง
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ไม่ชำ้กว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนดตำม (ก) 

(ค) ให้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติคดัเลอืกผู้ได้รบัเลือกตำม (ก) จำกบญัชี
รำยชื่อที่ได้รบัจำกคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๙๘ และให้คดัเลอืกบุคคลจำกบญัชี
รำยชื่อที่ได้รบักำรสรรหำตำม (ข) ให้ได้จ ำนวนหนึ่งร้อยเก้ำสบิสี่คนรวมกบัผู้ด ำรง
ต ำแหน่งปลดักระทรวงกลำโหม ผู ้บญัชำกำรทหำรสูงสุด ผู ้บญัชำกำรทหำรบก ผู้
บญัชำกำรทหำรเรอื ผู ้บญัชำกำรทหำรอำกำศ และผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็น
สองร้อยห้ำสบิคน และคดัเลือกรำยชื่อส ำรองจำกบญัชรีำยชื่อที่ไดร้บักำรสรรหำตำม 
(ข) จ ำนวนหำ้สบิคน  ทัง้นี้ ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสำมวนันับแต่วนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้แรกตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) มิให้น ำควำมในมำตรำ ๑๔ (๒๓) ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรเคยด ำรงต ำแหน่ง
รฐัมนตรมีำใชบ้งัคบัแก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำซึง่ไดร้บัสรรหำตำม (๑) (ข) และมิ
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๑๖๒ 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๔ (๑๙) มำใช้บงัคบัแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้เป็นสมำชกิวุฒิสภำ
โดยต ำแหน่ง 

(๓) ให้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติน ำรำยชื่อบุคคลซึ่งได้รับกำรคดัเลอืกตำม 
(๑) (ค) จ ำนวนสองรอ้ยหำ้สบิคนดงักล่ำวขึน้กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อมแต่งตัง้ต่อไป และใหห้วัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตเิป็นผู้ลงนำม 

รบัสนองพระบรมรำชโองกำร 

(๔) อำยุของวุฒิสภำตำมมำตรำนี้มีก ำหนดห้ำปีนับแต่วันที่มีพระบรมรำช
โองกำรแต่งตัง้ สมำชกิภำพของสมำชิกวุฒสิภำเริม่ตัง้แต่วนัที่มพีระบรมรำชโองกำร
แต่งตัง้ ถ้ำมตี ำแหน่งว่ำงลง ให้เลื่อนรำยชื่อบุคคลตำมล ำดบัในบญัชสี ำรองตำม (๑) 
(ค) ขึ้นเป็นสมำชกิวุฒสิภำแทน โดยใหป้ระธำนวุฒิสภำเป็นผู้ด ำเนินกำรและเป็นผู ้
ลงนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร ส ำหรบัสมำชกิวุฒิสภำโดยต ำแหน่งเมื่อพ้นจำก
ต ำแหน่งทีด่ ำรงอยู่ในขณะไดร้บัแต่งตัง้เป็นสมำชกิวุฒสิภำกใ็ห้พน้จำกต ำแหน่งสมำชกิ
วุฒิสภำด้วย และให้ด ำเนินกำรเพื่อแต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้เป็นสมำชิกวุฒิสภำ 

โดยต ำแหน่งแทน ให้สมำชกิวุฒสิภำทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งทีว่่ำง 
อยู่ในต ำแหน่งเท่ำอำยุของวุฒสิภำทีเ่หลอือยู่ 

(๕) ในระหว่ำงทีย่งัไม่มพีระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้บุคคลในบญัชสี ำรองขึน้เป็น
สมำชกิวุฒสิภำแทนต ำแหน่งทีว่่ำงตำม (๔) หรอืเป็นกรณีทีไ่ม่มรีำยชื่อบุคคลเหลอือยู่ใน
บญัชสี ำรอง หรอืไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่ป็นสมำชกิวุฒสิภำโดยต ำแหน่ง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
ใหวุ้ฒสิภำประกอบดว้ยสมำชกิวุฒสิภำเท่ำทีม่อียู่ 

(๖) เมื่ออำยุของวุฒสิภำสิน้สุดลงตำม (๔) ให้ด ำเนินกำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำ
ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๙๑  ในวำระเริ่มแรก ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๐ (๑) (ก)  
ใหก้ลุ่มตำมมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง มสีบิกลุ่ม ประกอบดว้ย 

(๑) กลุ่มกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมมัน่คง อันได้แก่ผู้ เคยเป็น
ขำ้รำชกำร เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๒) กลุ่มกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม อันได้แก่ผู้ เป็นหรือเคยเป็น 

ผูพ้พิำกษำ ตุลำกำร อยักำร ต ำรวจ ผูป้ระกอบวชิำชพีดำ้นกฎหมำย หรอือื่น ๆ ในท ำนอง
เดยีวกนั 
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๑๖๓ 

(๓) กลุ่มกำรศกึษำและกำรสำธำรณสุข อนัไดแ้ก่ผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นคร ูอำจำรย ์
นักวิจัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ แพทย์ทุกประเภท เทคนิค
กำรแพทย ์สำธำรณสุข พยำบำล เภสชักร หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๔) กลุ่มอำชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ ป่ำไม้ ปศุสัตว ์
ประมง หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๕) กลุ่มพนักงำนหรอืลูกจ้ำงของบุคคลซึ่งมใิช่ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำน
ของรฐัผูใ้ชแ้รงงำน ผูป้ระกอบวชิำชพี ผูป้ระกอบอำชพีอสิระ หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอำชีพด้ำนสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหำริมทรัพย์และ
สำธำรณูปโภค ทรพัยำกรธรรมชำติ พลงังำน วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีกำรสื่อสำร  

กำรพฒันำนวตักรรม หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนั น้และผู ้ประกอบกิจกำรอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว  
อนัไดแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิท่องเที่ยว มคัคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจกำรหรอืพนักงำนโรงแรม 
ผู้ประกอบอุตสำหกรรม หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๘) กลุ่มสตร ีผูสู้งอำยุ คนพกิำรหรอืทุพพลภำพ กลุ่มชำตพินัธุ์ กลุ่มอตัลกัษณ์
อื่น ประชำสงัคม องคก์รสำธำรณประโยชน์ หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

(๙ ) ก ลุ ่ม ศ ิลป ะ  ว ฒั นธ รรม  ด นต ร ี ก ำรแสดงและบ นั เท ิง  น ัก ก ีฬ ำ 
สื่อสำรมวลชน ผู้สร้ำงสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในท ำนองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ 

กำรมีลักษณะอื่น ๆ ในท ำนองเดียวกันตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตำม 

ทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผูม้คีุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๓ และไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ ย่อมมี
สทิธสิมคัรในกลุ่มอื่น ๆ ตำม (๑๐) ได ้

 

มำตรำ ๙๒  ในวำระเริม่แรก ผูส้มคัรในแต่ละกลุ่มตำมมำตรำ ๙๑ อำจสมคัรได้
โดยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สมคัรโดยยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง 

(๒) สมคัรโดยยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองพรอ้มแสดงหนังสอืแนะน ำชื่อผูส้มคัรจำก
องคก์รตำมมำตรำ ๙๓ แนบมำพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย 
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๑๖๔ 

ใหผู้ส้มคัรแต่ละคนมสีทิธสิมคัรเพื่อเขำ้รับเลอืกในกลุ่มตำมมำตรำ ๙๑ ไดเ้พยีง
กลุ่มเดียว และสมคัรโดยวิธีกำรตำมวรรคหนึ่งได้เพียงวิธีกำรเดียว รวมทัง้มีสิทธิสมคัร 

ไดเ้พยีงอ ำเภอเดยีว และเมื่อไดย้ื่นใบสมคัรแลว้จะถอนกำรสมคัรมไิด ้

ผูใ้ดสมคัรเขำ้รบัเลอืกมำกกว่ำหนึ่งกลุ่ม มำกกว่ำหนึ่งวธิกีำร หรอืมำกกว่ำหนึ่ง
อ ำเภอ อนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมวรรคสอง ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับที่บญัญัติไว้ใน
มำตรำ ๖๗ 

 

มำตรำ ๙๓  องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สำมปีและมไิดม้วีตัถุประสงค์ในกำรแสวงหำก ำไรมำแบ่งปันกนัหรอืด ำเนินกจิกรรมทำง
กำรเมอืง และไดด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ขององค์กรมำอย่ำงต่อเน่ือง และองคก์รทีม่ี
กฎหมำยจดัตัง้ มสีทิธแินะน ำชื่อผูซ้ึ่งเป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิขององคก์ร หรอืผูซ้ึ่งปฏบิตัิ
หน้ำที่หรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในองค์กรตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญและพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้เพื่อสมคัรรบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำองคก์รละหนึ่งคนในแต่ละจงัหวดัโดย
ต้องระบุอ ำเภอไว้ด้วย และเมื่อได้แนะน ำชื่อผู้สมคัรแล้วจะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้
แนะน ำแลว้มไิด ้

องคก์รตำมวรรคหนึ่งตอ้งลงทะเบยีนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด และใหเ้ลอืกกลุ่มตำมมำตรำ ๙๑ ไดเ้พยีงกลุ่มเดยีว 

กำรแนะน ำชื่อบุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องท ำโดยมตขิองคณะกรรมกำรที่มหีน้ำที่
และอ ำนำจในกำรบริหำรงำนขององค์กรดังกล่ำว ในกรณีที่องค์กรดังกล่ำวไม่มี
คณะกรรมกำร ใหผู้ท้ีม่หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนขององคก์รเป็นผูแ้นะน ำชื่อแทน 
และให้ท ำเป็นหนังสือโดยอย่ำงน้อยต้องมีประวัติระบุถึงเพศ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ์ และสำขำอำชีพของผู้ได้รบักำรแนะน ำชื่อพร้อมทัง้หนังสือยินยอมจำก 

ผูไ้ดร้บักำรแนะน ำชื่อ  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

องค์กรตำมวรรคหนึ่งซึง่แจง้กำรแนะน ำชื่อหรอืรบัรองเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีใ่ช้
ประกอบกำรสมคัรเป็นเทจ็ ใหก้ำรแจง้กำรแนะน ำชื่อหรอืกำรรบัรองเอกสำรหรอืหลกัฐำน
ดงักล่ำวเป็นโมฆะ และใหค้ณะกรรมกำรประกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

 

มำตรำ ๙๔  กำรเลอืกระดบัอ ำเภอ ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้สมคัรต้องมำถึงสถำนที่เลอืกและแสดงตนภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด ผูใ้ดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดใหห้มดสทิธทิีจ่ะเลอืกและไดร้บัเลอืก 
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๑๖๕ 

(๒) เมื่อผูส้มคัรมำครบหรอืเมื่อพน้เวลำตำม (๑) แลว้ ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืก
ระดบัอ ำเภอจดัให้ผู้สมคัรแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิีกำรสมัครรวมอยู่ในกลุ่มเดยีวกันและ
วธิกีำรสมคัรเดยีวกนั ณ สถำนทีท่ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอก ำหนด 

(๓) ใหผู้ส้มคัรแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัรทีไ่ดจ้ดัตำม (๒) แล้ว ลงคะแนน
เลอืกบุคคลในกลุ่มเดยีวกนัและวธิกีำรสมคัรเดยีวกนัได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนน
เลอืกตนเองกไ็ด ้แต่จะลงคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่งคะแนนมไิด ้

(๔) เมื่อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดและวธิกีำรสมคัรใดแล้วเสรจ็ ใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลือกระดบัอ ำเภอด ำเนินกำรให้มีกำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้และวธิีกำรสมัครนัน้ 

โดยเปิดเผยให้ผูไ้ดร้บัคะแนนสูงสุดสำมล ำดบัแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัร 
เป็นผู้ได้รบัเลือกระดบัอ ำเภอส ำหรบักลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้ เพื่อไปด ำเนินกำร
เลอืกในระดบัจงัหวดัต่อไป ในกรณีทีล่ ำดบัใดมผีูไ้ดค้ะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ด้
คะแนนสูงสุดเกนิสำมคน ใหผู้ซ้ึ ่งไดค้ะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกันเองว่ำผู้ใด 

จะได้รบัเลอืกในกลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้ และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสำมคน  
ใหเ้ฉพำะผูซ้ึง่ไดค้ะแนนเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก 

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและกำรสมัครโดยวิธีกำรใดมีผู้สมัครไม่เกินสำมคน  
หรอืมผีูม้ำรำยงำนตวัตำม (๑) ไม่เกนิสำมคน ใหถ้อืว่ำผูส้มคัรทุกคนซึ่งมำรำยงำนตวันัน้
เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกส ำหรบักลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้โดยไม่ตอ้งด ำเนินกำรเลอืก 

(๖) กลุ่มใดและกำรสมคัรโดยวธิกีำรใดไม่มผีู้สมคัร ให้งดกำรด ำเนินกำรเลอืก
ส ำหรบักลุ่มนัน้และกำรสมคัรโดยวธิกีำรนัน้ และไม่มผีลกระทบต่อกำรเลอืกของกลุ่มและ
กำรสมคัรโดยวธิกีำรอื่น ๆ 

(๗) กลุ่มใดและกำรสมัครโดยวิธีกำรใดมีผู้ไม่ได้รบัคะแนนเลือกเลยมีจ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของจ ำนวนผูส้มคัรและแสดงตนในกลุ่มนัน้และกำรสมคัรโดยวธิกีำรนัน้ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน ให้สนันิษฐำนว่ำมีกำรสมยอมกันในกำรเลือก และถือว่ำ
กำรเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอ
ด ำเนินกำรใหผู้ส้มคัรในกลุ่มนัน้และโดยวธิกีำรสมคัรนัน้เลอืกกนัเองใหม่โดยให้ผูไ้ม่ไดร้บั
คะแนนเลอืกนัน้หมดสทิธทิีจ่ะเลอืกและไดร้บัเลอืก และตอ้งออกจำกสถำนทีเ่ลอืก 

(๘) ให้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัอ ำเภอส่งบญัชรีำยชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตำม (๔) 
และ (๕) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัพรอ้มดว้ยเอกสำรหรอืขอ้มูลตำมมำตรำ 
๒๘ (๕) ภำยในวนัถดัจำกวนัเลอืกระดบัอ ำเภอเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
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๑๖๖ 

มำตรำ ๙๕  กำรเลอืกระดบัจงัหวดั ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รบัเลือกระดบัอ ำเภอต้องมำถึงสถำนที่เลือกและแสดงตนภำยใน

เวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด ผู้ใดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดให้หมดสทิธทิี่จะเลอืกและ
ไดร้บัเลอืก 

(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ ำเภอมำครบหรือเมื่อพ้นเวลำตำม (๑) แล้ว  
ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดัจดัใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอในกลุ่มเดยีวกนัและ
วธิกีำรสมคัรเดยีวกนันัน้รวมอยู่ดว้ยกนั ณ สถำนทีท่ีผู่อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจงัหวดั
ก ำหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ ำเภอตำม (๒) ลงคะแนนเลือกบุคคลตำม (๒)  
ในกลุ่มเดยีวกนัและวธิกีำรสมคัรเดยีวกนัไดไ้ม่เกนิสองคน โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเอง 

กไ็ด ้แต่จะลงคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่งคะแนนมไิด ้

(๔) เมื่อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดและวธิกีำรสมคัรใดแล้วเสรจ็ ใหผู้้อ ำนวยกำร
กำรเลอืกระดบัจงัหวดัด ำเนินกำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้โดยเปิดเผย 
ใหผู้ไ้ดร้บัคะแนนสงูสุดสีล่ ำดบัแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัร เป็นผูไ้ดร้บัเลอืก
ระดบัจงัหวดัส ำหรบักลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้ เพื่อไปด ำเนินกำรเลอืกในระดบัประเทศ
ต่อไป ในกรณีที่ล ำดบัใดมผีู้ไดค้ะแนนเท่ำกนัจนเป็นเหตุให้มผีู้ไดค้ะแนนสูงสุดเกนิสีค่น 
ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ำกนัดงักล่ำวจบัสลำกกนัเองว่ำผู้ใดจะได้รบัเลอืกในกลุ่มนัน้และ
วธิกีำรสมคัรนัน้ และในกรณีที่มผีู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน ให้เฉพำะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็น  

ผู้ได้รบัเลอืก 

(๕) ในกรณีทีก่ลุ่มใดและกำรสมคัรโดยวธิกีำรใดมผีู ้ไดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอ
รวมกนัแล้วไม่เกนิสีค่นหรอืมผีูม้ำรำยงำนตวัตำม (๑) ไม่เกนิสีค่น ให้ถอืว่ำผูไ้ดร้บัเลอืก
ระดบัอ ำเภอทุกคนซึ่งมำรำยงำนตวันัน้เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกส ำหรับกลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัร
นัน้โดยไม่ต้องด ำเนินกำรเลอืก 

(๖) กลุ่มใดและกำรสมคัรโดยวธิกีำรใดไม่มีผูไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอ ใหง้ดกำร
ด ำเนินกำรเลอืกส ำหรบักลุ่มนัน้และกำรสมคัรโดยวธิกีำรนัน้ และไม่มีผลกระทบต่อกำร
เลอืกของกลุ่มและกำรสมคัรโดยวธิกีำรอื่น ๆ 

(๗) กลุ่มใดและกำรสมคัรโดยวธิกีำรใดมีผู้ไม่ได้รบัคะแนนเลือกเลยมีจ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของจ ำนวนผูไ้ดร้บัเลอืกระดบัอ ำเภอและแสดงตนในกลุ่มนัน้และกำร
สมคัรโดยวธิกีำรนัน้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำสำมคน ใหส้นันิษฐำนว่ำมกีำรสมยอมกนัในกำร
เลอืก และถือว่ำกำรเลอืกไม่เป็นไปโดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืก
ระดบัจงัหวดัด ำเนินกำรให้ผูไ้ด้รบัเลอืกระดบัอ ำเภอในกลุ่มนัน้และโดยวธิีกำรสมคัรนัน้
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๑๖๗ 

เลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รบัคะแนนเลือกนัน้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รบัเลือก  
และตอ้งออกจำกสถำนทีเ่ลอืก 

(๘) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัจังหวดัส่งบญัชรีำยชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตำม (๔) 
และ (๕) ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศพรอ้มดว้ยเอกสำรหรอืขอ้มูลตำมมำตรำ 
๒๙ (๓) ภำยในวนัถดัจำกวนัเลอืกระดบัจงัหวดัเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

กำรด ำเนิ นกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ และวิธีกำร 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๙๖  กำรเลอืกระดบัประเทศ ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูไ้ด้รบัเลอืกระดบัจงัหวดัต้องมำถึงสถำนทีเ่ลอืกและแสดงตนภำยในเวลำ 

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ผูใ้ดไม่มำหรอืมำไม่ทนัก ำหนดใหห้มดสทิธทิีจ่ะเลอืกและไดร้บัเลอืก 

(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมำครบหรือเมื่อพ้นเวลำตำม (๑) แล้ว  
ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศจดัให้ผู้ได้รบัเลือกระดบัจงัหวดัในกลุ่มเดยีวกัน
และวิธีกำรสมัครเดียวกันนั ้นรวมอยู่ด้วยกัน ณ สถำนที่ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก
ระดบัประเทศก ำหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตำม (๒) ลงคะแนนเลือกบุคคลตำม (๒)  

ในกลุ่มเดยีวกนัและวธิกีำรสมคัรเดยีวกนัได้ไม่เกนิสองคน โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเอง 

กไ็ด ้แต่จะลงคะแนนใหบุ้คคลใดเกนิหนึ่งคะแนนมไิด ้

(๔) กลุ่มใดและกำรสมคัรโดยวธิีกำรใดมีผู้ไม่ได้รบัคะแนนเลือกเลยมจี ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนผู้ได้รบัเลือกระดบัจงัหวดัและแสดงตนในกลุ่มนัน้
และกำรสมคัรโดยวธิกีำรนัน้ ให้สนันิษฐำนว่ำมีกำรสมยอมกันในกำรเลือก และถือว่ำ
กำรเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรอืเทีย่งธรรม ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกระดบัประเทศ
ด ำเนินกำรใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกระดบัจงัหวดัในกลุ่มนัน้และโดยวธิกีำรสมคัรนัน้เลอืกกนัเอง
ใหม่โดยใหผู้ไ้ม่ไดร้บัคะแนนเลอืกนัน้หมดสทิธทิีจ่ะเลอืกและไดร้บัเลอืก และตอ้งออกจำก
สถำนทีเ่ลอืก 

(๕) เมื่อกำรลงคะแนนของกลุ่มใดและวธิกีำรสมคัรใดแล้วเสรจ็ ใหผู้อ้ ำนวยกำร
กำรเลอืกระดบัประเทศด ำเนินกำรนับคะแนนของกลุ่มนัน้และวธิกีำรสมคัรนัน้โดยเปิดเผย 
แลว้แจง้ผลกำรนับคะแนนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

เมื่อคณะกรรมกำรได้รับรำยงำนตำม (๕) แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำวัน  
เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง 
สุจริต และเที่ยงธรรม ให้จัดเรียงล ำดับรำยชื่อตำมผลกำรเลือกตำม (๕) โดยให้ 
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๑๖๘ 

จดัเรยีงล ำดบัรำยชื่อผูไ้ดร้บัคะแนนสงูสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัรตัง้แต่ล ำดบั
ทีห่นึ่งถงึล ำดบัทีส่บิเพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๘ ต่อไป 

ในกำรจดัเรยีงล ำดบัตำมวรรคสองส ำหรบัผูท้ีอ่ยู่ในล ำดบัทีม่คีะแนนเท่ำกนัใหจ้ดั
ใหม้กีำรจบัสลำกเพื่อเรยีงล ำดบัต่อไป 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๙๗  ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมออกจำกสถำนที่เลือกตำมมำตรำ ๙๔ (๗) 
มำตรำ ๙๕ (๗) หรอืมำตรำ ๙๖ (๔) ตอ้งระวำงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๗๑ 

 

มำตรำ ๙๘  เมื่อไดด้ ำเนินกำรเลอืกบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติตำมมำตรำ ๙๐ (๑) (ก) เสรจ็แล้วให้คณะกรรมกำรแจ้งรำยชื่อผู้ได้รบัคะแนน
สูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัรตัง้แต่ล ำดบัที่หนึ่งถึงล ำดบัที่ส ิบของแต่ละ
กลุ่มและแต่ละวธิกีำรสมคัรให้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติพจิำรณำคดัเลอืกให้เป็น
สมำชกิวุฒสิภำต่อไป 

ให้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติคัดเลือกบุคคลตำมวรรคหนึ่งให้ได้จ ำนวน 

หำ้สบิคนเพื่อน ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้
เป็นสมำชิกวุฒิสภำและคัดเลือกรำยชื่ออีกจ ำนวนห้ำสิบคนเป็นบัญชีส ำรอง และให้
ประกำศรำยชื่อสมำชกิวุฒสิภำและบุคคลในบญัชสี ำรองในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๙๙  ในกำรคัดเลือกบุคคลจำกบัญชีส ำรองเพื่อแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  
ตำมมำตรำ ๙๐ (๔) และตำมมำตรำ ๙๘ ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๔๕ วรรคสอง มำใชบ้งัคบั
ดว้ยโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๖๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยที่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญตัใิหม้พีระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึ่งสมำชกิวุฒสิภำ เพื่อให้กำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย   

จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๑๗๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัระเบยีบปฏิบตัิรำชกำร
ฝ่ำยรฐัสภำ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำร
ฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ประธำนรฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ ประธำนรฐัสภำตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

“รองประธำนรัฐสภำ” หมำยควำมว่ำ รองประธำนรัฐสภำตำมบทบัญญัติ 
แห่งรฐัธรรมนูญ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๔ ก/หน้ำ ๑/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 
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๑๗๑ 

“ก.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรฐัสภำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

“สภำผู้แทนรำษฎร” หมำยควำมว่ำ สภำผู้แทนรำษฎรตำมบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ 

“วุฒสิภำ” หมำยควำมว่ำ วุฒสิภำตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

“รฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำตำมบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๕  กำรบรหิำรรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรบรหิำร
กจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี ทัง้นี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกจิ 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ก.ร. จะออกระเบยีบรฐัสภำหรอื
ประกำศรฐัสภำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรปฏบิตัริำชกำรและกำรสัง่กำรใหส่้วน
รำชกำรสงักดัรฐัสภำและขำ้รำชกำรรฐัสภำปฏบิตักิไ็ด ้

ระเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศรฐัสภำตำมวรรคสอง ใหป้ระธำนรฐัสภำเป็นผูล้งนำม
และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖  ใหม้ส่ีวนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒) ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

(๓) ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น 

ส่วนรำชกำรตำม (๑) (๒) และ (๓) เป็นนิตบิุคคลและมอีสิระในกำรบรหิำรงำน
บุคคล กำรงบประมำณ และกำรด ำเนินกำรอื่นตำมทีบ่ญัญตัิไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ และ
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

 

มำตรำ ๗  กำรจดัตัง้ และกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรและหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ (๓) ใหต้รำเป็นพระรำชบญัญตั ิ

กำรรวม กำรโอน หรือกำรยุบ ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ ให้ตรำเป็น
พระรำชบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๘  กำรรวมหรอืกำรโอนส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ ไม่ว่ำจะมผีลเป็นกำร
จดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่หรอืไม่ ถ้ำไม่มกีำรก ำหนดต ำแหน่งหรอือตัรำของขำ้รำชกำร 
พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงเพิ่มขึ้นให้ท ำเป็นประกำศรฐัสภำโดยควำมเห็นชอบของ
รฐัสภำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๗๒ 

ประกำศรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร กำรโอน
อ ำนำจหน้ำทีต่ำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยซึ่งส่วนรำชกำรทีม่อียู่เดมิ กำรโอนขำ้รำชกำร 
พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้ง งบประมำณรำยจ่ำย รวมทัง้ทรพัย์สนิและหนี้สนิเอำไวด้ว้ย 
แลว้แต่กรณี โดยใหป้ระธำนรฐัสภำเป็นผูล้งนำมและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๙  กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ ให้ท ำเป็นประกำศรฐัสภำ
โดยควำมเหน็ชอบของ ก.ร. และในกรณีที่ชื่อต ำแหน่งของขำ้รำชกำรในส่วนรำชกำรนัน้
เปลีย่นไปใหร้ะบุกำรเปลีย่นชื่อไวใ้นประกำศรฐัสภำดว้ย 

ประกำศรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนรฐัสภำเป็นผู้ลงนำมและประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๐  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
รำชกำรประจ ำทัว่ไปของสภำผู้แทนรำษฎร มีเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง และรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรขึ้นตรงต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และให้มรีองเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร
เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำร และจะให้มผีูช้่วยเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นผูช้่วย
สัง่และปฏบิตัริำชกำรกไ็ด ้

รองเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรและผูช้่วยเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรมอี ำนำจ
หน้ำทีต่ำมทีเ่ลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรก ำหนดหรอืมอบหมำย 

ให้เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร รองเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ช่วย
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

 

มำตรำ ๑๑  ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำมอี ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบัรำชกำรประจ ำ
ทัว่ไปของวุฒิสภำ มเีลขำธกิำรวุฒสิภำเป็นผู้บงัคับบญัชำขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำร
และลูกจำ้ง และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อประธำนวุฒสิภำ และใหม้รีอง
เลขำธกิำรวุฒสิภำเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบตัิรำชกำร และจะให้มผีู้ช่วยเลขำธกิำรวุฒิสภำ
เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรกไ็ด ้

รองเลขำธิกำรวุฒิสภำและผู้ช่วยเลขำธิกำรวุฒิสภำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
เลขำธกิำรวุฒสิภำก ำหนดหรอืมอบหมำย 

ให้เลขำธิกำรวุฒิสภำ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ และผู้ช่วยเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
เป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 
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๑๗๓ 

มำตรำ ๑๒  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ (๓) ใหท้ ำเป็น
ประกำศรฐัสภำโดยควำมเห็นชอบของ ก.ร. และให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วน
รำชกำรไวใ้นประกำศรฐัสภำดว้ย 

ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งอำจแบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็นส ำนักหรือ ส่วน
รำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นซึง่มฐีำนะเทยีบส ำนัก 

ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นจะแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มีส่วนรำชกำรอื่นนอกจำก 
ทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสองกไ็ด ้

ส่วนรำชกำรตำมวรรคสองและวรรคสำม ใหม้อี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้ห้
เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนัน้ ๆ โดยให้มผีูอ้ ำนวยกำรส ำนัก หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำร 
ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นเป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำร และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร 

ให้ ก.ร. เป็นผู้พจิำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรภำยในตำมมำตรำนี้ 

ประกำศรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนรฐัสภำเป็นผู้ลงนำมและประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๓  ให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำตำมมำตรำ ๖ เสนองบประมำณ
รำยจ่ำยต่อคณะรฐัมนตร ีเพื่อจดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำตำม
มำตรำ ๖ ไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณหรือร่ำง
พระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ แลว้แต่กรณี ในกำรนี้ คณะรฐัมนตรีอำจท ำ
ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดัสรรงบประมำณของส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำตำมมำตรำ ๖  
ไว้ในรำยงำนกำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณหรอื
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมด้วยก็ได้ และในกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณดังกล่ำว คณะรฐัมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำหรือ
คณะกรรมำธกิำรทีเ่กี่ยวขอ้ง อำจขอให้ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำตำมมำตรำ ๖ เขำ้ชีแ้จง
เพื่อประกอบกำรพจิำรณำได ้

 

มำตรำ ๑๔  ใหส่้วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำตำมมำตรำ ๖ เป็นหน่วยรบัตรวจตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 
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๑๗๔ 

มำตรำ ๑๕  ให ้ก.ร. มอี ำนำจออกระเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศรฐัสภำเกี่ยวกบั
กำรบรหิำรงำนทัว่ไป กำรงบประมำณ กำรเงนิและทรพัย์สนิ และกำรด ำเนินกำรอื่นของ
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ โดยเฉพำะในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรกัษำรำชกำรแทนและกำรปฏบิตัิรำชกำรแทนในต ำแหน่งของประธำน
รฐัสภำ ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ประธำนวุฒสิภำ และขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

(๒) กำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำน
ของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
กรรมำธกิำรของสภำ ผู้แทนรำษฎรหรอืวุฒิสภำ และส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ รวมทัง้
ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน 

(๓) กำรก ำหนดอตัรำเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 
ก.ร. คณะอนุกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำ และคณะกรรมกำรอื่น ๆ รวมทัง้ใหแ้ก่ผูซ้ึง่ไดร้บั
แต่งตัง้เพื่อปฏบิตัริำชกำรใด ๆ 

(๔) กำรบรหิำรจดักำรงบประมำณและกำรพสัดุของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 

(๕) กำรก ำหนดวธิกีำร เงื่อนไข และอตัรำค่ำจ้ำงในกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร
และลูกจำ้งของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ รวมทัง้กำรก ำหนดเครื่องแบบและกำรแต่งกำย 
กำรก ำหนดวนัเวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วนัหยุดรำชกำรประจ ำปี กำรลำ
หยุดรำชกำร ค่ำตอบแทนพิเศษ ค่ำครองชีพชัว่ครำว และกำรจดัสวสัดิกำรหรือกำร
สงเครำะหอ์ื่นของพนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 

(๖) วำงระเบยีบปฏบิตัริำชกำร เพื่อใหก้ำรบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำเป็นไปโดย
รวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอื่น 

ระเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนรฐัสภำเป็นผู้ลงนำม
และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๖  ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำ 
ท ำหน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและรกัษำควำมปลอดภยับุคคลและทรัพย์สนิภำยใน
บรเิวณรฐัสภำ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้เจำ้หน้ำที่ต ำรวจรฐัสภำเป็นเจำ้พนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ เช่นเดียวกับพนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรอืต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำภำยในบรเิวณรฐัสภำ 
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๑๗๕ 

มำตรำ ๑๗  ในวำระเริม่แรก ให้น ำกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ใด 
ทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืน พนักงำนรำชกำร หรอืลูกจำ้ง มำใชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำร
รฐัสภำ พนักงำนรำชกำรหรอืลูกจำ้งของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำโดยอนุโลมเท่ำทีไ่ม่ขดั
หรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ  ทัง้นี้ 
จนกว่ำจะมรีะเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๕ ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๘  บรรดำอ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ หรอืกำรปฏิบตัิ
รำชกำรตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสัง่ใดก ำหนดว่ำเป็นอ ำนำจของ
คณะรฐัมนตร ีใหเ้ป็นอ ำนำจของ ก.ร. เฉพำะทีเ่กี่ยวกบัรำชกำรของส่วนรำชกำรในสงักดั
รฐัสภำ  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมรีะเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศรฐัสภำตำมมำตรำ ๑๕ ใชบ้งัคบั 

บรรดำอ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ หรอืกำรปฏบิตัิรำชกำรตำมที่
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ใดก ำหนดว่ำเป็นอ ำนำจของนำยกรฐัมนตรใีหเ้ป็น
อ ำนำจของประธำนรฐัสภำ อ ำนำจของรฐัมนตรเีจำ้สงักดัใหเ้ป็นอ ำนำจของประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรส ำหรบัส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร หรอืของประธำนวุฒิสภำ
ส ำหรบัส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ หรอืของประธำนรฐัสภำส ำหรบัส่วนรำชกำรตำม
มำตรำ ๖ (๓) และอ ำนำจของปลัดกระทรวงให้เป็นอ ำน ำจของเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร เลขำธกิำรวุฒิสภำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๖ (๓) เฉพำะที่
เกี่ยวกบัรำชกำรของส่วนรำชกำรในสงักดั  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมรีะเบยีบรฐัสภำหรอืประกำศ
รฐัสภำตำมมำตรำ ๑๕ ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๙  ให้เลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร รองเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 
และผู้ช่วยเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และ
เลขำธกิำรวุฒิสภำ รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ และผู้ช่วยเลขำธกิำรวุฒิสภำของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวุฒสิภำตำมพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัเป็นเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร 
รองเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และผู้ช่วยเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรของส ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และเลขำธกิำรวุฒิสภำ รองเลขำธกิำรวุฒสิภำ และผู้ช่วย
เลขำธกิำรวุฒสิภำของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำตำมพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๐  ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต ำแหน่งเจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั
ตำมพระรำชบญัญตัิจดัระเบยีบปฏบิตัริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่ด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจรฐัสภำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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๑๗๖ 

มำตรำ ๒๑  บรรดำประกำศรฐัสภำ ระเบยีบ ก.ร. ประกำศ ก.ร. มต ิก.ร. หรอื
ค ำสัง่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัิรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทีใ่ช้
บงัคบัอยู่ก่อนหรอืในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเพยีงเท่ำที่
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะมรีะเบยีบรฐัสภำ ประกำศรฐัสภำ มติ ก.ร. 
หรอืค ำสัง่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๒  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้สนิ ขำ้รำชกำร พนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำง และเงนิงบประมำณของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และ
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำตำมพระรำชบญัญัติจดัระเบยีบปฏิบตัิรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็นของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒสิภำตำมพระรำชบญัญตันิี้ แล้วแต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๓  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๑๗๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
จดัระเบยีบปฏิบตัิรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บงัคับมำเป็นเวลำนำน และมี
บทบญัญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ 
เพื่อใหก้ำรบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำสอดคล้องกบักำรบรหิำรรำชกำรทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
สมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำว โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำได้รับ 
กำรจดัสรรงบประมำณเป็นเงนิอุดหนุน และก ำหนดให ้ก.ร. มอี ำนำจออกระเบยีบรฐัสภำ 
หรอืประกำศรฐัสภำเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไป กำรงบประมำณ กำรเงนิและทรพัย์สนิ 
และกำรด ำเนินกำรอื่นของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้  
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๑๗๘ 

ระเบยีบรฐัสภำ 

ว่ำดว้ยกำรรกัษำรำชกำรแทนและกำรปฏบิตัริำชกำรแทน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้รีะเบยีบรฐัสภำ ว่ำดว้ยกำรรกัษำรำชกำรแทนและกำร
ปฏบิตัริำชกำรแทน 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญตัิระเบยีบบรหิำร
รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบรฐัสภำ ว่ำดว้ยกำรรกัษำรำชกำรแทนและกำร
ปฏบิตัริำชกำรแทน พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ขอ้ ๒๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรรกัษำรำชกำรแทน 

   
 

ขอ้ ๔  ในกรณีทีป่ระธำนรฐัสภำไม่อำจปฏบิตัริำชกำรไดใ้หร้องประธำนรฐัสภำ
เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีไ่ม่มปีระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรไม่อำจ
ปฏิบตัิรำชกำรได้ ให้รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรคนที่หนึ่งเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน  
ถ้ำรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรคนทีห่นึ่งไม่อำจปฏิบตัริำชกำรได้ ใหร้องประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรคนทีส่องเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีที่ไม่มีประธำนวุฒิสภำ หรอืประธำนวุฒิสภำไม่อำจปฏิบตัิรำชกำรได ้ 
ให้รองประธำนวุฒสิภำคนทีห่นึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำรองประธำนวุฒสิภำคนที่หนึ่ง
ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้ใหร้องประธำนวฒุสิภำคนทีส่องเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๑๔๕ ง/หน้ำ ๕/๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๕๔ 
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๑๗๙ 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏิบตัริำชกำรได ้ใหร้องเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีอง
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรหลำยคน ใหป้ระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรแต่งตัง้รองเลขำธกิำร
สภำผู้แทนรำษฎรคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรอง
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรแต่งตัง้ผูช้่วยเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรหรอืขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมัญใน
ส่วนรำชกำรนัน้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบัส ำนักหรือ
เทยีบเท่ำขึน้ไปคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้
ให้รองเลขำธกิำรวุฒสิภำเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำมรีองเลขำธกิำรวุฒิสภำหลำยคน  
ให้ประธำนวุฒสิภำแต่งตัง้รองเลขำธกิำรวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน 
ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือมีแต่ไม่อ ำจปฏิบัติรำชกำรได ้ 
ให้ประธำนวุฒสิภำ แต่งตัง้ผู้ช่วยเลขำธกิำรวุฒสิภำหรอืขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในส่วน
รำชกำรนัน้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหัวหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดับส ำนักหรือ
เทยีบเท่ำขึน้ไปคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีทีไ่ม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งรองเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืรอง
เลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอื
เลขำธิกำรวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี จะแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ช่วย
เลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในส่วนรำชกำรนัน้ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
หวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบัส ำนักหรอืเทียบเท่ำขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๗  ในกรณีที่ไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบัส ำนัก 
หรอืมแีต่ไม่อำจปฏิบตัริำชกำรได ้เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
แล้วแต่กรณี จะแต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในส่วนรำชกำรนัน้ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
หวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบัส ำนักหรอืเทียบเท่ำขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รกัษำ
รำชกำรแทนกไ็ด ้
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๑๘๐ 

ขอ้ ๘  ใหผู้ร้กัษำรำชกำรแทนตำมระเบยีบนี้มอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่ตนแทน 

ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรือผู้ร ักษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งนั ้น
มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจใหผู้้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทน ใหผู้ป้ฏบิตัริำชกำร
แทนมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจ 

ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นแต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มี
อ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ให้ผู้รกัษำรำชกำรแทนหรอืผู้ปฏิบตัิรำชกำรแทนมอี ำนำจหน้ำที่
เป็นกรรมกำรหรอืมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้ในกำรรกัษำรำชกำร
แทนหรอืปฏบิตัริำชกำรแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๒ 

กำรปฏบิตัริำชกำรแทน 

   
 

ขอ้ ๙  อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ กำรปฏิบตัิรำชกำรหรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งใดจะพงึปฏบิตัหิรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกำศ หรอืค ำสัง่ใด หรอืมติของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรฐัสภำในเรื่องใด 
ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้ หรอืมติของคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรรฐัสภำในเรื่องนัน้มไิด้ก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรอืมไิด้
ห้ำมเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้ ผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้อำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่น
ปฏบิตัริำชกำรแทนได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประธำนรฐัสภำอำจมอบอ ำนำจให้รองประธำนรัฐสภำ เลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร หรอืเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

(๒) ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรอำจมอบอ ำนำจใหร้องประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
หรอืเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๓) ประธำนวุฒิสภำอำจมอบอ ำนำจให้รองประธำนวุฒิสภำ หรอืเลขำธิกำร
วุฒสิภำ 

(๔) เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรอำจมอบอ ำนำจให้รองเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร ผูช้่วยเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบั
ส ำนักหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป 

(๕) เลขำธิกำรวุฒิสภำอำจมอบอ ำนำจให้รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผู้ช่วย
เลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดบัส ำนักหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป 
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๑๘๑ 

(๖) หัวหน้ำส่วนรำชกำรภำยในระดับส ำนักอำจมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำร 
ในส ำนักไดต้ำมระเบยีบทีเ่ลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืเลขำธกิำรวุฒสิภำ ก ำหนด 

กำรมอบอ ำนำจตำมขอ้นี้ใหท้ ำเป็นหนังสอื 

 

ขอ้ ๑๐  เมื่อมกีำรมอบอ ำนำจแล้ว ผูร้บัมอบอ ำนำจมหีน้ำที่ต้องรบัมอบอ ำนำจนัน้ 
โดยผู้มอบอ ำนำจจะก ำหนดให้ผูร้บัมอบอ ำนำจมอบอ ำนำจให้ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบตัิ
รำชกำรแทนต่อไป โดยจะก ำหนดหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขในกำรใช้อ ำนำจนัน้ไว้ด้วย
หรอืไม่กไ็ด ้

 

ข้อ ๑๑  ในกำรมอบอ ำนำจ ให้ผู้มอบอ ำนำจพิจำรณำถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่สมำชิกรฐัสภำและประชำชน ควำมรวดเรว็ในกำรปฏบิตัริำชกำร กำรกระจำย
ควำมรบัผดิชอบตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้รบัมอบอ ำนำจ และผู้รบัมอบอ ำนำจต้อง
ปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจตำมวตัถุประสงคข์องกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว 

เมื่อได้มอบอ ำนำจแล้ว ผู้มอบอ ำนำจมีหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ และใหม้อี ำนำจแนะน ำหรอืแก้ไขกำรปฏิบตัิรำชกำร
ของผูร้บัมอบอ ำนำจได ้

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรอืผู้รกัษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่ง
นัน้มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
รำชกำรแทนมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูซ้ึง่มอบหมำยหรอืมอบอ ำนำจ 

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีที่มีกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศอื่นก ำหนด
หรอืแต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรอืมอี ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ให้ผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรแทนมีอ ำนำจหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งนั ้นในกำรปฏิบัติรำชกำรแทนด้วย แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีกฎหมำย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกำศระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สมศกัดิ ์ เกยีรตสุิรนนท ์

ประธำนรฐัสภำ 
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๑๘๒ 

ระเบยีบรฐัสภำ 

ว่ำดว้ยกำรงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มรีะเบยีบรฐัสภำว่ำด้วยกำรงบประมำณ ส ำหรบัใชใ้น
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบรฐัสภำว่ำดว้ยกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

ขอ้ ๒๓  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“งบประมำณรำยจ่ำย” หมำยควำมว่ำ จ ำนวนเงนิที่ได้รบักำรอุดหนุนตำมที่

ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

“เงนิรำยรบั” หมำยควำมว่ำ เงนิทีส่่วนรำชกำรไดร้บั ไดแ้ก่ 
(๑) เงนิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ได้รบัตำมพระรำชบญัญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีหรอืพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ 

(๒) เงนิช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ 

(๓) เงนิ หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจำกกำรบรจิำค 

(๔) เงินอื่นใดที่ส่วนรำชกำรได้ท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังให้เก็บไว ้
ใชจ้่ำยไดโ้ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หรือ
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี 

“หัวหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หรือ
เลขำธกิำรวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี 

 
๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๙ ง/หน้ำ ๑/๑๕ มกรำคม ๒๕๕๗ 
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๑๘๓ 

“ส่วนรำชกำรภำยใน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก หรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มฐีำนะเทียบส ำนัก ตำมประกำศรฐัสภำ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรหรือประกำศรฐัสภำ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี และให้หมำยควำมรวมถงึ ส่วนรำชกำรภำยใน
ที่มฐีำนะเป็นกลุ่มงำนขึ้นตรงต่อเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรตำมประกำศรฐัสภำ เรื่อง 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร ดว้ย 

 

ขอ้ ๔  ใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณมำใชบ้งัคบัเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้
กบัควำมเป็นอสิระในกำรบรหิำรงำนกำรงบประมำณของรฐัสภำ 

บรรดำหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบังบประมำณทีม่ไิดก้ ำหนดไวใ้นระเบยีบ
นี้ ให้ปฏิบตัิตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรบรหิำรงบประมำณของส ำนักงบประมำณ ระเบยีบ 
ว่ำดว้ยกำรก่อหนี้ผกูพนัขำ้มปีงบประมำณ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรบรหิำรเกีย่วกบักำรงบประมำณ กำรเงนิและทรพัยส์นิของส่วนรำชกำร
สงักดัรฐัสภำ 

   
 

ขอ้ ๖  ใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรเกีย่วกบักำรงบประมำณ กำรเงนิและทรพัยส์นิ
ของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ เรยีกโดยย่อว่ำ “คบง.รส.” ประกอบด้วย ประธำนรฐัสภำ 
เป็นประธำนกรรมกำร รองประธำนรฐัสภำ เป็นรองประธำนกรรมกำร เลขำธกิำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร เลขำธกิำรวุฒสิภำ ปลดักระทรวงกำรคลงั ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 
ผู้ว่ ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง และผู้ท รงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ 
ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรเงนิ กำรคลงัและกำรงบประมำณ ซึ่งประธำน
รฐัสภำแต่งตัง้จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ
ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นกรรมกำรและ
ผูช้่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรจำกส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 
และส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ หน่วยงำนละหนึ่งคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 
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๑๘๔ 

ข้อ ๗  นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ คบง.รส.  
มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตคีวำมและวนิิจฉยัปัญหำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมระเบยีบ 

(๒) พจิำรณำอนุมตั ิยกเวน้ หรอืผ่อนผนักำรไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบ 

(๓) เสนอแนะกำรแกไ้ขปรบัปรุงระเบยีบ 

(๔) ก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติ
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนี้หรอืระเบยีบอื่น 

(๕) พิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ คบง.รส.  
ในระเบยีบนี้หรอืระเบยีบอื่น 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคล เพื่ อศึกษำ ติดตำม หรือช่วย
ปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น รวมทัง้ก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของส่วนรำชกำรภำยในหรอืท ำหน้ำทีต่ำมที ่คบง.รส. มอบหมำย 

(๗) พจิำรณำด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัติำมระเบยีบนี้ตำมที่
ประธำน คบง.รส. มอบหมำย 

 

ขอ้ ๗/๑๔  ให้ คบง.รส. มีสทิธิได้รบัเบี้ยประชุมเป็นรำยครัง้ในอตัรำเดียวกับ
คณะอนุกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำตำมที่ก ำหนดในระเบยีบรฐัสภำ ว่ำดว้ยเบี้ยประชุม
กรรมกำร และให้คณะอนุกรรมกำร ที่ คบง.รส. แต่งตัง้ตำมขอ้ ๗ (๖) มีสทิธไิด้รบัเบี้ย
ประชุมในอตัรำเดยีวกับคณะอนุกรรมกำรตำมที่ก ำหนดในระเบียบรฐัสภำ ว่ำด้วยเบี้ย
ประชุมกรรมกำร  ทัง้นี้  ให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

 

ขอ้ ๘  กำรประชุมของ คบง.รส. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำง
ปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บงัคบัแก่กำรประชุม
ของ คบง.รส. โดยอนุโลม 

กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

 
๔ ขอ้ ๗/๑ เพิม่โดยระเบยีบรฐัสภำ ว่ำดว้ยกำรงบประมำณ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๑๘๕ 

หมวด ๒ 

กำรจดัท ำและกำรเสนองบประมำณรำยจ่ำย 

   
 

ขอ้ ๙  กำรจดัท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำร ให้ส่วนรำชกำร
ภำยในเป็นผูจ้ดัท ำตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำตำมขอ้ ๑๒ 

เมื่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรพจิำรณำค ำขอตำมวรรคหนึ่ งเสรจ็แล้ว ใหเ้สนอค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี  
เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ 

เมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ 
ใหค้วำมเหน็แลว้ ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรเสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำยต่อคณะรฐัมนตร ี
ก่อนเริม่ตน้ปีงบประมำณถดัไป 

 

ขอ้ ๑๐  กำรจดัท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรใหป้ระกอบดว้ย 

(๑) แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่แสดงถึงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
และแผนกำรปฏบิตังิำนจ ำแนกตำมแผนงำน ผลผลติ โครงกำร 

(๒ ) ค ำชี้แจงประกอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีแสดงฐำนะเงินรำย รับ 
งบประมำณรำยจ่ำยในปีที่ล่วงมำแล้ว ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเงนิ
รำยรบักบังบประมำณรำยจ่ำยทีข่อตัง้ 

 

ขอ้ ๑๑  งบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำร ใหจ้ ำแนกเป็น ๔ ประเภทดงันี้ 
(๑) ค่ำใชจ้่ำยบุคลำกร 

(๒) ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 

(๓) ค่ำครุภณัฑ ์

(๔) ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยที่ก่อหนี้ผูกพนังบประมำณขำ้มปี ให้ก ำหนดรำยกำรและจ ำนวนเงนิ 
ทีผ่กูพนัในแต่ละปีงบประมำณใหช้ดัเจน 

ค่ำใช้จ่ำยใดตำมวรรคหนึ่งจะจ ำแนกเป็นลกัษณะใดให้เป็นไปตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยของส ำนักงบประมำณ 

 

ขอ้ ๑๒  หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และระยะเวลำในกำรจดัท ำค ำของบประมำณของ
ส่วนรำชกำรภำยในใหเ้ป็นไปตำมทีห่วัหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำก คบง.รส. 
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๑๘๖ 

หมวด ๓ 

กำรจดัท ำและกำรปรบัปรุง 

แผนปฏบิตังิำนและแผนกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ 

   
 

ขอ้ ๑๓  ให้ส่วนรำชกำรจดัท ำแผนปฏิบตังิำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ในแต่ละปีงบประมำณของส่วนรำชกำร โดยจ ำแนกรำยกำรและลกัษณะกำรใช้จ่ำยให้
สอดคล้องกับแผนงำนผลผลิต โครงกำร เสนอต่อ คบง.รส. เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เหน็ชอบ และเมื่อ คบง.รส. ใหค้วำมเหน็ชอบแลว้ใหจ้ดัส่งใหส้ ำนักงบประมำณเพื่อจดัสรร
งบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมแผนดังกล่ำวก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมำณไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั 

 

ขอ้ ๑๔  รำยกำรหรอืโครงกำรใดทีไ่ม่ใชร่ำยกำรหรอืโครงกำรผกูพนังบประมำณ
รำยจ่ำยขำ้มปีทีม่ผีลกำรปฏบิตัิงำนประจ ำปีและผลกำรใชจ้่ำยเงนิงบประมำณไม่เป็นไป
ตำมแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี ใหส่้วนรำชกำรพจิำรณำทบทวนรำยกำรหรอืโครงกำรนัน้ 
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องยกเลิกและหรือน ำงบประมำณไปด ำเนินกำรในรำยกำรหรือ
โครงกำรอื่น ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

 

ขอ้ ๑๕  หลกัเกณฑ์ แนวทำง วธิกีำรจดัท ำแผนปฏบิตังิำนประจ ำปี กำรจดัสรร
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย กำรควบคุมกำรใชจ้่ำยงบประมำณ กำรติดตำมและ
กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก คบง.รส. 

 

หมวด ๔ 

กำรโอนและกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย 

   
 

ขอ้ ๑๖  ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิรำชกำร  
ส่วนรำชกำรอำจโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย ไปตัง้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรเพื่อก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนตัง้ใหม่ได ้

 

ข้อ ๑๗  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีอ ำนำจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประเภทค่ำใชจ้่ำยบุคลำกร คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินงำน ค่ำครุภณัฑ ์ค่ำทีด่นิ
และสิง่ก่อสรำ้งที่ไม่ใช่รำยกำรผูกพนังบประมำณข้ำมปี เว้นแต่รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่มี
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๑๘๗ 

วงเงนิต่อหน่วยเกนิสองลำ้นบำท ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้งทีม่วีงเงนิต่อหน่วยเกนิยีส่บิลำ้นบำท 
ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก คบง.รส. กอ่น 

 

ขอ้ ๑๘  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยกำร วงเงนิ ระยะเวลำ 
หรือรำยละเอียดของรำยกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณที่ได้รับ อนุมัติจำก
คณะรฐัมนตรแีลว้ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของรำยกำรโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  
ให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรท ำควำมตกลงกบัส ำนักงบประมำณ เว้นแต่ระเบียบกำรก่อหนี้
ผกูพนัขำ้มปีงบประมำณก ำหนดใหไ้ม่ต้องขอท ำควำมตกลงกบัส ำนักงบประมำณ ให้เป็น
อ ำนำจของหวัหน้ำส่วนรำชกำรในกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

(๒) กำรขยำยระยะเวลำก่อหนี้ผูกพนัโดยไม่เพิม่วงเงนิก่อหนี้ผกูพนั ใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรพจิำรณำด ำเนินกำรและรำยงำนส ำนักงบประมำณเพื่อทรำบภำยในสบิหำ้วนั 

(๓) กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรหรอืกำรเพิม่วงเงนิก่อหนี้ผูกพนัเกนิกว่ำวงเงนิที่
คณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรขออนุมตัติ่อคณะรฐัมนตร ีโดยส่งผลกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งหรอืรำยละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ ำนักงบประมำณพจิำรณำเพื่อเสนอควำมเหน็
ประกอบกำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตรดีว้ย 

 

ข้อ ๑๙  หลักเกณฑ์ แนวทำง วิธีกำรโอนและกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมที ่คบง.รส. ก ำหนด 

 

หมวด ๕ 

กำรควบคุมกำรใชจ้่ำยเงนิงบประมำณ และกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน 

   
 

ขอ้ ๒๐  ใหส่้วนรำชกำรภำยในที่ไดร้บัจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย รำยงำนผล
กำรปฏบิตังิำนและผลกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณตำมแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
เป็นรำยไตรมำส โดยเปรยีบเทยีบผลกำรใช้จ่ำยเงินกบัผลผลติที่ไดร้บั เสนอต่อหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำร และเมื่อสิน้สุดปีงบประมำณ ใหส่้วนรำชกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน
และผลกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณประจ ำปี เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ และส ำเนำ
แจง้ส ำนักงบประมำณและกรมบญัชกีลำง 
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๑๘๘ 

ข้อ ๒๑  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณกำรตดิตำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณ และกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน และผล
กำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมที่  คบง.รส. 
ก ำหนด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๒๒  กำรงบประมำณใดซึง่ไดก้ระท ำไปแลว้ในขัน้ตอนใดก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้
ใชบ้งัคบัใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้แต่กำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนต่อไปใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๒๓  ใหบ้รรดำระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืเวยีน ซึ่งมผีล
ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนระเบยีบนี้ คงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ จนกว่ำ
จะไดม้รีะเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืหนังสอืเวยีนทีอ่อกตำมระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๒๔  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ แนวทำง และวธิกีำร ตำมขอ้ 
๑๒ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๑ ของระเบยีบนี้ ในกรณีทีม่เีหตุผลและควำมจ ำเป็น และ
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมที ่คบง.รส. ก ำหนด 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นิคม  ไวยรชัพำนชิ 

ประธำนวฒุสิภำท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำ 
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๑๘๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
กำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) ค ำสัง่ของคณะปฏริปูกำรปกครองแผ่นดนิ ฉบบัที ่๓๓ ลงวนัที ่๒๐ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๔) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๕) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๓ ลงวนัที ่๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๖) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๗) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๘) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๕/หน้ำ ๑/๓ เมษำยน ๒๕๓๕ 
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๑๙๐ 

มำตรำ ๔๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองได้แก่บุ คคลซึ่งรับรำชกำรในต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรกำรเมอืง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) นำยกรฐัมนตร ี

(๒) รองนำยกรฐัมนตร ี

(๓) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 

(๔) รฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๕) รฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

(๖) รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวง 

(๗) รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรทบวง 

(๘) ทีป่รกึษำนำยกรฐัมนตร ี

(๙) ทีป่รกึษำรองนำยกรฐัมนตร ี

(๑๐) ทีป่รกึษำรฐัมนตร ีและทีป่รกึษำรฐัมนตรปีระจ ำส ำนกันำยกรฐัมนตร ี

(๑๑) เลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี

(๑๒) รองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรฝ่ีำยกำรเมอืง 

(๑๓) โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๑๔) รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๑๕) เลขำนุกำรรฐัมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ี

(๑๖) ประจ ำส ำนักเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ี

(๑๗) เลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 

(๑๘) ผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 

(๑๙) เลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

(๒๐) ผูช้่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำรทบวง 

 
๒ “ขำ้รำชกำรกำรเมอืง” หมำยถงึ ผูซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวใ้หเ้ป็น

ขำ้รำชกำรกำรเมอืง เช่น กรณีตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือกรณีตำม 
มำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้น  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๙/๒๕๔๘  โปรดด ูเรื่องเสรจ็ที ่๑๓๙/๒๕๒๖ เพิม่) 

“ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง” หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีหน้ำที่อ ำนวยกำรบริหำร
ประเทศหรอืควบคุมกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ รวมถงึผูท้ี่รบัผดิชอบงำนเกี่ยวกบักำรก ำหนดนโยบำย
ให้ฝ่ำยปกครองที่มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำรบัไปบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำย จึงมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ 
ค ำว่ำ “ขำ้รำชกำรกำรเมอืง” (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๙/๒๕๔๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๙๑ 

ข้ำรำชกำรกำรเมืองซึ่งมิใช่รฐัมนตรีจะมีจ ำนวนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมอัตรำ 
ในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕  ใหถ้อืว่ำขำ้รำชกำรกำรเมอืงเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
เครื่องแบบขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 

 

มำตรำ ๖๓  ให้ข้ำรำชกำรกำรเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง  
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

บทบญัญัติตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบญัญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๔๙๙ มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กำรรบับ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรกำรเมอืงผู้กลบัเขำ้
รบัรำชกำรใหม่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ขำ้รำชกำรกำรเมืองซึ่งด ำรงต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำหรือสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรด้วย ถ้ำได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่ง หรอืเงนิเพิ่มส ำหรบัสมำชกิสภำดงักล่ำวแล้ว  
ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งในฐำนะขำ้รำชกำรกำรเมอืงอกี 

กำรจ่ำยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ
ทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 

มำตรำ ๗  กำรแต่งตัง้และกำรออกจำกต ำแหน่งของรฐัมนตร ีให้เป็นไปตำม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๘  กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรกำรเมอืงตำมมำตรำ ๔ (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓ ) (๑๔ ) (๑๕ ) (๑๖ ) และที่ ป รึกษ ำรัฐมนตรีป ระจ ำส ำนั กนำยกรัฐมนตร ี
ให้นำยกรฐัมนตร ีดว้ยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคลซึ่งเห็นสมควรตำม
เหตุผลในทำงกำรเมือง และเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองตำม
พระรำชบญัญตันิี้ได ้

กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมมำตรำ ๔ (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ 
ทีป่รกึษำรฐัมนตร ีใหร้ฐัมนตรเีจำ้สงักดัดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคล
ซึ่งเห็นสมควรตำมเหตุผลในทำงกำรเมือง และเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตันิี้ได ้

 
๓ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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๑๙๒ 

มำตรำ ๙๔  ผู้ซึ่งจะได้รบัแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงต ำแหน่งอื่นนอกจำก
ต ำแหน่งรฐัมนตร ีตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) อำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

(๔)๕ ไม่เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืมจีติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรค
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๕) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ี

(๖) ไม่เป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั 

(๗) ไม่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก จำกรฐัวสิำหกจิ 

(๙) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออก เพรำะกระท ำผดิวนิัยตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนหรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงนอกจำกต ำแหน่งรฐัมนตรอีอกจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ถูกสัง่ใหอ้อก ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกโดยมคีวำมผดิหรอืไม่กต็ำม 

(๔)๖ นำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูส้ ัง่แต่งตัง้ออกจำกต ำแหน่ง 

 
๔ แม้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่ได้ห้ำมสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรด ำรงต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง แต่โดยผลของมำตรำ ๒๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนูญ (ปัจจุบัน 
มำตรำ ๑๘๔ หลกักำรไม่เปลี่ยนแปลง) ท ำให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำร
กำรเมอืงอื่นไดน้อกจำกรฐัมนตร ี(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๓/๒๕๕๑) 

๕ มำตรำ ๙ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖ กำรออกจำกต ำแหน่งที่ปรกึษำรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงและผู้ช่วยเลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงตำมมำตรำ ๑๐ (๔) ต้องเป็นกรณีที่รฐัมนตรเีจ้ำสงักดัพ้นจำกต ำแหน่ง ดงันัน้ กำรที่รฐัมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงพ้นจำกต ำแหน่งจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งทัง้สองต้องออกจำกต ำแหน่ง  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๗/๒๕๕๑) 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๑๙๓ 

(๕) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๙ 

 

มำตรำ ๑๑  ใหผู้ซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนันท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๖) 

เมื่อรฐัธรรมนูญก ำหนดใหค้ณะรฐัมนตรซีึ่งต้องพน้จำกต ำแหน่งยงัอยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัิ
หน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรฐัมนตรทีี่ตัง้ขึน้ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที่  ดงันัน้ ขำ้รำชกำรกำรเมอืงซึ่งจะพน้จำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๐ (๔) จะพน้จำกต ำแหน่งก็ต่อเมื่อคณะรฐัมนตรทีี่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นใหม่เข้ำ
รบัหน้ำที ่(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๒๔/๒๕๒๖) 
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๑๙๔ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่ง เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ 

ส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๑๗ 

   
 

(ยกเลกิ) 

 
๗ บัญชีอตัรำต ำแหน่ง เงนิเดือนและเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมือง หมำยเลข ๑ 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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๑๙๕ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่ง เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ 

ส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๒๘ 

   
 

(ยกเลกิ) 

 
๘ บัญชีอัตรำต ำแหน่ง เงนิเดือนและเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมือง หมำยเลข ๒ 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๙๖ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่ง เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ 

ส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๓๙ 

   
 

(ยกเลกิ) 

 
๙ บัญชีอตัรำต ำแหน่ง เงนิเดือนและเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง หมำยเลข ๓ 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๙๗ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่ง เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ 

ส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๔๑๐ 

   
 

(ยกเลกิ) 

 
๑๐ บญัชีอตัรำต ำแหน่ง เงนิเดือนและเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๔ 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๙๘ 

บญัชอีตัรำต ำแหน่ง เงนิเดอืนและเงนิเพิม่ 

ส ำหรบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง หมำยเลข ๕๑๑ 

   
 

(ยกเลกิ) 

 
๑๑ บญัชีอตัรำต ำแหน่ง เงนิเดือนและเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง หมำยเลข ๕ 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๑๙๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงอตัรำเงินเดอืนขำ้รำชกำรกำรเมอืงให้เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงใหช้ดัเจน เพื่อช่วยในกำรปฏบิตัริำชกำร
ของนำยกรฐัมนตร ีรองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตร ี จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๑๒ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีไ่ดม้กีำรแยกบญัชี
อตัรำต ำแหน่งและเงนิเดอืนและบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกำรเมอืงไป
บญัญตัไิวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะแล้ว 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองให้สอดคล้องกัน   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่ระเพณีกำรปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอนัมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ห้ำมมิให้เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องสภำพทำงกำย  
แต่บทบญัญัติมำตรำ ๙ (๔) แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องสภำพทำงกำย 
สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่ำวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๑ ก/หน้ำ ๔๙/๑ มกรำคม ๒๕๓๘ 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๓๘ ก/หน้ำ ๑๐/๑ สงิหำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๐๐ 

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั 

ว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิม่ 

และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินปี 
บ ำเหน็จบ ำนำญ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงนิอื่นในลกัษณะเดียวกัน เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัิในกำรเบิกจ่ำยเงนิตำมระบบกำรบรหิำรกำรเงนิ
กำรคลงัภำครฐัด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และกำรเบิกจ่ำยเงนิตำมโครงกำร
จ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรำยบุคคลโดยตรง (โครงกำรจ่ำยตรง) 
รวมทัง้เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงนิดงักล่ำวมีควำมคล่องตัว และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ปัจจบุนั 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหก แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๕ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี 
บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๔ แหง่พระรำชกฤษฎกีำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและผู้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้บรหิำรซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ้ ๓๕ แห่งระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงนิจำกคลงั พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงกำรคลงัออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
เงนิเดือน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม และเงินอื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบกระทรวงกำรคลงั ว่ำดว้ยกำรเบกิและกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี และ
เงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๗๙ ง/หน้ำ ๑/๒ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๐๑ 

(๒) ระเบียบกระทรวงกำรคลงั ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือนและเงินเพิ่มส ำหรบั
ต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรและผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรซึง่ไม่เป็นขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ขอ้ ๔  ใหป้ลดักระทรวงกำรคลงัรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี้ 
“เงนิเดือน” หมำยควำมว่ำ เงนิเดอืนและเงนิอื่นที่มีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดอืน

จำกเงนิงบประมำณรำยจ่ำยประเภทงบบุคลำกรหรอืงบอื่นทีจ่่ำยในลกัษณะเงนิเดอืน 

“เงนิปี” หมำยควำมว่ำ เงนิปีพระบรมวงศำนุวงศ์ และให้หมำยควำมรวมถึง  
เงนิเบีย้หวดัของพนักงำนฝ่ำยใน 

“บ ำเหน็จบ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ บ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรและหมำยควำมรวมถงึเบีย้หวดัตำมขอ้บงัคบักระทรวงกลำโหม 

“เงนิประจ ำต ำแหน่ง” หมำยควำมว่ำ เงนิประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง และให้หมำยควำมรวมถงึ เงนิประจ ำต ำแหน่งผูส้ ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์ ประธำนองคมนตรหีรอืองคมนตร ีเงนิประจ ำต ำแหน่งของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรซึ่งไม่เป็นขำ้รำชกำร และเงนิวทิยฐำนะของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ 

“เงนิเพิม่” หมำยควำมว่ำ เงนิเพิม่ส ำหรบัขำ้รำชกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

“เงนิอื่นในลกัษณะเดียวกัน” หมำยควำมว่ำ เงินอื่นที่ก ำหนดจ่ำยในลักษณะ
เดยีวกนักบัเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง และเงนิเพิม่ 

“กำรเบิกเงิน ” หมำยควำมว่ำ กำรเบิกเงินเดือน เงินปี  บ ำเหน็จบ ำนำญ  
เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิม่ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

“กำรจ่ำยเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ  
เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิม่ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

“กำรเบกิจ่ำยเงนิ” หมำยควำมว่ำ กำรเบกิเงนิและกำรจ่ำยเงนิ 

“วนัจ่ำยเงิน” หมำยควำมว่ำ วนัจ่ำยเงินเดือนหรือวนัจ่ำยบ ำนำญตำมพระรำชกฤษฎีกำ 

กำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๐๒ 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน
อื่นใดของรฐัซึง่เป็นเจำ้ของงบประมำณ 

“ส่วนรำชกำรผูเ้บกิ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรซึ่งเบกิเงนิจำกกรมบญัชกีลำง 
ส ำนักงำนคลงัจงัหวดั หรอืส ำนักงำนคลงัจงัหวดั ณ อ ำเภอ 

“ส ำนักเบกิเงนิเดอืน” หมำยควำมว่ำ กรมบญัชกีลำง ส ำนักงำนคลงัจงัหวดั หรอื
ส ำนักงำนคลงัจงัหวดั ณ อ ำเภอ 

“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้ และให้
หมำยควำมรวมถงึบุคคลอื่นซึ่งไดร้บัเงนิเดอืนจำกเงนิงบประมำณรำยจ่ำยประเภทงบบุคลำกร
หรอืงบอื่นทีจ่่ำยในลกัษณะเงนิเดอืน 

“ผูเ้บกิ” หมำยควำมว่ำ ผูเ้บกิตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิจำกคลงั 

 

ขอ้ ๖  กำรเบกิจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิม่ 
และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั ใหป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในระเบยีบนี้ 

 

ขอ้ ๗  ใหส่้วนรำชกำรผู้เบกิมหีน้ำทีค่วบคุม ตรวจสอบและรบัผดิชอบกำรเบกิ
จ่ำยเงนิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ ๘  ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ใดขอ้หนึ่งของระเบยีบนี้
ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรขอท ำควำมตกลงกบักระทรวงกำรคลงั 

 

หมวด ๒ 

กำรเบกิเงนิ 

   
 

ขอ้ ๙  กำรเบกิเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม 
และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนัใหเ้บกิไดต้ำมระบบกำรบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) เรียก
โดยย่อว่ำ “ระบบ GFMIS” 

 

ขอ้ ๑๐  กำรเบกิเงนิตำมขอ้ ๙ ซึ่งเป็นเงนิคำ้งเบกิขำ้มปี ให้ปฏิบตัิตำมวธิกีำร
เบกิเงนิคำ่ใชจ้่ำยคำ้งเบกิขำ้มปี โดยไม่ตอ้งมหีนังสอืรบัรองเงนิเหลอืจ่ำย 

กรณีทีต่อ้งเบกิเงนิตำมวรรคหนึ่งตำมค ำสัง่ทีม่ผีลยอ้นหลงัไปในปีงบประมำณที่
ล่วงมำแล้ว ใหเ้บกิจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีม่คี ำสัง่ โดยไม่ถอืเป็นเงนิค้ำง
เบกิขำ้มปี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๐๓ 

ขอ้ ๑๑  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งที่เงนิเดอืนสูงขึ้น 
ในระหว่ำงเดอืน ใหเ้บกิเงนิเดอืนเพิม่ได ้โดยเบกิเงนิเดอืนต ำแหน่งใหม่หกัส่งใชเ้งนิเดอืน
ต ำแหน่งเดมิ 

 

ขอ้ ๑๒  ให้ส่วนรำชกำรผู้เบกิหกัภำษีเงนิได้ ณ ที่จ่ำย ตำมอตัรำและวธิกีำรที่
ก ำหนดไวใ้นประมวลรษัฎำกรส่งเป็นเงนิรำยไดแ้ผ่นดนิ 

ใหส่้วนรำชกำรตรวจสอบรำยได้พงึประเมินรวมทัง้ปี (รำยไดต้ำมปีภำษี) และ
กำรหกัภำษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ำย ของผูร้บัเงนิ เมื่อตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ใหอ้อกใบรบัรองภำษี
เงนิได้หัก ณ ที่จ่ำย ส่งให้ผู้ร ับเงินในสงักัดและออกรำยงำน ภงด. ๑ ก (พิเศษ) ส่งให้
กรมสรรพำกร 

 

ขอ้ ๑๓  เงนิทีข่อเบกิซึ่งไดห้กัภำษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ำยแลว้ หำกมกีรณีจะตอ้งน ำส่งคนื
คลงั เมื่อจะเบกิเงนิรำยนี้ใหม่ไม่ต้องหกัภำษีเงนิไดอ้กี  ทัง้นี้ ไม่ว่ำกำรเบกิและกำรน ำเงนิคนื
คลงัจะกระท ำภำยในปีงบประมำณเดยีวกนัหรอืไม่กต็ำม 

กรณีทีส่่วนรำชกำรไดเ้บกิเงนิงบประมำณใหแ้ก่ผูร้บัเงนิเกนิสทิธทิีไ่ดร้บั และได้
หกัเงนิบำงส่วนเป็นภำษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดำไว้แล้ว ใหส่้วนรำชกำรเบกิคนืภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำส่วนทีเ่กนิส่งใชเ้งนิงบประมำณดว้ย 

 

ขอ้ ๑๔  กำรเบิกเงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม และเงนิอื่นในลกัษณะเดียวกัน
ประจ ำเดอืนใด ใหเ้บกิพรอ้มกบักำรเบกิเงนิเดอืน 

 

ขอ้ ๑๕  กรณีขำ้รำชกำรโอนหรอืยำ้ย และเปลี่ยนส ำนักเบกิเงนิเดอืน หรอืกำร
ตดัโอนอตัรำเงนิเดอืนที่ว่ำงไปตัง้จ่ำยทำงส ำนักเบกิเงนิเดอืนใหม่ ให้ส่วนรำชกำรผู้เบกิ
เดมิจดัท ำหนังสอืรบัรองกำรจ่ำยเงนิครัง้สุดทำ้ยหรอืหนังสอืรบัรองกำรโอนอตัรำเงนิเดอืน 
แล้วแต่กรณี จ ำนวนสองฉบบั ส่งให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกใหม่จ ำนวนหนึ่งฉบบั เก็บไว้ที ่
ส่วนรำชกำรผูเ้บกิเดมิจ ำนวนหนึ่งฉบบั และใหง้ดเบกิเงนิส ำหรบัขำ้รำชกำรผูน้ัน้ 

ส ำหรบักำรเบกิเงนิตำมโครงกำรจ่ำยตรง ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิเดมิจดัท ำหนังสอื
รบัรองกำรจ่ำยเงนิครัง้สุดทำ้ยเฉพำะกรณีโอนขำ้รำชกำร 

กรณีที่มีกำรเบิกเงนิล่วงล ้ำจำกส ำนักเบิกเงินเดือน ให้ระบุในหนังสือรบัรองกำรจ่ำยเงิน 

ครัง้สุดท้ำยว่ำ ให้เบิกและส่งคืนเงินในแผนงำน งำน หรอืโครงกำรที่ได้เบิกเงนิล่วงล ้ำ 
พรอ้มทัง้แจง้รหสัหน่วยงำน ลกัษณะงำน โครงกำร และบญัชดีว้ย 

หำกส่วนรำชกำรผูเ้บกิใหม่ไดน้ ำเงนิส่งคนืภำยหลงัทีอ่อกหนังสอืรบัรองไปแล้ว 
ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิเดมิท ำหนังสอืรบัรองฉบบัใหม่ และยกเลกิหนังสอืรบัรองฉบบัเดมิ 
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๒๐๔ 

ส่วนที ่๑ 

กำรเบกิเงนิโดยใชร้ะบบ GFMIS 
   

 

ขอ้ ๑๖  ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิด ำเนินกำรเพื่อเบกิเงนิโดยใชร้ะบบ GFMIS ดงันี้ 
(๑) กรณีมีเครื่อง GFMIS Terminal ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรขอเบิกเงนิและ

บนัทกึค ำขอให้เบกิเงนิสมทบ เงนิชดเชย และกำรหกัเงนิสะสม โดยใช้ระบบ GFMIS และให ้
ผู้เบิกตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนส่งค ำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลัง
จงัหวดั หรอืส ำนักงำนคลงัจงัหวดั ณ อ ำเภอ แลว้แต่กรณี ภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืน 

(๒) กรณีไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal ใหเ้จ้ำหน้ำที่บนัทกึรำยกำรขอเบกิเงนิ
ลงในแบบรำยกำรขอเบิกเงินงบประมำณผ่ำนโปรแกรม Excel Loader และให้ผู้เบิก
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ ระบบ GFMIS โดยผ่ำนเครื่อง GFMIS 
Terminal ของกรมบญัชีกลำง ส ำนักงำนคลงัจงัหวดั ส ำนักงำนคลงัจงัหวดั ณ อ ำเภอ 
หรอืหน่วยงำนอื่นทีม่เีครื่อง GFMIS Terminal แลว้แต่กรณี ภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืน 

 

ข้อ ๑๗  ให้กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังจังหวัด หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด  
ณ อ ำเภอ แลว้แต่กรณี ด ำเนินกำรอนุมตัคิ ำขอเบกิเงนิของส่วนรำชกำรผูเ้บกิผ่ำนระบบ GFMIS 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรเบกิเงนิตำมโครงกำรจ่ำยตรง 

   
 

ขอ้ ๑๘  กำรเบกิเงนิในเดอืนแรกของกำรเริม่โครงกำรจ่ำยตรง ใหส่้วนรำชกำร
น ำขอ้มลูเกีย่วกบัผูร้บัเงนิแต่ละรำยเขำ้ระบบฐำนขอ้มลูบุคลำกรของกรมบญัชกีลำง ดงันี้ 

(๑) เลขทีบ่ญัชเีงนิฝำกธนำคำรทีม่ใิช่ประเภทเงนิฝำกประจ ำ 

(๒) เลขประจ ำตวัประชำชน 

(๓) ทีอ่ยู่ 
(๔) รำยกำรแสดงกำรลดหย่อนภำษ ี

(๕) รำยกำรทีข่อเบกิและหกัหนี้ 
(๖) ขอ้มลูอื่นตำมทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหป้ระมวลผลขอ้มลูและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
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๒๐๕ 

ส ำหรบักำรเบกิบ ำเหน็จบ ำนำญในเดอืนแรก ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิส่งหนังสอืรบัรอง
กำรขอเบกิบ ำเหน็จบ ำนำญปกต ิพร้อมหลกัฐำนเพิม่เติมตำมที่ระบุในใบแนบหนังสอืสัง่จ่ำย 
(ถำ้ม)ี ไปยงักรมบญัชกีลำงตำมแบบและระยะเวลำทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๙  กำรเบกิเงนิในเดอืนต่อไป ใหส่้วนรำชกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 
(๑) ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มูลที่มกีำรเปลี่ยนแปลงในระบบฐำนขอ้มูลบุคลำกร

ของกรมบญัชกีลำง 

(๒) บนัทกึรำยกำรขอเบกิและหกัหนี้ 
(๓) ประมวลผลขอ้มลูและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

 

ขอ้ ๒๐  ในแต่ละเดอืนใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิส่งค ำขอเบกิเงนิพรอ้มรำยละเอยีด
กำรขอเบกิเงนิไปยงักรมบญัชกีลำงตำมแบบและระยะเวลำทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

กรณีที่ส่วนรำชกำรประสงค์จะหกัเงนิจำกเงนิที่ขอเบกิเพื่อช ำระหนี้ตำมควำม
ยนิยอมของผูร้บัเงนิ ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิแจง้ขอ้มลูกำรหกัเงนิในค ำขอเบกิเงนิ หรอืแบบ
แจง้สรุปขอ้มลูหนี้ แลว้แต่กรณี 

กรณีจ ำนวนหนี้ ของผู้ร ับเงิน เกินวงเงินที่ผู้ร ับเงินแต่ละคนมีสิทธิได้รับ  
ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิตรวจสอบด ำเนินกำรใหอ้ยู่ภำยในวงเงนิก่อนกำรขอเบกิเงนิ 

กรณีกรมบญัชกีลำงตรวจพบว่ำขอ้มูลกำรขอเบกิเงนิหรือขอ้มูลหนี้ไม่ถูกต้อง 
ให้แจ้งส่วนรำชกำรผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งให้กรมบญัชีกลำงภำยในระยะเวลำที่
กรมบญัชกีลำงก ำหนด 

 

หมวด ๓ 

กำรจ่ำยเงนิ 

   
 

ขอ้ ๒๑  กำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิม่ 
และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนัใหจ้่ำยโดยใชร้ะบบ GFMIS 

 

ขอ้ ๒๒  กำรจ่ำยเงนิเดอืนของนำยกรฐัมนตร ีรองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
ให้จ่ำยตัง้แต่วนัที่เข้ำรบัหน้ำที่ ส่วนข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นให้จ่ำยตัง้แต่วนัที่เริ่มเข้ำ
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรแต่ไม่ก่อนวนัทีร่ะบุไวใ้นค ำสัง่  ทัง้นี้ ใหจ้่ำยตำมส่วนของจ ำนวนวนั
ในเดอืนนัน้ 
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๒๐๖ 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีทีร่ฐัมนตรทีัง้คณะพน้จำกต ำแหน่ง ใหจ้่ำยเงนิเดอืนถงึวนัก่อน
วนัทีน่ำยกรฐัมนตร ีรองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรทีีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

 

ขอ้ ๒๔  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงที่ได้รบัแต่งตัง้หรอืพ้นจำกต ำแหน่งในระหว่ำงเดือน 
หรือได้รบัเงินเดือนไม่เต็มเดือนโดยประกำรอื่น ให้จ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินเพิ่ม 

ตำมส่วนของจ ำนวนวนัทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนในเดอืนนัน้ 

 

ขอ้ ๒๕  ขำ้รำชกำรกำรเมืองผู้ใดด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงในขณะเดียวกัน
เกนิหนึ่งต ำแหน่ง ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในต ำแหน่งทีม่อีตัรำเงนิเดอืนสงูเพยีงต ำแหน่งเดยีว 

 

ข้อ ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษเป็นจ ำนวน 

สำมเท่ำของอตัรำเงนิเดือนที่ได้รบัอยู่จรงิเมื่อถึงแก่ควำมตำย ตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

กำรจ่ำยเงนิช่วยพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิเดือน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และ 

เงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

 

ขอ้ ๒๗  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงไม่ไดป้ฏบิตัริำชกำรโดยประกำรใดกต็ำม สทิธใินกำร
ได้รบัเงินเดือน เงนิประจ ำต ำแหน่ง หรือเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำย
เงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๘  ข้ำรำชกำรสงักัดส่วนรำชกำรใด รวมทัง้ส่วนรำชกำรที่เป็นส ำนักงำนใน
ต่ำงประเทศใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนทำงส่วนรำชกำรนัน้ ในกรณีที่มเีหตุพเิศษ ขำ้รำชกำรจะขอรบั
เงนิเดอืนทำงส่วนรำชกำรผูเ้บกิอื่นกไ็ด ้โดยปฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

 

ขอ้ ๒๙  กำรจ่ำยเงนิล่วงล ้ำในทุกกรณี ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสงักดัใหม่เบกิเงิน
ดงักล่ำวชดใชค้นืและแจง้ใหส่้วนรำชกำรเดมิทรำบ 

 

ขอ้ ๓๐  กำรจ่ำยเงนิ มใิหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิหกัเงนิไวเ้พื่อกำรใด ๆ เวน้แต่จะมี
หนังสือยินยอมจำกข้ำรำชกำร หรือผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ เพื่อช ำระเงินให้แก่
สหกรณ์ที่จดัตัง้โดยส่วนรำชกำร และค่ำสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจดั
สวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร หรอืช ำระตำมขอ้ผกูพนักบัทำงรำชกำรเท่ำนัน้ 

ส่วนรำชกำรและขำ้รำชกำรในสงักดัหรอืผูม้สีทิธริบับ ำเหน็จบ ำนำญ จะตกลงกนั
โดยท ำเป็นหนังสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรจดัล ำดบักำรหกัเงนิเพื่อช ำระเงนิตำมวรรคหนึ่ง
กไ็ด ้ ทัง้นี้ จะตอ้งจดัล ำดบักำรช ำระเงนิใหแ้ก่ทำงรำชกำรไวใ้นล ำดบัตน้ 
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๒๐๗ 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้หักเงินและจัดล ำดับกำรหักเงิน ให้มีผลผูกพัน
ตลอดไปจนกว่ำจะช ำระหนี้เสรจ็สิน้ 

 

ขอ้ ๓๑  กำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิเกนิสทิธ ิใหส่้วนรำชกำรเรยีกเงนิส่วนทีเ่กนิ
ดังกล่ำวคืน แล้วน ำส่งคืนคลังตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง และระเบียบ 
ว่ำดว้ยกำรเกบ็รกัษำเงนิและกำรน ำเงนิส่งคลงัของส่วนรำชกำร 

 

ขอ้ ๓๒  กำรจ่ำยเงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกัน 
ใหจ้่ำยพรอ้มกบัเงนิเดอืน 

 

ส่วนที ่๑ 

กำรจ่ำยเงนิโดยใชร้ะบบ GFMIS 
   

 

ขอ้ ๓๓  เมื่อกรมบญัชกีลำงไดร้บัแจง้รำยละเอยีดกำรเบกิเงนิจำกส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบ GFMIS แล้ว ให้กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรขอเบิก และ
อนุม ัติค ำขอเบิกเงินของส่วนรำชกำร เพื่อจ่ำยเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ
ส่วนรำชกำร และโอนเงนิเขำ้บญัชตี่ำง ๆ แลว้แต่กรณี 

ใหก้รมบญัชกีลำงสัง่จ่ำยเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม และเงนิอื่นใน
ลกัษณะเดยีวกนัเขำ้บญัชขีองส่วนรำชกำรก่อนวนัจ่ำยเงนิเดอืนสองวนัท ำกำร 

 

ข้อ ๓๔  กำรจ่ำยเงินตำมข้อ ๓๓ วรรคสอง โดยน ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของผูร้บัเงนิแต่ละรำย ให้ส่วนรำชกำรผู้เบกิแจ้งรำยชื่อผูร้บัเงนิ เลขทีบ่ญัชเีงนิ
ฝำก และจ ำนวนเงนิที่จะโอนเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูร้บัเงนิในแบบหลกัฐำนกำรโอนเงนิ
เขำ้บญัชขีองธนำคำร พรอ้มทัง้ออกเชค็สัง่จ่ำยเงนิใหธ้นำคำรเป็นจ ำนวนเท่ำกบัยอดรวม
ทีจ่ะใหธ้นำคำรเครดติบญัชขีองผูร้บัเงนิ  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีำรสัง่จ่ำยเงนิเขำ้บญัชขีอง
ส่วนรำชกำรแลว้ แต่อย่ำงชำ้ก่อนวนัจ่ำยเงนิเดอืนหนึ่งวนัท ำกำร 

เมื่อธนำคำรได้รบัเช็คและรำยละเอียดตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจของ
ธนำคำรลงนำมรบัรองว่ำไดร้บัเงนิไวเ้พื่อเครดติบญัชเีงนิฝำกผูร้บัเงนิในวนัจ่ำยเงนิ 

ให้ส่วนรำชกำรผูเ้บกิจดัท ำรำยละเอยีดตำมแบบหลกัฐำนกำรโอนเงนิเขำ้บญัชี
ของธนำคำรทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง จ ำนวนสำมฉบบั โดยส่วนรำชกำรเกบ็ไวจ้ ำนวนหนึ่ง
ฉบบั ส่งให้ธนำคำร จ ำนวนสองฉบบั และใหธ้นำคำรส่งฉบบัที่ลงนำมรบัรองกำรเครดติ
บญัชเีงนิฝำกคนืใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรจ่ำยต่อไป 
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๒๐๘ 

ขอ้ ๓๕  กำรจ่ำยเงนิเป็นเชค็ใหแ้ก่ผูร้บัเงนิในเดอืนใด ใหส่้วนรำชกำรผูเ้บกิออก
เช็คสัง่จ่ำยเงินให้แก่ผู้รบัเงินแต่ละรำยเท่ำกับจ ำนวนที่จะต้องจ่ำยในเดือนนัน้ในวัน
จ่ำยเงนิ 

 

ขอ้ ๓๖  กำรจ่ำยเงนิใหผู้ร้บัเงนิเป็นเงนิสด ใหส่้วนรำชกำรเบกิเงนิจำกบญัชเีงนิ
ฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำร เพื่อจ่ำยใหผู้ร้บัเงนิในวนัจ่ำยเงนิ และใหผู้ร้บัเงนิลงลำยมอื
ชื่อในหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรจ่ำยเงนิตำมโครงกำรจำ่ยตรง 

   
 

ขอ้ ๓๗  เมื่อกรมบญัชกีลำงไดร้บัแจง้รำยละเอยีดกำรเบกิเงนิจำกส่วนรำชกำร
แล้ว ใหก้รมบญัชกีลำงด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรขอเบกิและโอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำก
ธนำคำรของผู้รบัเงนิและบญัชีเงนิฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำร (ถ้ำมี) โดยแจ้งเลขที่
เอกสำรขอเบกิเงนิใหส่้วนรำชกำรใชเ้ป็นหลกัฐำน 

เมื่อกรมบญัชีกลำงได้โอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรของส่วนรำชกำรแล้ว  
ใหส่้วนรำชกำรน ำเงนิดงักล่ำวไปช ำระหนี้หรอืส่งคนืคลงัแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 

ขอ้ ๓๘  ใหก้รมบญัชกีลำงจดัส่งขอ้มลูกำรจ่ำยเงนิของผูร้บัเงนิใหธ้นำคำร และ
จดัส่งขอ้มูลเงนิสะสม เงนิสมทบ เงนิชดเชยของขำ้รำชกำร ให้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรตำมแบบทีก่รมบญัชกีลำงก ำหนด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๓๙  ให้น ำหลกัเกณฑ์และวธิีปฏิบตัเิกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยเงนิทีก่ ำหนดโดย
กระทรวงกำรคลงัหรอืกรมบญัชกีลำงก่อนระเบยีบนี้ใชบ้งัคบั มำบงัคบัใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์
และวธิปีฏิบตัิเกี่ยวกบักำรเบกิจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
เงนิเพิม่ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั ไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๖ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสงักรก์ำญจน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 
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๒๐๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรด ำรงต ำแหน่งในทำงกำรเมอืงของขำ้รำชกำร 

กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และพนักงำนรฐัวสิำหกจิ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำรงต ำแหน่งในทำงกำรเมอืง
ของขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และพนกังำนรฐัวสิำหกจิ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิำรด ำรงต ำแหน่งในทำง
กำรเมืองของข้ำรำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๐ ลงวนัที่ ๘ พฤศจกิำยน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่พเิศษ/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๑/๒๒ เมษำยน ๒๕๒๒ 
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๒๑๐ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

ขำ้รำชกำรทหำร ขำ้รำชกำรพลเรอืนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนและ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรต ำรวจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ และขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรกรงุเทพมหำนคร 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำรซึ่งได้รบัแต่งตัง้ตำม
บทบญัญตัิแห่งกฎหมำย โดยประกำศพระบรมรำชโองกำร โดยคณะรฐัมนตร ีหรอืโดย
รฐัมนตรเีจ้ำสงักัดซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกคณะรฐัมนตร ีส ำหรบักรรมกำรในคณะกรรมกำร
ของรฐัวสิำหกจิใหห้มำยควำมรวมถงึประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรดว้ย 

“พนักงำนส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเทศบำล พนักงำนสุขำภิบำล 
และหมำยควำมรวมถงึขำ้รำชกำรส่วนจงัหวดัดว้ย 

“พนักงำนรฐัวสิำหกจิ” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
คุณสมบตัมิำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนักงำนรฐัวสิำหกจิ 

 

มำตรำ ๕  ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๒๐๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๒๑ มิให้น ำบทบัญญัติของกฎหมำยที ่
หำ้มขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืพนักงำนรฐัวสิำหกิจ ด ำรงต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่งสมำชิกรฐัสภำ ต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบญัญัติแห่งชำต ิ
หรอืต ำแหน่งสมำชกิสภำทีท่ ำหน้ำทีน่ิตบิญัญตั ิหรอืด ำรงต ำแหน่งในทำงกำรเมอืงมำใช้
บังคับแก่กำรด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือต ำแหน่งสมำชิกวุฒิสภำของ
ขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ หรอืพนักงำนรฐัวสิำหกจิ 

บทบญัญตัิตำมวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบัแก่กำรด ำรงต ำแหน่งสมำชกิวุฒสิภำของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรด้วย 
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖  ในระหว่ำงระยะเวลำตำมมำตรำ ๕ มใิหน้ ำมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชกฤษฎกีำ
ว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงนิอื่นในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มำใชบ้งัคบัแก่กำรด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงของขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ และพนกังำนรฐัวสิำหกจิ และใหข้ำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ 
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๒๑๑ 

และพนักงำนรฐัวสิำหกจิ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงดว้ยในขณะเดยีวกนัมสีทิธิ
ได้รบัเงนิเดือนตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบัแก่ขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
หรอืพนักงำนรฐัวสิำหกจินัน้ ๆ  และเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบยีบขำ้รำชกำรกำรเมอืง แต่ส ำหรบัเงนิเดอืนในต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงใหไ้ดร้บั
จรงิเพยีงกึง่หนึ่ง 

 

มำตรำ ๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัรกัษำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ส.  โหตระกติย ์

รองนำยกรฐัมนตร ี
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๒๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่รฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยไดบ้ญัญตัเิป็นบทเฉพำะกำล อนุญำตใหข้ำ้รำชกำรประจ ำ กรรมกำร 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น  หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจด ำรงต ำแหน่งในทำงกำรเมือง 
ในขณะเดียวกันได้ ทัง้นี้  เพื่อให้สำมำรถระดมผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ  
มำช่วยเหลอืในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิได้เป็นกำรชัว่ครำว แต่เนื่องจำกมกีฎหมำย
ปัจจุบนัทีผ่่อนผนัใหข้ำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และพนักงำนรฐัวสิำหกจิ 
ด ำรงต ำแหน่งในทำงกำรเมอืงไดน้ัน้จะสิน้อำยุลงภำยหลงักำรเลอืกตัง้ สมควรแก้ไขให้
ขำ้รำชกำร กรรมกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนรัฐวิสำหกิจด ำรงต ำแหน่ง 

ในทำงกำรเมอืงได้ต่อไป เพื่อให้สมตำมเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 
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๒๑๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

สถำบนัพระปกเกลำ้ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที ่๕๓ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยสถำบนัพระปกเกลำ้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรยีกว่ำ “พระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ  
พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรพัฒนำประชำธิปไตย” ให้หมำยควำมรวมถึง กำรวิจัย กำรเก็บรวบรวม 

องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ กำรฝึกอบรมเพื่อให้
ระบอบและวถิชีวีติประชำธปิไตยเป็นปึกแผ่นและยัง่ยนื 

“สถำบนั” หมำยควำมว่ำ สถำบนัพระปกเกลำ้ 

“สภำสถำบนั” หมำยควำมว่ำ สภำสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อกำรพฒันำและเผยแพร่ประชำธปิไตย 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรสถำบนัพระปกเกลำ้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๕๗ ก/หน้ำ ๒๐/๔ กนัยำยน ๒๕๔๑ 
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๒๑๔ 

“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“ลูกจำ้ง” หมำยควำมว่ำ ลูกจำ้งของสถำบนัพระปกเกลำ้ 

 

มำตรำ ๔  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้ วตัถุประสงค ์และอ ำนำจหน้ำทีข่องสถำบนั 

   
 

มำตรำ ๕  ใหจ้ดัตัง้สถำบนัขึน้ เรยีกว่ำ “สถำบนัพระปกเกลำ้” และใหส้ถำบนันี้
เป็นนติบิุคคลอยู่ในก ำกบัดูแลของประธำนรฐัสภำ กจิกำรของสถำบนัไม่อยู่ภำยใต้บงัคบั
แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนสมัพนัธ์ กฎหมำยว่ำดว้ย
ประกนัสงัคม และกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิทดแทน  ทัง้นี้ เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร พนักงำน
และลูกจำ้งของสถำบนัต้องไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน กฎหมำยว่ำดว้ยประกนัสงัคมและกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิทดแทน 

สถำบนัเป็นหน่วยงำนของรฐัทีไ่มเ่ป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบ
ปฏิบตัริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ และไม่เป็นรฐัวสิำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิกีำรงบประมำณและ
กฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๖  สถำบนัมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
(๑) ศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

ประชำธปิไตยอย่ำงเป็นระบบ 

(๒) ประสำนงำนกบัหน่วยงำนอื่น ๆ ดำ้นนโยบำยเพื่อกำรพฒันำประชำธปิไตย 

(๓) วจิยัและสนับสนุนกำรวจิยัเพื่อกำรพฒันำประชำธปิไตย 

(๔) เผยแพร่และสนับสนุนกำรเผยแพร่ประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย 

(๕) จัดและสนับสนุนกำรศึกษำอบรมบุคลำกรจำกภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชนเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครอง และกำรเศรษฐกิจและสังคมในระบอบ
ประชำธปิไตย 

(๖) บรกิำรขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัควำมรูแ้ละผลงำนวจิยั และวชิำกำรทำงกำร
เมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย 

(๗) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่ำงประเทศในกิจกำร
เกีย่วกบักำรพฒันำประชำธปิไตย 
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๒๑๕ 

(๘) ส่งเสรมิงำนวชิำกำรของรฐัสภำ 

(๙) บรหิำรกองทุนตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑๐) กระท ำกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของสถำบันหรือ

ตำมทีส่ภำสถำบนัก ำหนด 

 

มำตรำ ๗  ให้สถำบันมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบเขตแห่ง
วตัถุประสงคต์ำมมำตรำ ๖ และอ ำนำจเช่นทีว่่ำนี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถือกรรมสิทธิห์รือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรพัยสิทธิต่ำง ๆ สร้ำง ซื้อ 
ว่ำจำ้ง รบัจำ้ง จดัหำ หรอืด ำเนินกำรใด ๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิทัง้ในและนอกรำชอำณำจกัร 
ตลอดจนทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๒)๒ ให้ประกำศนียบตัร ประกำศนียบตัรชัน้สูง ประกำศนียบตัรกิตติมศกัดิ ์
ประกำศนยีบตัรชัน้สงูกติตมิศกัดิ ์สมัฤทธบิตัร และวุฒบิตัร ไดด้งันี้ 

(ก) ประกำศนียบตัร ออกใหแ้ก่ผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำอบรมกลุ่มวชิำใดกลุ่มวชิำหนึ่ง 

(ข) ประกำศนียบตัรชัน้สูง ออกใหแ้ก่ผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำอบรมกลุ่มวชิำใด
กลุ่มวชิำหนึ่งทีไ่ดร้บัปรญิญำชัน้ใดชัน้หนึ่งหรอืเทยีบเท่ำแลว้ 

(ค) ประกำศนียบตัรกติตมิศกัดิ ์และประกำศนียบตัรชัน้สงูกติตมิศกัดิ ์ออก
ใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒ ิและคุณธรรมอนัควรแก่กำรยกย่อง 

(ง) สมัฤทธบิตัร ออกใหแ้ก่ผูผ้่ำนกำรอบรมและกำรทดสอบเฉพำะวชิำ 

(จ) วุฒบิตัร ออกใหแ้ก่ผูผ้่ำนกำรอบรมเฉพำะเรื่อง 

ทัง้นี้ ตำมขอ้บงัคบัของสถำบนั 

(๓) ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศในกจิกำรเกีย่วกบักำรพฒันำประชำธปิไตย 

(๓ ทวิ)๓ รับสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นเข้ำสมทบในสถำบัน และให้
ประกำศนียบตัร ประกำศนียบตัรชัน้สูง สมัฤทธบิตัร และวุฒบิตัร แก่ผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
อบรมจำกสถำนศกึษำหรอืหน่วยงำนอื่นนัน้ได ้ ทัง้นี้ ตำมขอ้บงัคบัของสถำบนั 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนับสนุนกำรพฒันำประชำธปิไตย 

(๕) ว่ำจำ้งหรอืมอบใหบุ้คคลใดประกอบกจิกำรส่วนใดส่วนหนึ่งของสถำบนั 

(๖) บรหิำรกองทุนตำมกฎหมำยและระเบยีบซึง่สภำสถำบนัก ำหนด 

 
๒ มำตรำ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มำตรำ ๗ (๓ ทว)ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๑๖ 

(๗) ด ำเนินกจิกำรอื่นใดเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถำบนั 

ขอ้บงัคบัตำมวรรคหนึ่งเมือ่ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได๔้ 

 

หมวด ๒ 

สภำสถำบนัและเลขำธกิำร 

   
 

มำตรำ ๘  ใหม้สีภำสถำบนัพระปกเกลำ้ ประกอบดว้ย 

(๑)  ประธำนรฐัสภำเป็นประธำนสภำสถำบนั 

(๒) รองประธำนรฐัสภำเป็นรองประธำนสภำสถำบนั 

(๓) กรรมกำรสภำสถำบนัโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร และเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

(๔) กรรมกำรสภำสถำบนัซึ่งเลอืกจำกประธำนคณะกรรมำธกิำรสำมญัประจ ำ
สภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวนสองคน และกรรมกำรสภำสถำบันซึ่งเลือกจำกประธำน
คณะกรรมำธกิำรสำมญัประจ ำวุฒสิภำจ ำนวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมกำรสภำสถำบนัผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนสบิเอด็คนซึ่งจะไดท้รงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้โดยค ำแนะน ำของประธำนสภำสถำบนั รองประธำนสภำสถำบนัและ
กรรมกำรสภำสถำบนัตำม (๓) และ (๔) และ 

(๖) เลขำธกิำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรสภำสถำบนั 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเลอืกกรรมกำรสภำสถำบนัตำม (๔) และคุณสมบตัิของ
กรรมกำรสภำสถำบนัตำม (๕) ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของสถำบนั 

 

มำตรำ ๘ ทว๕ิ  ในกรณีทีต่ ำแหน่งตำมมำตรำ ๘ ว่ำงลงไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำสถำบันพระปกเกล้ำ 
ประกอบด้วยผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๘ ที่เหลืออยู่ ในกรณีที่ต ำแหน่งที่ว่ำงเป็น
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๘ (๑) ใหร้องประธำนสภำสถำบนัท ำหน้ำทีป่ระธำนสภำสถำบนั 

 

มำตรำ ๙  สภำสถำบนัมอี ำนำจและหน้ำทีค่วบคุมดูแลกจิกำรทัว่ไปของสถำบนั 
และโดยเฉพำะใหม้อี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(๑) ก ำหนดนโยบำยและควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนของสถำบนั 

 
๔ มำตรำ ๗ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มำตรำ ๘ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๑๗ 

(๒) ก ำหนดนโยบำยและควบคุมดูแลกำรบรหิำรเงนิกองทุนและพจิำรณำจดัสรรทุน
ส ำหรบักจิกรรมต่ำง ๆ ของสถำบนั 

(๓) อนุมตัแิผนหลกัและแผนกำรด ำเนินงำนของสถำบนั 

(๔) ออกขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรจดัแบ่งส่วนงำน และกำรบรหิำรงำนของสถำบนั 

(๕) ออกขอ้บงัคบัและวำงระเบยีบเกีย่วกบักำรเงนิและทรพัยส์นิของสถำบนั 

(๖) อนุมตังิบประมำณรำยจ่ำยของสถำบนั 

(๗)๖ อนุมัติให้ประกำศนียบัตร ประกำศนียบัตรชัน้สูง ประกำศนียบัตรกิตติมศักดิ ์
ประกำศนียบตัรชัน้สงูกติตมิศกัดิ ์สมัฤทธบิตัร และวุฒบิตัรของสถำบนั 

(๘) ออกขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรบรหิำรงำนบุคคลของสถำบนัเกี่ยวกบักำรก ำหนด
ต ำแหน่งอตัรำเงนิเดอืน คำ่จำ้ง ค่ำตอบแทน สวสัดกิำรและประโยชน์เกือ้กูลอื่น กำรบรรจุ 
กำรแต่งตัง้ กำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง กำรออกจำกงำน ระเบยีบวนิัย กำรลงโทษ 
กำรรอ้งทุกข ์และกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนักงำนและลูกจำ้ง 

(๘ ทว)ิ๗ ออกขอ้บงัคบัว่ำดว้ยเครื่องแบบ เครื่องแต่งกำยของประธำน รองประธำน 
กรรมกำรสภำสถำบนั รวมทัง้บุคลำกร และผู้ศึกษำอบรม เข็มวทิยฐำนะ ตรำ เครื่องหมำย 
หรอืสญัลกัษณ์ของสถำบนั 

ขอ้บงัคบัดงักล่ำว ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๙) ออกขอ้บงัคบัว่ำด้วยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์และวธิกีำรคดัเลอืกเลขำธกิำร 
กำรปฏิบตัิงำนของเลขำธกิำร และกำรมอบให้ผู้อื่นรกัษำกำรแทนหรอืปฏิบตัิกำรแทน
เลขำธกิำร 

(๑๐) แต่งตัง้และถอดถอนเลขำธกิำรและรองเลขำธกิำร 

(๑๑) ปฏบิตักิำรอื่น ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่องสภำ
สถำบนั 

 

 
๖ มำตรำ ๙ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มำตรำ ๙ (๘ ทว)ิ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๑๘ 

มำตรำ ๑๐  ใหก้รรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่
จะด ำรงต ำแหน่งเกนิสองวำระตดิต่อกนัไม่ได ้

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้ทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ใหก้รรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่แลว้ 

 

มำตรำ ๑๑  นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๐ กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบคุคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ไดร้บัโทษใหจ้ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๑๒  กำรประชุมสภำสถำบนัต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมสภำสถำบัน ถ้ำประธำนสภำสถำบันไม่มำหรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำทีไ่ด ้ใหร้องประธำนสภำสถำบนัเป็นประธำนในทีป่ระชมุ ถำ้ประธำนสภำสถำบนัและ
รองประธำนสภำสถำบันไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

กำรด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกบักำรประชุมทีม่ไิดบ้ญัญัตไิวใ้นมำตรำนี้ ใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้บงัคบัของสภำสถำบนั 
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๒๑๙ 

มำตรำ ๑๓  สภำสถำบนัมอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำร
เพื่อพจิำรณำหรอืปฏบิตักิำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมทีส่ภำสถำบนัมอบหมำย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำร ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๒ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๔  ใหป้ระธำนสภำสถำบนั รองประธำนสภำสถำบนั กรรมกำรสภำสถำบนั 
คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๓ ได้รบัเบี้ยประชุมและหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอย่ำงอื่นตำมระเบยีบทีส่ภำสถำบนัก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๕  ใหส้ถำบนัมเีลขำธกิำรเป็นผูร้บัผดิชอบกำรบรหิำรงำนของสถำบนั
และอำจมรีองเลขำธกิำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนตำมจ ำนวนที่สภำสถำบนัก ำหนด เพื่อท ำ
หน้ำทีต่ำมทีเ่ลขำธกิำรมอบหมำย 

คุณสมบตัิ วธิกีำรแต่งตัง้และถอดถอนเลขำธกิำรและรองเลขำธกิำรให้เป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัของสภำสถำบนั 

เมื่อเลขำธกิำรพน้จำกต ำแหน่งใหร้องเลขำธกิำรพน้จำกต ำแหน่งดว้ย 

 

มำตรำ ๑๖  ใหเ้ลขำธกิำรมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ และอำจไดร้บัแต่งตัง้
อกีได ้แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกนิสองวำระตดิต่อกนัไม่ได ้

 

มำตรำ ๑๗  เลขำธกิำรมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) บรหิำรกจิกำรของสถำบนัใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์และนโยบำยของสภำ

สถำบนั 

(๒) บงัคบับญัชำพนักงำนและลูกจำ้งของสถำบนัทุกต ำแหน่ง 

(๓) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง ลงโทษทำงวนิัยพนักงำน
และลูกจำ้งตลอดจนให้พนักงำนหรอืลูกจำ้งออกจำกต ำแหน่ง  ทัง้นี้ ตำมขอ้บงัคบัที่สภำ
สถำบนัก ำหนด 

(๔) วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสถำบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืมตขิองสภำสถำบนั 

(๕) เป็นผู้แทนสถำบันในส่วนที่ เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก และเพื่ อกำรนี้
เลขำธิกำรจะมอบอ ำนำจให้พนักงำนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนก็ได ้ 
แต่ตอ้งไม่ขดัต่อระเบยีบทีส่ภำสถำบนัก ำหนด 
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๒๒๐ 

มำตรำ ๑๘  ให้สภำสถำบันเป็นผู้ก ำหนดอตัรำเงินเดือนของเลขำธิกำรและ 
รองเลขำธกิำร 

 

มำตรำ ๑๙  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันพระปกเกล้ำ ประกอบด้วย
เลขำธิกำรเป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรอื่นที่สภำสถำบันแต่งตั ้ง 
ตำมทีเ่ลขำธกิำรเสนอ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสีค่นแต่ไม่เกนิเจด็คน 

ให้คณะกรรมกำรบรหิำรสถำบนัพระปกเกล้ำมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำบันและโครงกำรต่ำง ๆ ที่สภำสถำบันให้ควำมเห็นชอบ หรือ
มอบหมำย 

กรรมกำรบรหิำรสถำบนัพระปกเกล้ำ พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อเลขำธกิำรพ้นจำก
ต ำแหน่งและใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

กองทุน 

   
 

มำตรำ ๒๐๘  ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถำบนั เรยีกว่ำ “กองทุนเพื่อ
กำรพัฒนำและเผยแพร่ประชำธิปไตย” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ำยส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนของสถำบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับำลจดัสรรให ้

(๒) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลจดัสรรใหจ้ำกงบประมำณแผ่นดนิ 

(๓) เงนิอุดหนุนจำกต่ำงประเทศ รวมทัง้องคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๕) ดอกผลหรอืรำยไดอ้ื่น 

(๖) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของกองทุน 

 
๘ “กองทุนพฒันำและเผยแพร่ประชำธปิไตย” อยู่ภำยใต้บังคบักฎหมำยว่ำด้วยเงนิคงคลงั 

เมื่อมกีำรเรยีกให้ส่งเงนิเข้ำบญัชีเงนิคงคลงัตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิคงคลงั สถำบนัพระปกเกล้ำจึงมี
หน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมอนัเป็นกำรด ำเนินตำมอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด แต่หำกสถำบนัพระปกเกล้ำมี
ควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิทีถู่กเรยีกใหส้่งเขำ้บญัชเีงนิคงคลงัหรอืเหน็ว่ำกำรค ำนวนของกรมบญัชกีลำง
ยังคลำดเคลื่อนอย่ำงใดก็เป็นเรื่องที่ท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังต่อไปได้  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๖๗/๒๕๕๘) 
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๒๒๑ 

เงนิทุนประเดมิตำม (๑) และเงนิอุดหนุนตำม (๒) นัน้ รฐับำลพึงจดัสรรให้แก่
สถำบนัโดยตรงเป็นจ ำนวนที่เพียงพอส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำม
วตัถุประสงคข์องสถำบนั 

 

มำตรำ ๒๑  รำยไดท้ีเ่กดิจำกกองทุนตำมมำตรำ ๒๐ และรำยไดอ้ื่นของสถำบนั
ใหน้ ำส่งเขำ้กองทุนโดยไม่ต้องส่งกระทรวงกำรคลงัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิคงคลงัและ
กฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

 

มำตรำ ๒๒  บรรดำอสงัหำรมิทรพัย์ที่สถำบนัได้มำโดยมีผู้อุทศิให้หรอืได้มำ
โดยกำรซื้อดว้ยเงนิรำยได้ของสถำบนั หรอืแลกเปลี่ยนกบัทรพัย์สนิของสถำบนั ใหเ้ป็น
กรรมสทิธิข์องสถำบนั 

 

มำตรำ ๒๓  ทรพัย์สนิของสถำบนัไม่อยู่ในควำมรบัผดิแห่งกำรบงัคบัคดแีละ
บุคคลใดจะยกอำยุควำมขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัสถำบนัในเรื่องทรพัยส์นิของสถำบนัมไิด ้

 

หมวด ๔ 

กำรบญัชแีละกำรตรวจสอบ 
   

 

มำตรำ ๒๔  ให้สถำบนัวำงและถือไว้ซึ่งระบบกำรบญัชทีี่เหมำะสมแก่กิจกำร
แยกตำมประเภทงำนส่วนที่ส ำคัญ มีสมุดบญัชีรำยกำรรบัและจ่ำยเงิน ทรพัย์สินและ
หนี้สนิที่แสดงกจิกำรที่เป็นอยู่ตำมควำมจรงิและตำมที่ควร ตำมประเภทงำนพรอ้มดว้ย
ขอ้ควำมอนัเป็นทีม่ำของรำยกำรนัน้ ๆ และใหม้กีำรตรวจสอบบญัชภีำยในเป็นประจ ำ 

 

มำตรำ ๒๕  ให้สถำบนัจดัท ำงบดุล และบญัชรีบัจ่ำย ส่งผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีงบประมำณแผ่นดนิทุกปี 

ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของสถำบันทุกรอบปี แล้วท ำ
รำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อสภำสถำบันภำยในหนึ่ งร้อยห้ำสิบวันนับแต่ 
วนัสิน้ปีงบประมำณแผ่นดนิทุกปี 

 

มำตรำ ๒๖  ใหส้ถำบนัจดัท ำรำยงำนประจ ำปีทุก ๆ ปี เสนอต่อสภำสถำบนัเพื่อ
เสนอประธำนรฐัสภำ โดยแสดงงบดุล และบญัชีรบัจ่ำยที่ผู้สอบบญัชรีบัรองว่ำถูกต้อง
พรอ้มทัง้รำยงำนของผูส้อบบญัชรีวมทัง้แสดงผลงำนของสถำบนัในปีทีล่่วงมำดว้ย 

ใหป้ระธำนรฐัสภำเสนอรำยงำนประจ ำปีตำมวรรคหนึ่งต่อรฐัสภำเพื่อทรำบ 
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๒๒๒ 

หมวด ๕ 

กำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
   

 

มำตรำ ๒๗  ให้มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
สถำบนั ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคนแต่ 
ไม่เกนิสีค่น ซึง่ประธำนรฐัสภำแต่งตัง้โดยควำมเหน็ชอบของสภำสถำบนั 

ให้น ำมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๔ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตร ๒๘  ใหค้ณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของสถำบนั 
มอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(๑) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลงำนของสถำบนัและของเลขำธกิำรโดย
รบัฟังควำมคดิเห็นอย่ำงกว้ำงขวำงเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของสถำบนัประกอบกำร
ประเมนิผลงำน 

(๒) รำยงำนผลกำรตดิตำม และตรวจสอบผลงำนของสถำบนัและของเลขำธกิำร
ต่อประธำนสภำสถำบนัทุกหกเดอืน 

(๓) ประเมนิผลงำนของสถำบนัทุกปีและจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลงำนเสนอ
ต่อประธำนสภำสถำบนั 

 

หมวด ๕ ทว ิ

บทก ำหนดโทษ๙ 

   
 

มำตรำ ๒๘ ทวิ  ผู้ใดใช้เครื่องแบบ เครื่องแต่งกำย เข็มวิทยฐำนะ ตรำ 
เครื่องหมำย หรอืสญัลกัษณ์ของสถำบนั หรอืสิง่อื่นใดที่เลยีนแบบสิง่ดงักล่ำว โดยไม่มี
สทิธทิี่จะใชห้รอืแสดงด้วยประกำรใด ๆ ว่ำตนมปีระกำศนียบตัร ประกำศนียบตัรชัน้สูง 
ประกำศนียบตัรกติตมิศกัดิ ์ประกำศนียบตัรชัน้สูงกติตมิศกัดิ ์สมัฤทธบิตัร  หรอืวุฒบิตัร 
หรอืมตี ำแหน่งใดในสถำบนัโดยที่ตนไม่มสีิทธิ ถ้ำได้กระท ำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ำตน 
มสีทิธทิีจ่ะใช ้หรอืมวีทิยฐำนะ หรอืต ำแหน่งดงักล่ำว ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิหกเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิหำ้หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

 
๙ หมวด ๕ ทว ิบทก ำหนดโทษ มำตรำ ๒๘ ทว ิถงึ มำตรำ ๒๘ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัิ

สถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๒๓ 

มำตรำ ๒๘ ตร ี ผูใ้ด 

(๑) ปลอมหรอืท ำเลียนแบบซึ่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกำย เขม็วทิยฐำนะ ตรำ 
เครื่องหมำย หรอืสญัลกัษณ์ของสถำบนั ไม่ว่ำจะกระท ำเป็นสใีด หรอืท ำดว้ยวธิใีด ๆ 

(๒) ใชส้ิง่ทีป่ลอมหรอืท ำเลยีนแบบตำม (๑) 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำผู้กระท ำควำมผดิตำม (๑) เป็นผู้กระท ำควำมผิดตำม (๒) ด้วย ให้ลงโทษ
กระทงเดยีว 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๒๙  ให้โอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำร ทรพัย์สิน สิทธ ิหนี้ รวมทัง้
งบประมำณของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัรำชกำร
ของสถำบันพระปกเกล้ ำ และพิพิธภัณฑ์ รัฐสภำในส่วนที่ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ที่มีอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบัไปเป็น
ของสถำบนั 

 

มำตรำ ๓๐  ขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งผู้ใดของส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร
และส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ ถำ้สมคัรใจจะโอนไปปฏบิตังิำนเป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของ
สถำบนัและไดแ้จง้ควำมจ ำนงเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจบรรจุและแต่งตัง้ภำยใน
เก้ำสิบวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้โอนข้ำรำชกำรหรอืลูกจ้ำงผู้นัน้ไปเป็น
พนักงำนหรอืลูกจำ้งของสถำบนั  ทัง้นี้ ตำมทีป่ระธำนรฐัสภำและสถำบนัจะไดต้กลงกนั 

ใหข้ำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งทีโ่อนไปเป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของสถำบนั แล้วแต่กรณี 
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง รวมทัง้สทิธแิละประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำกบัทีเ่คยไดร้บัอยู่เดมิไป
พลำงก่อนจนกว่ำจะไดบ้รรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในสถำบนั แต่จะแต่งตัง้ใหไ้ดร้บั
เงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้งต ่ำกว่ำเงนิเดอืนหรอืค่ำจ้ำงที่ได้รบัอยู่เดมิไม่ได้ ส่วนเงนิเดอืนหรอื
ค่ำจำ้ง รวมทัง้สทิธแิละประโยชน์ต่ำง ๆ ทีจ่ะไดร้บัต่อไปนัน้ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
สภำสถำบนั ซึง่ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยพนักงำนรฐัวสิำหกจิ 

 

มำตรำ ๓๑  กำรโอนข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๓๐ ให้ถือว่ำเป็นกำรออกจำก
รำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่ง และให้ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรหรอืกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำร แลว้แต่กรณี 
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๒๒๔ 

กำรโอนลูกจ้ำงตำมมำตรำนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรออกจำกงำนเพรำะทำงรำชกำร      
ยุบต ำแหน่งหรอืทำงรำชกำรเลกิจำ้งโดยไม่มคีวำมผดิ และใหไ้ดร้บับ ำเหน็จตำมระเบยีบ
กระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยบ ำเหน็จลูกจำ้ง 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำกำรท ำงำนส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จหรอืบ ำนำญ
ตำมขอ้บงัคบัของสถำบนั ขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งผูใ้ดทีโ่อนไปตำมมำตรำ ๓๐ ประสงคจ์ะ
ให้นับเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนในขณะทีเ่ป็นขำ้รำชกำรหรอืลูกจำ้งก่อนที่มกีำรโอน
เป็นเวลำท ำงำนของพนักงำนหรอืลูกจ้ำงของสถำบัน แล้วแต่กรณี กใ็ห้มสีทิธกิระท ำได้
โดยแสดงควำมจ ำนงว่ำไม่ขอรบับ ำเหนจ็หรอืบ ำนำญ 

กำรไม่ขอรบับ ำเหนจ็หรอืบ ำนำญตำมวรรคสำม จะต้องกระท ำภำยในเกำ้สบิวนั
นับแต่วนัที่โอน ส ำหรบักรณีของขำ้รำชกำรให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร ส ำหรบักรณีของลูกจ้ำงให้กระท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อเป็น
หลกัฐำนยื่นต่อส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ
แลว้แต่กรณี ไปใหก้ระทรวงกำรคลงัทรำบ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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๒๒๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
จดัตัง้สถำบันพระปกเกล้ำขึ้นเป็นสถำบันทำงวิชำกำร ในก ำกับรฐัสภำ เพื่อท ำหน้ำที่
เผยแพร่ควำมรูด้ำ้นกำรเมอืง กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยไปสู่ประชำชน รวมทัง้
เพื่อกำรศกึษำคน้ควำ้ และวจิยัปัญหำและแนวทำงกำรพฒันำประชำธปิไตยอย่ำงมรีะบบ 
เพื่อใหร้ะบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์ทรงเป็นประมุขมคีวำมเป็นปึกแผ่นและ
ยัง่ยนื  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐ 

 

มำตรำ ๑๐  บรรดำประกำศนียบัตร ประกำศนียบัตรชัน้สูง ประกำศนียบัตร
กติติมศกัดิ ์ประกำศนียบตัรชัน้สูงกิตติมศกัดิ ์สมัฤทธบิตัร และวุฒบิตัร รวมทัง้เครื่องแบบ 
เครื่องแต่งกำย เข็มวิทยฐำนะ ตรำ เครื่องหมำย หรือสญัลักษณ์ที่ได้มอบ ใช้ หรือท ำขึ้น 

เพื่อใช้ตำมวตัถุประสงค์ของสถำบันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับควำม
คุ้มครองตำมมำตรำ ๒๘ ทวิ และมำตรำ ๒๘ ตรี ของหมวด ๕ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำบนัพระปกเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
สถำบนัพระปกเกล้ำในปัจจุบันยงัไม่มีบทบญัญัติก ำหนดให้สภำสถำบันพระปกเกล้ำ
ด ำเนินงำนต่อไปได้ในกรณีสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นอำยุหรือถูกยุบหรอืมีเหตุอื่นที่ท ำให้
องค์ประกอบของสภำสถำบนัไม่ครบถ้วนตำมกฎหมำย ประกอบกบัอ ำนำจหน้ำที่ของ
สถำบนัพระปกเกลำ้ซึ่งเป็นสถำบนัวชิำกำรในก ำกบัรฐัสภำยงัไม่อยู่ในมำตรฐำนเดยีวกนั
กับสถำบันอุดมศึกษำของรฐัและเอกชนโดยทัว่ไป จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไข
เพิม่เติมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันพระปกเกล้ำ ใหส้ภำสถำบนัพระปกเกล้ำด ำเนินกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบนัพระปกเกล้ำให้อยู่ในมำตรฐำน
เดยีวกบัสถำบนัอุดมศกึษำของรฐัและเอกชนโดยทัว่ไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๑๑ ก/หน้ำ ๑๐/๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๔๓ 
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๒๒๖ 

ประมวลจรยิธรรม 

บุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ 

   
 

ค ำปรำรภ 

 

โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ ๒๗๙ ก ำหนดใหม้ำตรฐำนทำง
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรฐั ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้นส ำหรบั 
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัแต่ละประเภท นัน้ 

 

สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรในก ำกับดูแลของประธำนรัฐสภำได้
พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร พนักงำนและลูกจำ้ง ทุกต ำแหน่งมหีน้ำที่
ที่ต้องปฏิบตัิงำนเพื่อให้งำนของแผ่นดินในส่วนที่ตนรบัผดิชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สงัคม ดงันัน้ กำรใชอ้ ำนำจเพื่อใหห้น้ำทีท่ี่ตนรบัผดิชอบลุล่วง เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร 
พนักงำนและลูกจำ้ง จงึตอ้งมคีุณธรรม ซึง่เป็นกำรอนัพงึท ำ เพรำะน ำประโยชน์ใหเ้กดิแก่
ส่วนรวมและตนเอง และศลีธรรมซึ่งเป็นกำรอนัพึงเว้น เพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและ
ตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจรยิธรรมอนัเป็นควำมประพฤติที่ดีงำม สมกับควำมเป็น
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

 

จรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ฉบบันี้จงึก ำหนดขึน้เพื่อใหเ้กดิส ำนึก
ลกึซึ้งและเทีย่งธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีควรแก่ควำมไวว้ำงใจและเชื่อมัน่
ของปวงชน และด ำรงตนตัง้มัน่เป็นแบบอย่ำงทีด่งีำม สมกบัควำมเป็นเจำ้หน้ำทีข่องรฐัใน
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัผูท้รงเป็นตวัอย่ำงแห่งจรยิธรรมอนัสงูสุด 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
ประกอบค่ำนิยมหลกัของมำตรฐำนจรยิธรรมส ำหรบัผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและ
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั อนัผู้ตรวจกำรแผ่นดนิไดใ้ห้ค ำแนะน ำให้หน่วยงำนทัง้หลำยถือปฏิบตั ิ
สถำบนัพระปกเกล้ำ จงึก ำหนดมำตรฐำนทำงจรยิธรรมขึ้นเป็นประมวลจรยิธรรมของ
บุคลำกรสถำบนัพระปกเกลำ้เพื่อใชบ้งัคบัเป็นมำตรฐำนกลำงไว ้ดงัต่อไปนี้ 
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๒๒๗ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๑๑๑  ประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกล้ำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิประกำศสถำบนัพระปกเกล้ำ ลงวนัที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๔๔ 
เรื่อง จรรยำบรรณพนักงำน ลูกจำ้งของสถำบนัพระปกเกลำ้ 

 

ขอ้ ๓  ในประมวลจรยิธรรมบุคลำกรสถำบนัพระปกเกลำ้ นี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบัน

พระปกเกล้ำ และกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่สถำบัน
พระปกเกลำ้ก ำหนดขึน้ตำมค ำแนะน ำของผูต้รวจกำรแผ่นดนิ และกฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ
หรอืประกำศ ซึง่ประกอบดว้ยจรยิธรรมเฉพำะของหน่วยงำนในสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“สถำบนั” หมำยควำมว่ำ สถำบนัพระปกเกลำ้ 

“บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร ผูช้่วยเลขำธกิำร พนักงำน 
และลูกจำ้งทุกต ำแหน่งของสถำบนัพระปกเกล้ำ และใหห้มำยควำมรวมถงึผูท้รงคุณวุฒทิี่
มสีญัญำกบัสถำบนัและไดร้บัค่ำตอบแทน 

“ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ผูอ้ ำนวยกำรพพิธิภณัฑห์รอืต ำแหน่งบรหิำรทีเ่ทยีบเท่ำ 

“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก วทิยำลยั พพิธิภณัฑ์และหมำยควำมรวมถงึ
หน่วยงำนขึน้ตรงของสถำบนัดว้ย 

“คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

“ของขวญั” หมำยควำมว่ำ ของขวญัตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ และกฎหมำยว่ำดว้ยควำมผดิเกี่ยวกบักำรขดักนั
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๕๙ ง/หน้ำ ๑๑๗/๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๒ 
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๒๒๘ 

หมวด ๒ 

ค่ำนิยมหลกัของบุคลำกร 

   
 

ขอ้ ๔  บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อ
รกัษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ เป็นกลำงทำงกำรเมอืง อ ำนวยควำมสะดวก 
และใหบ้รกิำรแก่ประชำชนตำมหลกัธรรมำภบิำล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่ำนิยมหลกัดงันี้ 

(๑ ) มีจิตส ำนึกและยึดมั น่ ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

(๒) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และต้องยึดถือประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชำตเิหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรอืส่วนกลุ่ม 

(๓) มีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรบัผิดชอบต่อหน้ำที่ เสยีสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรวดเรว็ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

(๔) ยดึมัน่ในจรยิธรรม ยนืหยดักระท ำในสิง่ทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม 

(๕) มคีวำมซื่อสตัย์สุจรติ ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศยั
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีจิตมุ่ง
บรกิำร มอีธัยำศยัที่ด ีไม่เลอืกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมและยดึถอืผลประโยชน์สำธำรณะ
เป็นส ำคญั 

(๗) ใชข้อ้มูลข่ำวสำรทีไ่ดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และใหข้อ้มูล
ขำ่วสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง ทนักำรณ์ และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

(๘) เคำรพและปฏบิตัติำมรฐัธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ 

(๙) มุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมและให้ควำมส ำคญักับกำร
เรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่องโดยรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวชิำชพีอย่ำงเคร่งครดั 

(๑๐) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
หน่วยงำนโดยรวม 
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๒๒๙ 

หมวด ๓ 

จรยิธรรมบุคลำกร 

   
 

ข้อ ๕  บุคลำกรต้องยึดมัน่ ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ไม่แสดงกำรต่อตำ้นกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข หรอืสนับสนุนใหน้ ำกำรปกครองในระบอบอื่นทีไ่ม่มพีระมหำกษตัรยิ์ทรง
เป็นประมุขมำใชใ้นประเทศไทย 

(๒) จงรกัภกัดตี่อพระมหำกษตัรยิ ์และไม่ละเมดิองคพ์ระมหำกษตัรยิ ์พระรำชนิี 
และพระรชัทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรอืทำงวำจำ 

 

ข้อ ๖  บุคลำกรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำต ิเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรอืส่วนกลุ่ม โดยอย่ำง
น้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ไม่น ำควำมสมัพนัธส่์วนตวัทีต่นมตี่อบุคคลอื่นไม่ว่ำจะเป็นญำตพิีน้่อง พรรค
พวกเพื่อนฝงู หรอืผูม้บีุญคุณส่วนตวั มำประกอบกำรใช้ดุลพนิิจใหเ้ป็นคุณหรอืเป็นโทษ
แก่บุคคลนัน้ หรอืปฏบิตัติ่อบุคคลนัน้ต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรอืชงั 

(๒) ไม่ใช้เวลำท ำงำน เงนิ ทรพัย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกของทำงสถำบนัไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอืผูอ้ื่นเวน้แต่ไดร้บัอนุญำต 
โดยชอบดว้ยกฎหมำยตำมกฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืประกำศของสถำบนั หรอืกฎหมำย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๓) ไม่กระท ำกำรใด หรอืด ำรงต ำแหน่ง หรอืปฏิบตัิกำรใดในฐำนะส่วนตวัซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำม
รบัผดิชอบของหน้ำที ่

ในกรณีมีควำมเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลำกรผู้นัน้ยุติกำรกระท ำ
ดงักล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำที่บุคลำกรนัน้สงักัดอยู่และคณะกรรมกำร
จรยิธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจรยิธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตำมนัน้ 

(๔) ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบในสถำบนัโดยตรงหรอืหน้ำทีอ่ื่นในสถำบนั 
รฐัวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรอืหน่วยงำนของรฐั บุคลำกรต้องยึดถือประโยชน์ของ
สถำบนัเป็นหลกั ในกรณีที่มคีวำมขดัแย้งระหว่ำงประโยชน์ของสถำบนั หรอืประโยชน์
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๒๓๐ 

ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรอืส่วนกลุ่ม อนัจ ำเป็นต้องชี้ขำดหรอืวินิจฉัย ต้องยึด
ประโยชน์ของสถำบนัและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคญั 

 

ข้อ ๗  บุคลำกรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ 
ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรวดเรว็ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยอย่ำงน้อยต้องวำง
ตนดงันี้ 

(๑) อุทศิตนให้กับกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั และ
เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถทีม่อียู่ ในกรณีทีต่้องไปปฏบิตังิำนอื่นของรฐัดว้ย จะตอ้งไม่ท ำให้
งำนในหน้ำทีเ่สยีหำย 

(๒) ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงำนในหน้ำที่ ไม่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ ำเกิน
ระยะเวลำทีก่ ำหนดในกฎหมำยหรอืเกนิสมควร 

(๓) ละเวน้จำกกำรกระท ำทัง้ปวงทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่
ของตนหรอืของบุคลำกรอื่น ไม่ก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรอื่น
โดยมชิอบ 

(๔) ใชดุ้ลพนิิจและตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรู้ ควำมสำมำรถเยีย่ง
ทีป่ฏบิตัใินวชิำชพี ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมขอ้มูลพยำนหลกัฐำนและ
ควำมเหมำะสมของแต่ละกรณี 

(๕) เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสงักัดทรำบโดยพลนั เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขแล้วให้รำยงำน 
ต่อผูอ้ ำนวยกำรผูร้บัเรื่องทรำบโดยทนัท ี

(๖) ไม่ขดัขวำงกำรตรวจสอบของศำลหรอืหน่วยงำนที่มหีน้ำที่ตรวจสอบตำม
กฎหมำยหรอืประชำชน ตอ้งใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและ
ครบถว้น เมื่อไดร้บัค ำรอ้งขอในกำรตรวจสอบ 

(๗) ไม่มอบหมำยงำนดว้ยวำจำ เวน้แต่มคีวำมจ ำเป็นรบีด่วนหำกปล่อยใหเ้นิ่น
ชำ้ไปงำนจะเสยีหำย ในกรณีทีม่อบหมำยงำนดว้ยวำจำ เมื่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำบนัทกึเสนอ
เรื่องนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมค ำสัง่ ผูม้อบหมำยต้องไม่มอบหมำยให้ผูอ้ื่นตดัสนิใจ
หรอืสัง่กำรแทน 

 

ขอ้ ๘  บุคลำกรต้องยดึมัน่ในจรยิธรรมและยนืหยดักระท ำในสิง่ที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยง
ประมวลจรยิธรรมนี้ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืมผีูท้กัทว้งว่ำกำรกระท ำใดของบุคลำกรอำจ
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๒๓๑ 

ขดัประมวลจรยิธรรม บุคลำกรต้องไม่กระท ำกำรดงักล่ำว หรือ  หำกก ำลงักระท ำกำร
ดงักล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำร และส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมพิจำรณำวนิิจฉัย  
ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรจรยิธรรมวนิิจฉัยว่ำกำรกระท ำนัน้ขดัประมวลจรยิธรรม บุคลำกร
จะกระท ำกำรนัน้มไิด ้

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  บุคลำกรมีหน้ำที่ต้อง
รำยงำนกำรฝ่ำฝืนดงักล่ำวพรอ้มพยำนหลกัฐำนหำกมตี่อผู้บงัคับบญัชำที่ตนสงักดั และ
ให้ผู้อ ำนวยกำรพจิำรณำและรำยงำนต่อเลขำธกิำร ในกรณีที่เลขำธกิำร รองเลขำธกิำร 
ผูช้่วยเลขำธกิำร และผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืนจรยิธรรมต้องรำยงำนต่อผู้บงัคบับญัชำ
เหนือชัน้ขึน้ไปหรอืคณะกรรมกำรจรยิธรรม แลว้แต่กรณี 

ในระหว่ำงทีย่งัไม่มคี ำสัง่จำกผู้บงัคบับญัชำผูร้บัรำยงำน หรอืกำรวนิิจฉัย
จำกคณะกรรมกำรจรยิธรรม บุคลำกรทีถู่กรำยงำนว่ำฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมนี้จะกระท ำ
กำรทีถู่กรำยงำนนัน้มไิด ้

ควำมในขอ้นี้ให้ใชบ้งัคบักบักำรฝ่ำฝืนรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมำย และกำร
ทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบดว้ย 

(๓) ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทัง้ที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับ 
ค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมใิช่ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรฐั และกิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อ
เลขำธกิำรและคณะกรรมกำรจรยิธรรม ในกรณีทีก่ำรด ำรงต ำแหน่งนัน้ ๆ อำจขดัแย้งกบั
กำรปฏบิตัหิน้ำทีห่รอือำจท ำใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่สยีหำย 

ควำมในขอ้นี้ใหใ้ชบ้งัคบักบักำรเป็นลูกจำ้ง กำรรบัจำ้งท ำของ กำรเป็นตวัแทน 
กำรเป็นนำยหน้ำ และกำรมนีิตสิมัพนัธอ์ื่นในท ำนองเดยีวกนัดว้ย 

(๔) ในกรณีทีบุ่คลำกรเขำ้ร่วมประชุมและพบว่ำมกีำรกระท ำซึ่งมลีกัษณะ ตำม (๒) 
ของขอ้นี้ หรอืมกีำรเสนอเรื่อง ซึ่งมลีกัษณะตำม (๒) ของขอ้นี้ผ่ำนบุคลำกร บุคลำกรมี
หน้ำที่ต้องคดัค้ำนกำรกระท ำดงักล่ำว และบนัทกึกำรคดัค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำร
ประชุมหรอืในเรื่องนัน้ แลว้แต่กรณี 

หำกมไิดม้กีำรด ำเนินกำรตำมขอ้นี้ใหถ้อืว่ำบุคลำกรมส่ีวนร่วมรูเ้ห็นในกำร
ฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมนี้ดว้ย 

 

ขอ้ ๙  บุคลำกรตอ้งมคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติ ละเวน้จำกกำรแสวงประโยชน์ทีม่ชิอบ
โดยอำศยัต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขดักนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 
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๒๓๒ 

(๑) ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรอืหน้ำที่โดยมิชอบ หรอืยอมให้ผู้อื่นใช้ต ำแหน่ง 
อ ำนำจหรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ แสวงหำเงิน ทรพัย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ทัง้ที่
ค ำนวณเป็นเงินได้หรือไม่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ ต ำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

กำรกระท ำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระท ำซึ่งไม่ได้ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือ
หน้ำทีโ่ดยตรง แต่กระท ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจว่ำตนมตี ำแหน่ง อ ำนำจหรอืหน้ำทีน่ัน้ดว้ย 

(๒) ไม่ใชต้ ำแหน่ง อ ำนำจหรอืหน้ำที ่หรอืยอมให้ผูอ้ื่นใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรอื
หน้ำที่ของตนไปมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจโดยอสิระในกำรใชอ้ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรฐัซึ่งด ำรงต ำแหน่งอื่นโดยทุจรติเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นกำร
อนัชอบดว้ยกฎหมำยหรอืทีส่ถำบนัอนุญำต 

(๓) ไม่เรยีก รบั หรอืยอมจะรบั หรอืยอมให้ผู้อื่นเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัซึ่ง
ของขวญัแทนตนหรอืญำตขิองตน ไม่ว่ำก่อนหรอืหลงัด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้ำทีไ่ม่
ว่ำจะเกี่ยวขอ้งหรอืไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืไม่กต็ำม เวน้แต่เป็นกำรใหโ้ดย
ธรรมจรรยำ หรอืเป็นกำรใหต้ำมประเพณีหรอืใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

(๔) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรอืกระท ำกำรที่เป็นคุณ หรอืเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะ
ชอบหรอืชงับุคคลนัน้ หรอืบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลนัน้ 

(๕)๑๒ ไม่รบัต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๓) โดยมิได้รบั
อนุญำตจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรม 

(๖) ไม่รเิริม่ เสนอ หรอือนุมตัโิครงกำร กำรด ำเนินกำร หรอืกำรท ำนิตกิรรมหรอื
สญัญำซึ่งรู้ หรอืมขี้อสงสยัว่ำตนเองหรอืบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยหรอืประมวลจรยิธรรมนี้ ไม่รบัเลี้ยง รบักำรบนัเทิงหรอืนันทนำกำร ไปดู
งำนในประเทศหรอืต่ำงประเทศ จำกผู้ซึ่งมำตดิต่อหรอืก ำลงัจะติดต่องำนกบัหน่วยงำน
นัน้ เวน้แต่ทีส่ถำบนัก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๐  บุคลำกรตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมเทีย่งธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
ให้บรกิำรแก่ประชำชน โดยมอีธัยำศยัที่ดแีละไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำง
น้อยตอ้งวำงตน ดงันี้ 

(๑) ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
หรอืละเวน้กำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำว และไม่ใชอ้ ำนำจเกนิกว่ำทีม่อียู่ตำมกฎหมำย 

 
๑๒ ขอ้ ๙ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกล้ำ (ฉบบัที ่๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๓๓ 

(๒) ใช้อ ำนำจเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ หรอืด ำเนินกำรอื่น โดยค ำนึงถึงศกัดิศ์รคีวำม
เป็นมนุษย์และสทิธเิสรภีำพของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้กระทบสทิธเิสรภีำพของบุคคล
หรอืก่อภำระหรอืหน้ำทีใ่หบุ้คคลโดยไม่มอี ำนำจตำมกฎหมำย 

(๓) ปฏบิตัติำมค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยและประมวลจรยิธรรมนี้ 
(๔) ไม่พดูเทจ็ ไม่รำยงำนเทจ็หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรแจง้ใหท้รำบ 

(๕) ใหบ้รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมอีธัยำศยัทีด่ ีปรำศจำกอคต ิ
และไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลผูม้ำตดิต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิน่ก ำเนิด เชื้อชำต ิภำษำ 
เพศ อำยุ ควำมพกิำร สภำพทำงกำยหรอืสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกจิ
หรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศกึษำ อบรม หรอืควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืงอนัไม่
ขดัต่อรฐัธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทีร่ฐัก ำหนดขึ้น เพื่อขจดัอุปสรรค 
หรอืส่งเสรมิใหบุ้คคลสำมำรถใชส้ิทธแิละเสรภีำพได ้เช่นเดยีวกบับุคคลอื่น หรอืเป็นกำร
เลอืกปฏบิตัทิีม่เีหตุผล เป็นธรรมและเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป 

(๖) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงตำมนโยบำยของสภำสถำบนั 
ไม่กระท ำกำรอนัเป็นฝักฝ่ำยทำงกำรเมืองหรอืกระท ำกำรอนัเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่
พรรคกำรเมอืง 

(๗) ละเวน้กำรใหส้มัภำษณ์ กำรอภปิรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรอื
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อนักระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดง
ควำมเหน็ทำงวชิำกำรตำมหลกัวชิำ 

(๘) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพเิศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรอื ผู้มี
บุญคุณ และตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมเทีย่งธรรมไม่เหน็แก่หน้ำผูใ้ด 

(๙) ไม่ลอกหรอืน ำผลงำนของผูอ้ื่นมำใชเ้ป็นของตนเองโดยมไิดร้ะบุแหล่งทีม่ำ
ตำมวธิกีำรทีส่ถำบนัก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๑  บุคลำกรต้องใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรใน
หน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิโดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ไม่ใช้ขอ้มูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อนัไม่ใช่กำรปฏิบตัิ
หน้ำที ่โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 

(๒) รกัษำควำมลบัของสถำบนั และควำมลบัอื่นที่ได้มำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที ่
หรือจำกผู้มำติดต่องำน เว้นแต่กำรเปิดเผยนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนกำร
ยุตธิรรม หรอืกำรตรวจสอบตำมทีก่ฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ก ำหนด 
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๒๓๔ 

(๓) ชี้แจง แสดงเหตุผลทีแ่ทจ้รงิและครบถ้วนในกรณีทีก่ระท ำกำรอนักระทบต่อ
สทิธเิสรภีำพบุคคลอื่น ไม่อนุญำต หรอืไม่อนุมตัติำมค ำขอของบุคคล หรอืเมื่อบุคคลรอ้ง
ขอ ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองได้ก ำหนดยกเว้นไว้  ทัง้นี้  จะต้อง
ด ำเนินกำรภำยในสบิหำ้วนัท ำกำรนับแต่กระท ำกำรดงักล่ำวหรอืไดร้บักำรรอ้งขอ 

(๔) ในกรณีที่ต้องประกำศกำรด ำเนินกำรใดให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป เช่น กำร
สอบแข่งขนัหรือคดัเลือก กำรประกวดรำคำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้ทุน หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น ต้องปิดประกำศไว้ ณ ที่ปิดประกำศของสถำบนั และลงประกำศในระบบ
ขอ้มูลทำงไกลอเิลก็ทรอนิกส ์(web page) ของสถำบนั  ทัง้นี้ โดยประกำศล่วงหน้ำก่อน
วนัครบก ำหนดไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนัท ำกำร เวน้แต่กรณีทีส่ถำบนัก ำหนด 

(๕) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยขอ้มูลข่ำวสำรของสถำบนัอย่ำงเคร่งครดัและ
รวดเรว็ ไม่ถ่วงเวลำใหเ้น่ินชำ้ 

 

ขอ้ ๑๒  บุคลำกรต้องเคำรพและปฏิบตัิตำมรฐัธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำง
ตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมดิรฐัธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรอืขอ้บงัคบัที่ชอบด้วยกฎหมำย ใน
กรณีมขีอ้สงสยั หรอืมขีอ้ทกัทว้งว่ำกำรกระท ำไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรอื
ข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำย บุคลำกรต้องแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดอยู่และ
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ และจะด ำเนินกำรต่อไปได ้ต่อเมื่อไดข้อ้ยุตจิำกหน่วยงำนทีม่ี
อ ำนำจหน้ำทีแ่ลว้ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสัง่หรอืกำรด ำเนินกำรใด ที่ตนมส่ีวนเกี่ยวขอ้งไม่ชอบ
ดว้ยรฐัธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรอืขอ้บงัคบั ตอ้งทกัทว้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว ้

(๓) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรอืแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำม
รบัผดิชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง ดงักล่ำว
โดยเรว็ 

(๔) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศยัชื่อตนเองถอืครองทรพัย์สนิ สทิธ ิหรอืประโยชน์
อื่นใดแทนบุคคลอื่นอนัเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรอืใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิง่ดงักล่ำว
แทนตนเพื่อปกปิดทรพัยส์นิของตน 

(๕ ) เมื่ อทรำบว่ำมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในสถำบัน 
ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น เพื่อใหเ้กดิกำรเคำรพกฎหมำยขึน้โดยเรว็ 
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๒๓๕ 

(๖) เมื่อได้รบัค ำร้อง หรอืค ำแนะน ำจำกผูต้รวจกำรแผ่นดนิ หรอืหน่วยงำนอื่น
ว่ำกฎหมำย กฎ หรอืขอ้บงัคบัทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบสถำบนัทีส่รำ้งภำระเกนิสมควรแก่ 
ประชำชน หรอืสรำ้งควำมไม่เป็นธรรมใหเ้กดิขึ้น ใหส้ถำบนัด ำเนินกำรทบทวนกฎหมำย 
กฎ หรอืขอ้บงัคบั ดงักล่ำวโดยเรว็และใหจ้ดัท ำรำยงำนแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรจรยิธรรม 

 

ขอ้ ๑๓  บุคลำกรต้องมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน รกัษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่ง
วชิำชพีโดยเคร่งครดั โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตนดงันี้ 

(๑) ปฏิบตัิงำนโดยมุ่งประสทิธิภำพ และประสทิธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุด 
เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 

(๒) ใชง้บประมำณ ทรพัย์สนิ สทิธแิละประโยชน์ที่ทำงสถำบนัจดัให ้ดว้ยควำม
ประหยดั คุม้ค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 

(๓) ใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ตำมคุณภำพ
และมำตรฐำนวชิำชพีโดยเคร่งครดั และไม่ละเมดิจรยิธรรมวชิำชพีหรอือำชพี 

 

ข้อ ๑๔  บุคลำกรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รกัษำชื่อเสียงและ
ภำพลกัษณ์ของสถำบนัโดยรวม โดยอย่ำงน้อยตอ้งวำงตน ดงันี้ 

(๑) ไม่ละเมิดหลักส ำคญัทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มี ข้อ
ขดัแย้งระหว่ำงประมวลจรยิธรรมนี้กับหลกัส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี 
บุคลำกรตอ้งเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรจรยิธรรมพจิำรณำวนิิจฉยั 

(๒) ไม่คบหำสมำคมเป็นอำจณิกบับุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ซึ่งสงัคมไม่ไว้วำงใจ
หรอืมชีื่อเสยีงในทำงเสื่อมเสยี 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชำในสถำบนัทุกระดบัชัน้ต้องปกครอง ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำดว้ย
ควำมเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตน และควบคุมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมโดยเคร่งครดั 

(๔) ผู้บงัคบับญัชำในสถำบนัทุกระดบัชัน้ต้องสนับสนุน ส่งเสรมิผู้อยู่ใต้บงัคบั
บญัชำทีซ่ื่อสตัย ์มผีลงำนดเีด่น มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ และขยนัขนัแขง็ ไม่เลอืกทีร่กัมกั
ทีช่งั และยดึมัน่ในระบบคุณธรรม 

(๕) ไม่กระท ำกำรใดอนัอำจน ำควำมเสื่อมเสยีและไม่ไวว้ำงใจใหเ้กดิแก่สถำบนั 
หรอืสงัคม และประเทศชำต ิ

(๖) ไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศ ลวนลำม แทะโลม
หรอืกระท ำกำรใดอนัไม่เหมำะสมทำงเพศต่อผูอ้ื่น หรอืต่อผูม้ำตดิต่องำน 
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๒๓๖ 

 

หมวด ๔ 

กลไกและระบบกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรม 

   
 

ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมกำรจรยิธรรม 

   
 

ขอ้ ๑๕๑๓  ใหเ้ลขำธกิำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขึน้เพื่อควบคมุ ก ำกบัให้
มกีำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรม ประกอบดว้ย 

(๑) ประธำนกรรมกำร มำจำก รองเลขำธกิำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกเลขำธกิำร 

(๒) กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำกเลขำธกิำร 

(๓) กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงในสถำบนัที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำกเลขำธกิำรตำมระเบยีบทีส่ถำบนัก ำหนด 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวนสองคน ที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำก
เลขำธกิำร 

(๕) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  ทัง้นี้ 
เลขำธกิำรจะแต่งตัง้ผูช้่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกนิสองคนกไ็ด ้

ในกรณีที่กรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด และยงัมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่ง
กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่
เหลอือยู่ 

 

ข้อ ๑๕/๑๑๔  ให้กรรมกำรจริยธรรมตำมข้อ ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) มีวำระใน
ต ำแหน่งครำวละสองปี ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  
ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำร
จรยิธรรมซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

กรรมกำรจรยิธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบัแต่งตัง้อีกได้แต่จะ
ด ำรงต ำแหน่งเกนิสองวำระตดิต่อกนัไม่ได ้

 
๑๓ ขอ้ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) 
๑๔ ขอ้ ๑๕/๑ เพิม่โดยประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) 
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๒๓๗ 

ในกรณีที่กรรมกำรจรยิธรรมพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้
กรรมกำรจรยิธรรมขึน้ใหม่ ใหก้รรมกำรจรยิธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป
จนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรจรยิธรรมขึน้ใหม่ 

 

ข้อ ๑๕/๒๑๕  นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อ ๑๕/๑ กรรมกำร
จรยิธรรมพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบคุคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๖) ขำดคุณสมบตัติำมลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๑๕/๓ 

 

ขอ้ ๑๕/๓๑๖  ผูซ้ึ่งจะไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรจรยิธรรม ต้องไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ี

(๒) ไม่เคยถูกตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๓) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพกังำน พกัรำชกำร หรอืสัง่ใหห้ยุดงำนเป็นกำรชัว่ครำวใน
ลกัษณะเดยีวกบักำรพกังำนหรอืพกัรำชกำร 

(๔) ไม่เคยตอ้งค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหไ้ดร้บัโทษจ ำคุก 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจำกรำชกำร รฐัวสิำหกิจ 
หรอืหน่วยงำนอื่นเพรำะกระท ำผดิวนิัย 

 

ขอ้ ๑๖  คณะกรรมกำรจรยิธรรมมอี ำนำจดงันี้ 
(๑) ควบคุม ก ำกบั ส่งเสรมิและใหค้ ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้

ในสถำบนั 

(๒) สอดส่องดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมในสถำบนั ในกรณีที่ม ี
ขอ้สงสยั หรอืมีขอ้รอ้งเรยีนว่ำมกีำรฝ่ำฝืนจรยิธรรม จะต้องไต่สวนขอ้เท็จจรงิและมคี ำ
วนิิจฉยัโดยเรว็ 

 
๑๕ ขอ้ ๑๕/๒ เพิม่โดยประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) 
๑๖ ขอ้ ๑๕/๓ เพิม่โดยประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒) 
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๒๓๘ 

(๓) พจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกดิจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้ใน
สถำบนั ใหค้ ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรจรยิธรรมเป็นทีสุ่ด 

(๔) คุม้ครองบุคลำกรซึ่งปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมใิห้
ผูบ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรผูน้ัน้ 

(๕) เสนอแนะกำรแก้ไขเพิม่เตมิประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืกำรอื่นที่เห็นสมควร
ต่อเลขำธกิำร 

(๖) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ หรอื ตำมทีส่ภำสถำบนัมอบหมำย 

 

ส่วนที ่๒ 

ระบบกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรม 

   
 

ข้อ ๑๗  โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎที่มีโทษทำงอำญำ กำรตีควำม
ประมวลจรยิธรรมนี้ไม่พงึค ำนึงถึงแต่เฉพำะถ้อยค ำส ำนวนที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
กำรประพฤตผิดิจรยิธรรมมไิดจ้ ำกดัอยู่แต่เฉพำะทีบ่ญัญตัไิวช้ดัแจง้ในประมวลจริยธรรม
นี้เท่ำนัน้ ทัง้ไม่พึงตีควำมอย่ำงแคบ จนท ำให้ผู้กระท ำกำรอนัวิญญูชนเห็นว่ำละเมิด
จรยิธรรม กลบัไม่ตอ้งรบัผดิตำมประมวลจรยิธรรมนี้ 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัต้องตคีวำมประมวลจรยิธรรมนี้ ตอ้งตคีวำมใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นส ำคญั ทัง้ต้องมุ่งสร้ำงส ำนึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุง
เกยีรตแิละศกัดิศ์รบีุคลำกรทีส่รำ้งควำมไวว้ำงใจและเชื่อมัน่ของปวงชน และกำรด ำรงตน
เป็นแบบอย่ำงทีด่งีำมเป็นส ำคญั 

 

ขอ้ ๑๘  ในกรณีที่มีกำรขดัหรือแย้งกันระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้ กับหลกั
ศำสนำ ประเพณี หรอืค่ำนิยมของสงัคมใหว้นิิจฉยักรณีนัน้ ๆ ไปตำมประมวลจรยิธรรมนี้ 
แต่กำรลงโทษจะลงโทษเพยีงใดกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๙  กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมตำมควำมในประมวลจรยิธรรมตำมหมวด ๓ นี้ 
เป็นควำมผิดวินัยตำมข้อบังคบัว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลของสถำบัน ส่วนจะเป็น
ควำมผดิวนิัยร้ำยแรงหรอืไม่รำ้ยแรงให้วนิิจฉัยตำมลกัษณะกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรอื
เจตนำ กำรหลกีเลี่ยง จรยิธรรมหรอืควำมส ำคัญผดิ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคญัและระดบั
ต ำแหน่งและหน้ำทีข่องผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวตั ิและควำมประพฤตใินอดีต สภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลรำ้ยอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนหรอืเหตุอื่นอนัควรจะน ำมำประกอบกำรพจิำรณำ 
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๒๓๙ 

ขอ้ ๒๐  กำรกระท ำกรรมเดยีวทีม่ที ัง้ควำมผดิวนิัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรม 
ใหล้งโทษวนิัยไดค้รัง้เดยีวในกำรกระท ำนัน้ 

กำรกระท ำหลำยกรรมต่ำงกนัที่มทีัง้ควำมผดิวนิัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรม 
ใหล้งโทษวนัิยตำมจ ำนวนกรรมทีฝ่่ำฝืนนัน้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ 

เลขำธกิำรสถำบนัพระปกเกลำ้ 
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๒๔๐ 

ประมวลจรยิธรรมบุคลำกรของสถำบนัพระปกเกลำ้ (ฉบบัที ่๒)๑๗ 

 
 

ขอ้ ๒  ประมวลจรยิธรรมบุคลำกรนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๖  ใหค้ณะกรรมกำรจรยิธรรมทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไปก่อนวนัทีป่ระมวลจรยิธรรม
นี้มผีลใช้บงัคบั ท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรจรยิธรรมไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรจรยิธรรมขึน้ใหม่ 

 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๕๘ ง/หน้ำ ๔๓/๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
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๒๔๑ 

ขอ้บงัคบัสถำบนัพระปกเกลำ้ 

ว่ำดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรคดัเลอืกเลขำธกิำร 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำธกิำร และกำรมอบใหผู้อ้ื่นรกัษำกำรแทน 

หรอืปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร 

พ.ศ. ๒๕๔๑๑๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ (๙) และมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบญัญัติ
สถำบนัพระปกเกลำ้ พ.ศ. ๒๕๔๑ สภำสถำบนัพระปกเกลำ้ จงึตรำขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ข้อบังคบันี้ เรยีกว่ำ “ขอ้บังคบัสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรคดัเลอืกเลขำธกิำร กำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องเลขำธกิำร และกำรมอบ
ใหผู้อ้ื่นรกัษำกำรแทน หรอืปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบันี้ 
“สถำบนั” หมำยควำมว่ำ สถำบนัพระปกเกลำ้ 

“สภำสถำบนั” หมำยควำมว่ำ สภำสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรสถำบนัพระปกเกลำ้ 

“ประธำนสภำ” หมำยควำมว่ำ ประธำนสภำสถำบนัพระปกเกลำ้ 

 

ขอ้ ๔  ให้กรรมกำรสภำสถำบนัตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่ง
พระรำชบญัญตัสิถำบนัพระปกเกลำ้ พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำเลขำธกิำร
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยรองประธำนสภำสถำบนัเป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
สภำสถำบนัอีกสี่คนเป็นกรรมกำร โดยใหก้รรมกำรสรรหำเลอืกกรรมกำรคนใดคนหนึ่ง
เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ 

เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำได้รำยชื่อผู้เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำร
แล้วให้คณะกรรมกำรสรรหำเสนอรำยชื่อดงักล่ำวต่อประธำนสภำ เพื่อน ำเสนอสภำ
สถำบนัพจิำรณำแต่งตัง้เป็นเลขำธกิำร 

มติแต่งตัง้เลขำธกิำรตำมวรรคสอง ต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรสภำสถำบนัทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ 

 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๕๒ ง/หน้ำ ๓๒/๘ มถิุนำยน ๒๕๔๔ 
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๒๔๒ 

ให้ประธำนสภำเป็นผู้ลงนำมในสญัญำจ้ำง และเป็นผู้ลงนำมในค ำสัง่แต่งตัง้
และถอดถอนเลขำธกิำร 

 

ขอ้ ๕  เลขำธกิำรตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีและมีประสบกำรณ์กำรสอน กำร
ฝึกอบรมและกำรวจิยั หรืองำนทำงวชิำกำรที่เทยีบเคยีงกนัได้หรอืกำรบรหิำร รวมเวลำ
ไม่น้อยกว่ำห้ำปี หรอืส ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำโท หรอืปรญิญำเอก และมปีระสบกำรณ์
กำรสอน กำรฝึกอบรมและกำรวิจยั หรืองำนทำงวิชำกำรที่เทียบเคียงกันได้หรือกำร
บรหิำร รวมเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี 

(๔) ไม่เป็นขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ 

(๕) ไม่เป็นพนักงำนหรอืลูกจ้ำงหน่วยงำนของรฐั หรือรฐัวิสำหกิจ หรอืของ
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(๖) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๗) ไม่เป็นสมำชกิ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งของพรรคกำรเมอืง 

 

ขอ้ ๖  เลขำธกิำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่นับตัง้แต่มคี ำสัง่แต่งตัง้ 

 

ขอ้ ๗  นอกจำกพน้ต ำแหน่งตำมวำระ เลขำธกิำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) มอีำยุครบหกสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ ๕ 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๖) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๗) ไดร้บัโทษจ ำคุก โดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) สภำสถำบนัมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรสภำ
สถำบนัทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ใหถ้อดถอนออกจำกต ำแหน่งตำมขอ้ ๘ 

 

ขอ้ ๘  หำกปรำกฏว่ำเลขำธกิำรละเลยไม่ปฏ ิบตั ิตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรอื
ปฏิบตัิกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ หรอืก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรงต่อสถำบนั ให้
สภำสถำบนัถอดถอนเลขำธกิำรออกจำกต ำแหน่ง 
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๒๔๓ 

 

ขอ้ ๙๑๙  ให้เลขำธกิำรคดัเลอืกบุคคลผู้มคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ ตำมจ ำนวนที่สภำสถำบนัก ำหนด เสนอต่อสภำสถำบนัเพื่อแต่งตัง้เป็นรอง
เลขำธกิำร 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเท่ำ 

(๔) ไม่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืง หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๕) ไม่เป็นสมำชกิหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมอืง 

(๖) ตอ้งสำมำรถท ำงำนเตม็เวลำ 

ในกรณีจ ำเป็น เลขำธกิำรจะขออนุมตัติ่อสภำสถำบนั เพื่อยกเวน้คุณสมบตัติำม 
(๖) เป็นกำรเฉพำะกรณีกไ็ด ้

มติแต่งตัง้รองเลขำธกิำรตำมวรรคหนึ่งต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรสภำสถำบนัทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อเลขำธกิำรพน้จำกต ำแหน่ง รองเลขำธิกำรพน้
จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) มอีำยุครบหกสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมวรรคหนึ่ง 

(๕) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๖) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๗) ไดร้บัโทษจ ำคุก โดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

(๘) สภำสถำบนัมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
สภำสถำบนัทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ ใหอ้อกจำกต ำแหน่ง 

ให้ประธำนสภำเป็นผู้ลงนำมในสญัญำจำ้ง และลงนำมในค ำสัง่แต่งตัง้และถอด
ถอนรองเลขำธกิำร 

 

 
๑๙ ขอ้ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยขอ้บงัคบัสภำสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์

และวธิกีำรคดัเลอืกเลขำธกิำร กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของเลขำธกิำร และกำรมอบใหผู้อ้ื่นรกัษำกำรแทนหรอื
ปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๒๔๔ 

ขอ้ ๑๐  เลขำธกิำรต้องบรหิำรงำนตำมนโยบำยของสภำสถำบนั โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของสถำบนัเป็นส ำคญั 

 

ขอ้ ๑๑  เลขำธกิำรอำจมอบหมำยใหร้องเลขำธกิำร หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำร
อื่นรกัษำกำรแทน หรือปฏิบัติกำรแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ
เลขำธกิำรกไ็ด ้โดยใหท้ ำเป็นค ำสัง่ปิดไวใ้นทีเ่ปิดเผย๒๐ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งเลขำธิกำรว่ำงลงก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้
ประธำนสภำแต่งตัง้กรรมกำรสภำสถำบนัหรอืพนักงำนของสถำบนัรกัษำกำรแทนจนกว่ำ
จะมีกำรแต่งตัง้เลขำธิกำร ซึ่งจะต้องกระท ำให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวนั นับแต่วนัที่
ต ำแหน่งเลขำธกิำรว่ำงลง๒๑ 

 
ขอ้ ๑๑/๑๒๒  เมื่อเลขำธกิำรจะพน้วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหส้ภำสถำบนัแต่งตัง้

คณะกรรมกำรสรรหำเลขำธกิำรตำมขอ้ ๔ เพื่อด ำเนินกำรสรรหำผู้สมควรได้รบัแต่งตัง้
เป็นเลขำธกิำรใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนเลขำธกิำรจะพน้จำกต ำแหน่ง เวน้แต่สภำสถำบนัจะมมีติ
เป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๑๒  ในวำระเริม่แรกที่ไม่มเีลขำธกิำร ให้ประธำนรฐัสภำแต่งตัง้ขำ้รำชกำร
ฝ่ำยรฐัสภำหรอืขำ้รำชกำรฝ่ำยอื่นใหเ้ป็นผูป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำธกิำรไปพลำงก่อนจนกว่ำจะ
มคี ำสัง่แต่งตัง้เลขำธกิำรตำมขอ้บงัคบันี้ 

 

 
๒๐ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัต ิ

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกเลขำธิกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำธิกำร และกำรมอบให้ผู้อื่น
รกัษำกำรแทนหรอืปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๑ ข้อ ๑๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัต ิ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกเลขำธิกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำธิกำร และกำรมอบให้ผู้อื่น
รกัษำกำรแทน หรอืปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๒ ขอ้ ๑๑/๑ เพิม่โดยขอ้บงัคบัสถำบนัพระปกเกลำ้ ว่ำดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีำร
คดัเลอืกเลขำธกิำร กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของเลขำธกิำร และกำรมอบให้ผูอ้ื่นรกัษำกำรแทน หรอืปฏบิตักิำร
แทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒๔๕ 

ขอ้ ๑๓  ใหป้ระธำนสภำสถำบนัพระปกเกลำ้รกัษำกำรตำมขอ้บงัคบันี้ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

วนัมหูะมดันอร ์ มะทำ 

ประธำนสภำสถำบนัพระปกเกลำ้ 
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๒๔๖ 

ขอ้บงัคบัสภำสถำบนัพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรคดัเลอืก
เลขำธกิำร กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของเลขำธกิำร และกำรมอบให้ผู้อื่นรกัษำกำรแทนหรอื
ปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๓ 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นต้นไป 
 

ข้อบังคับสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือก
เลขำธิกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำธิกำร และกำรมอบให้ผู้อื่นรกัษำกำรแทน หรือ
ปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ให้ใช้ค ำว่ำ “ขอ้บงัคบัสถำบนัพระปกเกล้ำ” แทนค ำว่ำ “ขอ้บงัคบัสภำ
สถำบนัพระปกเกลำ้” ในขอ้บงัคบัสภำสถำบนัพระปกเกลำ้ ว่ำดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรคดัเลือกเลขำธิกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำธิกำร และกำรมอบให้ผู้อื่น
รกัษำกำรแทนหรอืปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่กเ้พิม่เตมิทุกแห่ง 

 

ข้อบังคับสถำบันพระปกเกล้ำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือก
เลขำธิกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำธิกำร และกำรมอบให้ผู้อื่นรกัษำกำรแทน หรือ
ปฏบิตักิำรแทนเลขำธกิำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕ 

 

ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๕  ใหป้ระธำนสภำสถำบนัพระปกเกลำ้ รกัษำกำรตำมขอ้บงัคบันี้  
 

 

 
๒๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๕๒ ง/หน้ำ ๓๖/๘ มถิุนำยน ๒๕๔๔ 
๒๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนพเิศษ ๕๒ ง/หน้ำ ๓๙/๘ มถิุนำยน ๒๕๔๔ 
๒๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๙๓ ง/หน้ำ ๓๙/๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๗ 
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๒๔๗ 
 

ค าอธิบาย 

 

การเลือกตัง้ 

 

ในประเทศทีป่กครองโดยระบอบประชำธปิไตย ซึ่งอ ำนำจสูงสุดเป็นของปวงชน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประชำชนมสีทิธิในกำรมีส่วนร่วมตัดสนิใจในเรื่องที่มีควำมส ำคญั
ระดบัชำต ิ อย่ำงไรกด็ ีเนื่องจำกในสังคมปัจจุบนัมกีำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ ประชำกร 
ในประเทศมจี ำนวนมำก กำรทีจ่ะแสดงออกซึง่สทิธแิละเสยีงของตนจงึจ ำเป็นต้องกระท ำ
โดยผ่ำนตัวแทน และจ ำเป็นต้องมีวิธกีำรที่ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในทำงกำรเมือง 
ด้วยกำรใชส้ิทธกิำรเลอืกตัง้ ที่เห็นได้ชดัเจนที่สุดได้แก่กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร อนัเป็นกรณีที่ประชำชนใช้สิทธิเลือกผู้แทนรำษฎรที่ตนเองเห็นว่ำเหมำะสม 
เขำ้ไปปฏบิตัหิน้ำที่ในฐำนะผูแ้ทนรำษฎร ซึ่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้เขำ้ไป
เป็นผู้แทนรำษฎรปฏิบตัิหน้ำที่ จะต้องได้รบัคะแนนเสียงเลอืกตัง้จำกผู้มีสทิธิเลือกตัง้
มำกกว่ำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้รำยอื่น ตำมระบบกำรเลอืกตัง้และหลกัเกณฑ์กำรเลือกตัง้ 
ทีน่ ำมำใชใ้นกำรเลอืกตัง้นัน้ กำรเลอืกตัง้จงึเป็นกำรใชส้ทิธใินทำงกำรเมอืงของประชำชน
ส ำหรบักำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ซึ่งจ ำเป็นจะต้องเป็นไปโดยบรสุิทธิแ์ละ
ยุติธรรม เพื่อให้กระบวนกำรเลอืกตัง้มีควำมถูกต้องและชอบธรรม ประชำชนสำมำรถ
แสดงเจตจ ำนงในกำรเลือกตัง้ผู้แทนรำษฎรได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรอย่ำงแท้จรงิ  ดงันัน้ กระบวนกำรเลอืกตัง้จงึเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง
ส ำหรบักำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตย 

ส ำหรับระบบกำรเลือกตัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยทัว่ไปสำมำรถแบ่งออกได ้ 
๒ ระบบ ไดแ้ก่ 

๑. กำรเลอืกตัง้ระบบเสยีงขำ้งมำก 
กำรเลอืกตัง้ระบบเสยีงขำ้งมำกจะมกีำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ออกเป็นหลำยเขต

โดยแต่ ละเขตเลือกตั ้งมีขนำดใกล้ เคียงกัน ซึ่ งกำรเลือกตั ้งระบบเสียงข้ำงมำกนี้ 
ยงัแบ่งไดเ้ป็น กำรเลอืกตัง้แบบเสยีงขำ้งมำกสมัพทัธ ์กล่ำวคอื ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ที่ไดร้บั
เลอืกตัง้ ไดแ้ก่ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดในเขตเลอืกตัง้ทีต่นลงสมคัร โดยอำจ
ได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้มำใช้สิทธิเลือกตัง้ก็ได ้ 
และกำรเลือกตัง้ระบบเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด กำรเลือกตัง้ระบบนี้ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ 
ที่ได้รบัเลือกตัง้ต้องได้คะแนนเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด คือ เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน 
ผูม้ำใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
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๒๔๘ 

๒. กำรเลอืกตัง้ระบบสดัส่วน 
กำรเลือกตัง้ระบบสัดส่วน พรรคกำรเมืองต้องท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้เรยีงตำมล ำดบัเสนอแก่ประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เพื่อใหป้ระชำชนพิจำรณำ
ลงคะแนนเสยีงเลือกพรรคกำรเมืองนัน้ เมื่อมกีำรลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้แล้วจะมีกำร
ค ำนวณจ ำนวนที่นัง่ของผู้ได้รบัเลือกตัง้ที่พรรคกำรเมืองแต่ละพรรคจะได้รับ  ทัง้นี้  
ตำมสดัส่วนของคะแนนเสยีงทีป่ระชำชนออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงนัน้ ๆ 

ส ำหรบัระบบกำรเลอืกตัง้ในประเทศไทย ก่อนรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศกัรำช ๒๕๔๐ ระบบกำรเลอืกตัง้จะใชร้ะบบกำรเลอืกตัง้แบบเสยีงขำ้งมำกแต่เพยีง
ระบบเดียว แต่ต่อมำมีแนวควำมคิดที่ ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ 
พรรคกำรเมอืงทีแ่ต่ละพรรคกำรเมอืงจะมนีโยบำยของพรรคในกำรน ำเสนอต่อประชำชน
เพื่อใหไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้ โดยผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตอ้งสงักดัพรรคกำรเมอืง รวมทัง้ในระบบ
กำรเลอืกตัง้แบบเสยีงขำ้งมำก ประชำชนจะเน้นในเรื่องของกำรเลอืกตวับุคคลเป็นส ำคญั
มิได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับนโยบำยของพรรคกำรเมืองที่ผู้นัน้สังกัด จึงได้มีแนวคิด 
ในกำรให้ประชำชนลงคะแนนเลือกพรรคกำรเมืองที่ เสนอนโยบำยที่ตนสนใจ โดยน ำ
ระบบกำรเลอืกตัง้แบบสดัส่วนมำใชส้ ำหรบักำรเลอืกพรรคกำรเมอืงนี้ ซึ่งแนวคดิดงักล่ำว
ปรำกฏในรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๔๐ และสืบเนื่องมำถึง
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐  

ต่อมำเมื่อมีกำรประกำศใช้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ ไดม้กีำรน ำระบบเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบจดัสรรปันส่วนผสมมำใช ้
ระบบดงักล่ำวก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนในบัตรใบเดียวโดยเป็นกำรเลือก
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต แล้วจงึน ำคะแนนจำกกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต
ของทัง้ประเทศมำค ำนวณหำจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อจำกพรรค
กำรเมอืงทีแ่ต่ละพรรคจะไดร้บั 

นอกจำกนัน้ เนื่องดว้ยกำรเลอืกตัง้เป็นกระบวนกำรในกำรคดัสรรบุคคลเพื่อเป็น
ตวัแทนของประชำชนเข้ำมำบริหำรประเทศ กำรเลือกตัง้จึงต้องเป็นไปโดยสุจรติและ
เทีย่งธรรม จงึได้มกีำรก ำหนดองค์กรในระดบัชำต ิเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้” 
ขึ้น โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรและควบคุมกำรเลอืกตัง้ทัง้ในระดบัชำติ 
และระดบัทอ้งถิน่ รวมทัง้ตรำกฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้ในระดบัชำตแิละระดบัทอ้งถิ่น
ขึน้มำเป็นกฎหมำยหลกัในกำรด ำเนินกำรและควบคุมกำรเลอืกตัง้ในปัจจุบนั 

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ บญัญตัิให้มกีฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ
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๒๔๙ 

กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึงเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี
สำระส ำคัญเป็นกำรก ำหนดวิธีด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตัง้ ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ผู้สมัคร 
รบัเลือกตัง้และกำรสมัครรบัเลอืกตัง้ กำรหำเสียง กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับ
คะแนน ไปจนถงึกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ 

ส ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่และผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ซึ่งเป็นกำรเลอืกตัง้
ระดับท้องถิ่นส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่ำง ๆ นั ้น รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูด้ ำเนินกำร ปัจจุบนักฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกตัง้
ท้องถิ่น คือ พระรำชบัญญัติกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ก ำหนดขัน้ตอน หลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 
(รำยละเอยีดดไูดจ้ำกเรื่อง “กำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่” ในหวัขอ้ “รำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่”) 

นอกจำกนี้  เนื่องด้วยหลักกำรส่งเสริมระบบพรรคกำรเมืองในกำรเลือกตัง้ 
ในปัจจุบนั ต้องกำรให้ประชำชนพิจำรณำคุณลกัษณะของผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ตลอดจน
พิจำรณำถึงแนวนโยบำย ควำมคิดเห็นและอุดมกำรณ์ในทำงกำรเมืองของผู้สมัคร 
รบัเลอืกตัง้ดว้ย ซึ่งในกรณีนี้พรรคกำรเมอืงจะเป็นสถำบนัทำงกำรเมอืงทีร่วบรวมบุคคล 
ต่ำง ๆ ทีม่คีวำมคดิเหน็และอุดมกำรณ์ทำงกำรเมอืงในลกัษณะเดยีวกนัเขำ้มำเป็นสมำชกิ 
รวมทัง้ท ำหน้ำที่คดัสรรสมำชิกของพรรคกำรเมืองให้เป็นผู้สมัครรบัเลอืกตัง้ ตลอดจน
ควบคุมกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของสมำชิกให้สอดคล้องกับแนวนโยบำย 
ของพรรคกำรเมือง  ดังนัน้ ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้จึงสำมำรถออกเสียงเลือกตัง้
ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้โดยพิจำรณำจำกคุณลกัษณะของผู้สมัครรบัเลือกตัง้และนโยบำย 
ของพรรคกำรเมืองที่บุคคลนั ้นสังกัดได้ พรรคกำรเมืองจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญ 
ประกำรหนึ่งควบคู่ไปกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้  ดว้ยเหตุดงักล่ำว จงึมคีวำมจ ำเป็นต้องเปิด
โอกำสให้ประชำชนจดัตัง้พรรคกำรเมืองขึ้น รวมทัง้ต้องมีกำรควบคุมกำรด ำเนินกำร
กจิกรรมของพรรคกำรเมอืงเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรจดัตัง้พรรคกำรเมอืง  
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตัง้พรรคกำรเมือง กำรควบคุมกำรด ำเนินกิจกรรมของ 
พรรคกำรเมอืง เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส ำหรบัหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ อ ำนำจ และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำร 
และควบคุมกำรเลือกตั ้งทุกระดับ ให้ เป็นไปอย่ ำงบริสุทธิแ์ละยุติธรรม  ได้แก่ 
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๒๕๐ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้นัน้ กำรได้มำซึ่งบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมคีวำม
เป็นกลำงเขำ้มำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ กำรสรรหำ และอ ำนำจหน้ำทีต่่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้นี้เป็นสิง่ทีส่ ำคญัอย่ำงยิง่ โดยหลกัเกณฑด์งักล่ำวจะก ำหนดไว้
ในพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รำยละเอียดดูได้จำกเรื่อง “คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ” ในหัวข้อ “องค์กรตำม
รฐัธรรมนูญ”) 
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๒๕๑ 

พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

 

พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำร
จ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๖ ประกอบกบัมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้กำรจดัตัง้ กำรบรหิำรงำน และกำรด ำเนิน
กิจกรรมของพรรคกำรเมอืงเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้สมำชิก 
มส่ีวนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรส่งผู้สมัครรบัเลอืกตัง้ รวมทัง้ 
มมีำตรกำรก ำกบัให้พรรคกำรเมอืงสำมำรถด ำเนินกำรโดยอสิระไม่ถูกครอบง ำ หรอืชี้น ำ
โดยบุคคลซึ่งมิใช่สมำชิกของพรรคกำรเมือง ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญขึ้น
ไว้โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของสภำนิติบญัญตัิแห่งชำติท ำหน้ำที่รฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐” 
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๒๕๒ 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัด
จำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“พรรคกำรเมือง” หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตัง้เป็นพรรค

กำรเมอืงโดยไดจ้ดทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“สมำชกิ” หมำยควำมว่ำ สมำชกิพรรคกำรเมอืง 

“นำยทะเบียนสมำชิก” หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยทะเบียนในพรรค
กำรเมอืง 

“ขอ้บงัคบั” หมำยควำมว่ำ ขอ้บงัคบัพรรคกำรเมอืง 

“บรจิำค” หมำยควำมว่ำ กำรให้เงนิหรอืทรพัย์สนิแก่พรรคกำรเมืองนอกจำก
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืง และให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้ประโยชน์
อื่นใดแก่พรรคกำรเมอืงบรรดำทีส่ำมำรถค ำนวณเป็นเงนิไดต้ำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด
ดว้ย 

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมรวมถงึ กำรใหใ้ชท้รพัยส์นิ กำรใหบ้รกิำร หรอืกำร
ให้ส่วนลดโดยไม่มีค่ำตอบแทนหรือมีค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตำมปกติทำงกำรค้ำ  
และกำรท ำใหห้นี้ทีพ่รรคกำรเมอืงเป็นลูกหนี้ลดลงหรอืระงบัสิน้ไปดว้ย 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืง 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๖ 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึ กรุงเทพมหำนครดว้ย 

“เขตเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่ก ำหนดเป็นเขตเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ หรอืเขตเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้ำ ๑/๗ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
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๒๕๓ 

มำตรำ ๕  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๖๒  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้เป็นนำยทะเบียนและ 
มหีน้ำที่ และอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้  ทัง้นี้ ภำยใต้กำรก ำกบั
และควบคุมของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๗  ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของนำยทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจเรียกบุคคลที่ เกี่ยวข้องมำให้ค ำชี้แจงหรือ 
ใหส่้งเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได ้

 

มำตรำ ๘  ในกรณีที่พระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ ำหนดไว้เป็น
ประกำรอื่น กำรใดที่ก ำหนดให้แจง้ ยื่น หรอืส่งหนังสอืหรอืเอกสำรให้บุคคลใดเป็นกำร
เฉพำะ ถ้ำได้แจ้ง ยื่นหรือส่งหนังสือหรือเอกสำรให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล ำเนำหรือที่อยู่ 
ที่ปรำกฏตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ให้ถือว่ำ 
ไดแ้จง้ ยื่น หรอืส่งโดยชอบดว้ยพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหป้ระกำศหรอืเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไปใหถ้อืว่ำกำรประกำศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอืระบบ
หรอืวธิกีำรอื่นใดทีป่ระชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก เป็นกำรด ำเนินกำรโดยชอบ
ดว้ยพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

ในกรณีที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรหรอื
นำยทะเบยีนมอี ำนำจก ำหนดหรอืมคี ำสัง่เรื่องใด ถ้ำมไิดก้ ำหนดวธิกีำรไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 
ให้คณะกรรมกำรหรือนำยทะเบียนก ำหนดโดยท ำเป็นประกำศ ระเบียบ หรือค ำสัง่ 
แล้วแต่กรณี และถ้ำประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่นัน้ใช้บงัคบัแก่บุคคลทัว่ไปให้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ด ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งด้วย  ทัง้นี้ ถ้ำประกำศ 
ระเบียบ หรือค ำสัง่ใดมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไว้ คณะกรรมกำรหรอืนำย
ทะเบยีนตอ้งก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 

 

 
๒ ในกรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  ผู้ร ักษำกำรแทน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ว่ำด้วยกำรบรหิำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  พ.ศ. ๒๕๔๔ ย่อมมีหน้ำที่และอ ำนำจเป็นนำยทะเบียน 
พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๖ ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖/๒๕๖๑) 
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๒๕๔ 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้พรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๙  บุคคลซึ่งมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองในแนวทำงเดียวกัน และมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มดงัต่อไปนี้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้รอ้ยคนอำจร่วมกนั
ด ำเนินกำรเพื่อจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ได ้

(๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลง
สญัชำตติอ้งไดส้ญัชำตไิทยมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(๒) มอีำยไุม่ต ่ำกว่ำยีส่บิปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องหำ้มมใิหใ้ชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๙๘ (๑) (๒) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๖) (๑๗) หรอื (๑๘) ของรฐัธรรมนูญ 

(๔) อยู่ในระหว่ำงถูกสัง่ห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมืองตำม
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

(๕) ไม่เป็นสมำชกิของพรรคกำรเมอืงอื่นหรอืผูย้ื่นค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรค
กำรเมอืงอื่นตำมมำตรำ ๑๑ หรอืผูแ้จง้กำรเตรยีมกำรจดัตัง้พรรคกำรเมอืงอื่นตำมมำตรำ ๑๘ 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง พรรคกำรเมืองต้องมีทุน
ประเดมิไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท โดยผู้ร่วมกนัจดัตัง้พรรคกำรเมอืงทุกคนต้องร่วมกนั
จ่ำยเงนิเพื่อเป็นทุนประเดมิคนละไม่น้อยกว่ำหนึ่งพนับำทแต่ไม่เกนิคนละหำ้หมื่นบำท 

 

มำตรำ ๑๐๓  ก่อนยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตัง้พรรคกำรเมือง ผู้ร่วมกันจดัตัง้
พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๙ ต้องประชุมร่วมกนัโดยมผีู้เขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำสองร้อย
หำ้สบิคนเพื่อด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดชื่อ ชื่อย่อ และภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมือง ค ำประกำศ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง นโยบำยของพรรคกำรเมอืง และขอ้บงัคบั 

(๒) เลือกหัวหน้ำพรรคกำรเมือง เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง เหรญัญิกพรรค
กำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิและกรรมกำรบรหิำรอื่นของพรรคกำรเมอืง 

(๓) ด ำเนินกำรอื่นอันจ ำเป็นต่อกำรจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 
๓ แม้ว่ำนโยบำยของพรรคไม่ผิดกฎหมำย แต่ชื่อพรรค (พรรคปฏิว ัติ) ขัดต่อกฎหมำย

ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง นำยทะเบียนสัง่ไม่รบัแจ้งได้ (เรื่องเสร็จ ๒๙๔/๒๕๒๔) 
(มำตรำ ๘ เดมิ หลกักำรไม่เปลีย่นแปลง) 
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๒๕๕ 

ชื่อ ชื่อย่อ และภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืงตำม (๑) ต้องไม่มลีกัษณะ
ตำมมำตรำ ๑๔ และต้องไม่ซ ้ำ พอ้ง หรอืคล้ำยคลงึกบัชื่อ ชื่อย่อ หรอืภำพเครื่องหมำย
ของพรรคกำรเมืองที่จดทะเบียนหรอืที่ยื่นขอจดทะเบียนตำมมำตรำ ๙ อยู่ก่อนแล้ว  
หรอืของพรรคกำรเมอืงทีถู่กยุบและยงัไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วนัที่พรรคกำรเมอืงนัน้ถูกยุบ 
หรอืของพรรคกำรเมอืงทีม่ผีูแ้จง้ไวแ้ล้วตำมมำตรำ ๑๘ และต้องไม่ซ ้ำพอ้ง หรอืคลำ้ยคลงึกบั
พระปรมำภิไธยของพระมหำกษัตริย์หรือพระนำมของพระรำชวงศ์ หรือที่มุ่งหมำยให้
หมำยถงึพระมหำกษตัรยิห์รอืพระรำชวงศ ์

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่งต้องมบีนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมติ
ของที่ประชุมให้เป็นไปตำมเสียงข้ำงมำกของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยผู้เข้ำร่วมประชุม 

คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนซึ่งต้องท ำโดยเปิดเผย และกำรมอบหมำยให้
ลงคะแนนแทนกนัจะกระท ำมไิด ้

ในกรณีที่นำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๗  
ให ้ถ ือว่ำกำรประชุมตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ที่หนึ่งของพรรค
กำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๑  ในกำรยื่นค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืง ใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัเลอืก
เป็นหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๐ (๒) เป็นผูย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนพรอ้มดว้ย
เอกสำรและหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และให้นำยทะเบียน 

ออกใบรบัค ำขอใหแ้ก่ผูย้ ื่นค ำขอไวเ้ป็นหลกัฐำน 

ค ำขอจดทะเบยีน กำรยื่นค ำขอจดทะเบยีน และกำรออกใบรบัค ำขอตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมแบบหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๒  ค ำขอจดทะเบียนจัดตัง้พรรคกำรเมืองตำมมำตรำ ๑๑ วรรคสอง  
อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคกำรเมอืง 

(๒) ภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืง 

(๓) ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่พรรคกำรเมอืง 

(๔) ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ ำตวัประชำชนและลำยมอืชื่อของหวัหน้ำพรรคกำรเมอืง 
เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง เหรัญญิกพรรคกำรเมือง นำยทะเบียนสมำชิก และ
กรรมกำรบรหิำรอื่นของพรรคกำรเมอืง 
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๒๕๖ 

มำตรำ ๑๓  เอกสำรและหลกัฐำนที่ต้องยื่นไปพรอ้มกบัค ำขอจดทะเบยีน
จดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวประชำชน และลำยมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตัง้พรรค
กำรเมอืงทุกคน 

(๒) หลกัฐำนกำรช ำระเงนิทนุประเดมิของผูร้่วมกนัจดัตัง้พรรคกำรเมอืงทุกคน 

(๓) ขอ้บงัคบั 

(๔) บนัท ึกกำรประชุมตำมมำตรำ ๑๐ วรรคสำม ซึ ่งผู ้ได ้รบัเล ือกเป็น
หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงรบัรองควำมถูกตอ้ง 

(๕) หนังสือรบัแจ้งของนำยทะเบยีนในกรณีที่มกีำรแจ้งกำรเตรียมกำรจดัตัง้
พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๘ 

 

มำตรำ ๑๔  ขอ้บงัคบัตอ้งไม่มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข และตอ้งไม่เปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐั 

(๒) ขดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน 

(๓) อำจก่อใหเ้กดิควำมแตกแยกระหว่ำงชนในชำต ิ

(๔) ครอบง ำหรอืเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่โดยอิสระของสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรตำมรฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๑๕  ขอ้บงัคบัอย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคกำรเมอืง 

(๒) ภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืง 

(๓) ค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเม ืองของพรรคกำรเม ืองและนโยบำย
ของพรรคกำรเมอืง 

(๔) ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของพรรคกำรเมอืงซึง่ตอ้งตัง้อยู่ในรำชอำณำจกัร 

(๕) โครงสรำ้งกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง และต ำแหน่งต่ำง ๆ ในพรรคกำรเมอืง 

(๖) หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเลือกหรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้ด ำรงต ำแหน่ง  
กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพน้จำกต ำแหน่ง และหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของหวัหน้ำพรรคกำรเมอืง 
เลขำธกิำรพรรคกำรเมอืง เหรญัญกิพรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ กรรมกำรบรหิำร
อื่นของพรรคกำรเมอืง คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง หวัหน้ำและกรรมกำรสำขำ
พรรคกำรเมอืง และตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั 
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๒๕๗ 

(๗) กำรบรหิำรจดักำรสำขำพรรคกำรเมอืง และของตวัแทนพรรคกำรเมอืง
ประจ ำจงัหวดั 

(๘) กำรประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองและกำรประชุมใหญ่ของสำขำพรรค
กำรเมอืง 

(๙) คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของสมำชิก กำรรบัเข้ำเป็นสมำชิก และ 

กำรพน้จำกกำรเป็นสมำชกิ 

(๑๐) สทิธแิละหน้ำทีข่องสมำชกิ ควำมรบัผดิชอบของสมำชกิต่อพรรคกำรเมอืง 
และควำมรบัผดิชอบของพรรคกำรเมอืงต่อสมำชกิ 

(๑๑) มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงและสมำชกิ 
โดยมำตรฐำนทำงจรยิธรรมของกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงอย่ำงน้อยตอ้งเทยีบเคยีง
ไดก้บัมำตรฐำนทำงจรยิธรรมทีใ่ชบ้งัคบัแก่สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๒) หลกัเกณฑ์และวิธีกำรคดัเลือกสมำชิกเพื่อส่งเข้ำสมคัรรบัเลือกตัง้เป็น
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้และแบบบญัชีรำยชื่อ และกำรคดัเลอืก
บุคคลซึ่ งพรรคกำรเมืองเห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั ้งเป็น
นำยกรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๘๘ ของรฐัธรรมนูญ ซึ่งต้องก ำหนดให้สมำชิกมีส่วนร่วม 

ในกำรคดัเลอืกดว้ยอย่ำงกวำ้งขวำง 

(๑๓) หลกัเกณฑ์และวธิกีำรคดัเลอืกบุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงซึ่งต้อง
ก ำหนดใหส้มำชกิมส่ีวนร่วมในกำรคดัเลอืกดว้ยอย่ำงกวำ้งขวำง 

(๑๔) วิธีกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน และกำรจัดท ำบัญชีของพรรค
กำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ซึ่งต้อง
ก ำหนดใหเ้ป็นไปโดยเปิดเผยและใหส้มำชกิตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 

(๑๕) รำยได้ของพรรคกำรเมือง และอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรค
กำรเมอืงซึง่ตอ้งเรยีกเกบ็จำกสมำชกิไม่น้อยกว่ำปีละหนึ่งรอ้ยบำท 

(๑๖) กำรเลกิพรรคกำรเมอืง สำขำพรรคกำรเมอืง และตวัแทนพรรคกำรเมอืง
ประจ ำจงัหวดั 

กำรพจิำรณำเพื่อออกขอ้บงัคบัตำม (๖) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) 
และ (๑๖) ตอ้งใหส้มำชกิมส่ีวนร่วมพจิำรณำอย่ำงกวำ้งขวำง 

กำรก ำหนดขอ้บงัคบัในลกัษณะที่เป็นกำรให้บุคคลอื่นซึ่งมใิช่สมำชกิกระท ำ
กำรอนัเป็นกำรควบคุม ครอบง ำ หรอืชี้น ำ กจิกรรมของพรรคกำรเมอืงในลกัษณะทีท่ ำให้
พรรคกำรเมอืงหรอืสมำชกิขำดควำมอสิระไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มจะกระท ำมไิด ้
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๒๕๘ 

พรรคกำรเมอืงอำจก ำหนดให้เรยีกเก็บค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงจำกสมำชกิ
แบบตลอดชพีตำมอตัรำทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบักไ็ด ้แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสองพนับำท 

เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืง
ตำม (๑๕) ใหส้ ำนักงำนประสำนกบัธนำคำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๖  หัวหน้ำพรรคกำรเมือง เลขำธิกำรพรรคกำรเมือง เหรญัญิกพรรค
กำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ และกรรมกำรบรหิำรอื่นของพรรคกำรเมอืงต้องเป็นสมำชกิ 

ที่มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยี่สบิปี และมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดในขอ้บงัคบัแต่ต้อง 

ไม่เกนิครำวละสีปี่ 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่ค ำขอจดทะเบียนจดัตัง้พรรคกำรเมืองและเอกสำรและ
หลกัฐำนที่ยื่นพรอ้มกบัค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงถูกต้องและครบถ้วนตำม
มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ ใหน้ำยทะเบยีนโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรรบัจดทะเบ ียนจดัตัง้พรรคกำรเม ืองและให ้ประกำศ 

กำรจดัตัง้พรรคกำรเมืองนัน้ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

หำกนำยทะเบยีนเหน็ว่ำค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืง หรอืเอกสำรหรอื
หลกัฐำนที่ยื่นพร้อมกบัค ำขอจดทะเบียนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงในเรื่องใดไม่ถูกต้องหรอื 

ไม่ครบถ้วนตำมมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ หรอืมำตรำ ๑๖ ให้นำย
ทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียน
ทรำบพรอ้มดว้ยเหตุผลเพื่อแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืนัน้ 
เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มกีำรแก้ไขหรือยงัแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
ให้นำยทะเบียนรำยงำนคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและมีมติไม่รบัจดทะเบยีนจดัตัง้
พรรคกำรเมอืง และให้นำยทะเบยีนแจ้งมติของคณะกรรมกำรให้ผู ้ยื่นค ำขอจดัตัง้
พรรคกำรเมอืงทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมกำรมมีต ิ

ในกรณีที่ปรำกฏในภำยหลงัว่ำขอ้บงัคบัของพรรคกำรเมอืงที่ได้ยื่นไม่เป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๔ หรอืมำตรำ ๑๕ ใหน้ำยทะเบยีนรำยงำนคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำและ
มมีติใหเ้พกิถอนขอ้บงัคบันัน้ และใหแ้จง้มติของคณะกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบรหิำร
พรรคกำรเมืองทรำบภำยในเจ็ดวันนั บแต่ วันที่ คณ ะกรรมกำรมีมติ  ในกำรนี้ 
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองต้องด ำเนินกำรแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือ
ครบถว้นภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืนัน้ เมื่อพน้ระยะเวลำดงักล่ำวแลว้หำก
ไม่มกีำรแก้ไข หรอืยงัแก้ไขไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ให้พรรคกำรเมอืงนัน้สิ้นสภำพ
ควำมเป็นพรรคกำรเมอืง 
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๒๕๙ 

ผูย้ื่นค ำขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงหรอืหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงมสีทิธยิื่น
ค ำร้องคดัค้ำนมติของคณะกรรมกำรตำมวรรคสองหรอืวรรคสำมต่อศำลรฐัธรรมนูญได้
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้มตขิองคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๑๘  บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสบิห้ำคน จะยื่นค ำขอแจ้งกำรเตรยีมกำรจดัตัง้พรรคกำรเมอืง 

ต่อนำยทะเบยีนไว้ก่อน แล้วด ำเนินกำรรวบรวมผู ้จดัตัง้พรรคกำรเมอืงให้ได้ครบ
จ ำนวนตำมมำตรำ ๙ ก็ได้ แต่ต้องยื่นค ำขอจดทะเบียนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๑ 
ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนรบัแจ้ง ถ้ำมไิด้ยื่นค ำขอจดทะเบียน
จดัตัง้พรรคกำรเมอืงภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ให้ค ำขอนัน้เป็นอนัสิน้ผล 

ค ำขอแจ้ง กำรยื่นค ำขอแจ้ง และกำรรับแจ้ง ให้เป็นไปตำมแบบ หลักเกณฑ ์ 
และวธิกีำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ทัง้นี้ ค ำขอแจ้งนัน้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ  
ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืง 

ชื่อ ชื่อย่อ และภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืงที่แจ้งตำมวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะตำมมำตรำ ๑๔ และต้องไม่ซ ้ำ พ้อง หรือคล้ำยคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ และภำพ
เครื่องหมำยของพรรคกำรเมืองที่มผีู้แจ้งตำมวรรคหนึ่งไว้แล้วหรอืของพรรคกำรเมอืง 

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไวแ้ลว้หรอืทีย่ื่นขอจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๙ อยู่กอ่นแลว้ 

 

มำตรำ ๑๙  หำกนำยทะเบยีนเห็นว่ำกำรแจ้งกำรเตรยีมกำรจดัตัง้พรรค
กำรเมอืงไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๑๘ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบพร้อมด้วยเหตุผล 

เพื่อแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดหรอืทีข่ยำยให ้เมื่อพน้ระยะเวลำ
ดงักล่ำวแลว้ไม่มกีำรแก้ไขใหถู้กตอ้งครบถว้น ใหค้ ำขอนัน้เป็นอนัสิน้ผล 

 

หมวด ๒ 

กำรด ำเนินกจิกรรมของพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๒๐  ให้พรรคกำรเมืองที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตัง้พรรค
กำรเมืองแล้วเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ส ำคญัเพื่อด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองตำม
หลกักำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข และเพื่อส่ง
ผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ 

พรรคกำรเมืองต้องไม่ด ำเนินกิจกำรอันมีลักษณะเป็นกำรแสวงหำก ำไรมำ
แบ่งปันกนั 
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๒๖๐ 

มำตรำ ๒๑  พรรคกำรเมืองต้องมีคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองเป็น
ผู้รบัผิดชอบด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมรฐัธรรมนูญ กฎหมำย 
นโยบำย และข้อบังคับของพรรคกำรเมืองมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมือง  
รวมตลอดทัง้ระเบยีบ ประกำศ และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรซึ่งต้องกระท ำด้วยควำม
รอบคอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชำตแิละประชำชน 
และต้องให้สมำชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่ำงแท้จริงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมือง และกำรคดัเลือกสมำชกิหรอืบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สุจริต  
และมคีุณธรรม จรยิธรรม เขำ้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืต ำแหน่งอื่น 
หรอืเพื่อแต่งตัง้เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองประกอบด้วย หัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
เลขำธกิำรพรรคกำรเมอืง เหรญัญิกพรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ และกรรมกำรบรหิำร
อื่นตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบั 

กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดำมติของ 

คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองและในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ 

คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ กฎหมำย 
และขอ้บงัคบั รวมตลอดทัง้ระเบยีบ ประกำศ และค ำสัง่ของคณะกรรมกำร เว้นแต่จะพสิจูน์
ไดว้่ำ ตนไดค้ดัคำ้นในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงโดยปรำกฏหลกัฐำน
กำรคดัคำ้นนัน้ในรำยงำนกำรประชุมหรอืไดท้ ำหนังสอืคดัคำ้นยื่นต่อประธำนในทีป่ระชุม
ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีก่ำรประชุมนัน้สิน้สุดลง 

ให้หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงเป็นผู้แทนของพรรคกำรเมืองในกิจกำรอนัเกี่ยวกับ
บุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้ หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงจะมอบหมำยเป็นหนังสอืใหเ้ลขำธกิำร
พรรคกำรเมอืง เหรญัญิกพรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ หรอืกรรมกำรบรหิำรอื่น
ของพรรคกำรเมอืงคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผูท้ ำกำรแทนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๒  คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงและกรรมกำรบรหิำรพรรค
กำรเมืองมีหน้ำที่ควบคุมและก ำกับดูแลมิให้สมำชิกกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย ข้อบังคับ  รวมตลอดทัง้ระเบียบ ประกำศ และค ำสัง่ของ
คณะกรรมกำร 

เมื่อมพีระรำชกฤษฎีกำใหม้ีกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืใหม้กีำร
เลือกสมำชิกวุฒิ สภำ แล้วแต่กรณี  คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองและ
กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงมหีน้ำที่ควบคุมและก ำกับดูแลมใิห้สมำชกิหรือผู้ด ำรง
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๒๖๑ 

ต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองกระท ำกำรในลกัษณะที่อำจท ำให้กำรเลอืกตัง้หรอืกำรเลอืก
มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอือำจเป็นคุณหรอืเป็นโทษ
แก่บุคคลใดซึง่สมคัรเขำ้รบัเลอืกเป็นสมำชกิวุฒสิภำ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

เมื ่อ ค ว ำม ป ร ำก ฏ ต ่อ คณ ะก ร รม ก ำ รบ ร ิห ำ รพ ร รค ก ำ ร เม ือ งห ร ือ
กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืง หรอืเมื่อคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงไดร้บัแจง้
จำกนำยทะเบยีนว่ำสมำชกิกระท ำกำรอนัอำจมีลกัษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองมีมติหรอืสัง่กำรให้สมำชกิยุติกำร
กระท ำนัน้โดยพลนั และก ำหนดมำตรกำรหรอืวธิกีำรทีจ่ ำเป็นเพื่อมใิหส้มำชกิผูใ้ดกระท ำกำร
อนัอำจมลีกัษณะดงักล่ำวอกี แลว้แจง้ใหน้ำยทะเบยีนทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีม่มีต ิ

ในกรณีที่ควำมปรำกฏต่อนำยทะเบียนว่ำคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
ไม่ปฏบิตัติำมวรรคสำม ใหน้ำยทะเบยีนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำมคี ำสัง่
ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองนัน้พ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ค ำสัง่ดังกล่ำว 
ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ และหำ้มมใิหก้รรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงซึ่งพน้จำก
ต ำแหน่งเพรำะเหตุดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมอืงจนกว่ำจะพ้นเวลำยีส่บิปี
นับแต่วนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวรรคสีม่สีทิธยิื่นค ำรอ้ง
คดัคำ้นค ำสัง่ของคณะกรรมกำรต่อศำลรฐัธรรมนูญไดภ้ำยในสำมสิบวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนงัสอืแจง้ค ำสัง่ดงักล่ำว 

หำ้มมใิห้กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวรรคสี่กระท ำกำร
อนัมลีกัษณะเป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมอืงนัน้ 
เวน้แต่จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำมสทิธแิละหน้ำทีข่องสมำชกิตำมทีก่ ำหนดไว้ในขอ้บงัคบั 
และหำ้มมใิหม้ส่ีวนร่วมในกำรสรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
หรอืต ำแหน่งอื่นหรอืกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๒๓  ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมหลักกำรปกครอง 

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่ำงน้อยในแต่ละปี 

พรรคกำรเมอืงตอ้งมกีจิกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข กำรใชส้ทิธแิละ
เสรีภำพอย่ำงมีเหตุผลและมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และควำมรู้เกี่ยวกบัหน้ำที่ของ 

ปวงชนชำวไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๖๒ 

(๒) ร่วมกับประชำชนในกำรหำแนวทำงกำรพฒันำประเทศ และกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมอย่ำงมเีหตุผลโดยค ำนึงถงึควำมสมดุลระหวำ่งกำรพฒันำ
ดำ้นวตัถุกบักำรพฒันำดำ้นจติใจ และควำมอยู่เยน็เป็นสุขของประชำชนประกอบกนั 

(๓) ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 
รวมตลอดทัง้กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรฐัและกำรด ำเนินงำนขององค์กรอิสระอย่ำงมี
เหตุผล 

(๔) ส่งเสริมให้สมำชิกและประชำชนมีควำมสำมัคคีปรองดอง รู้จ ักยอมรับ 

ในควำมเหน็ทำงกำรเมอืงโดยสุจรติที่แตกต่ำง และแก้ไขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืง
โดยสนัตวิธิ ีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชำตแิละประชำชน 

(๕) กิจกรรมอื่นอนัจะยงัประโยชน์ต่อกำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข รวมทัง้กำรพฒันำพรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบนัทำง
กำรเมอืงของประชำชน  ทัง้นี้ ตำมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 

ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมือง จดัท ำแผน หรอืโครงกำรที่จะด ำเนินกิจกรรมตำมวรรคหนึ่งในแต่ละปีส่งให ้
นำยทะเบียนทรำบภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี และให้นำยทะเบียนเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

 

มำตรำ ๒๔  สมำชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน
ขอ้บงัคบั ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสิบแปดปีและมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๙ (๑) (๓) และ (๕) 

 

มำตรำ ๒๕  ให้นำยทะเบยีนสมำชกิมหีน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลกัษณะ
ต้องหำ้มของผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชกิ และจดัท ำทะเบยีนสมำชกิใหต้รงตำมควำมเป็นจรงิ
และต้องให้สมำชิกตรวจดูได้โดยสะดวก ณ ส ำนักงำนใหญ่ของพรรคกำรเมือง รวมทัง้
ประกำศชื่อและนำมสกุลของสมำชกิใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปดว้ย เพื่อประโยชน์
ในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืงแจง้รำยละเอยีดเกี่ยวกบัสมำชกิใหน้ำยทะเบยีนทรำบ
ตำมรำยกำรหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

ในกรณีที่พรรคกำรเมืองใดแอบอ้ำงว่ำผู้ใดสมคัรเป็นสมำชิกโดยผู้นัน้ไม่รู้
เห็นหรือไม่สมคัรใจผูท้ีถู่กแอบอำ้งหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผู้ถูกแอบอำ้ง อำจแจง้ต่อ
นำยทะเบยีนเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและพจิำรณำลบชื่อของผูน้ัน้ออกจำกกำรเป็นสมำชกิ
พรรคกำรเมืองนัน้ โดยให้ถือว่ำผู้นัน้ไม่เคยเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองดงักล่ำวมำ
ตัง้แต่ตน้ 
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๒๖๓ 

 

มำตรำ ๒๖  ใหน้ำยทะเบยีนมหีน้ำทีต่รวจสอบควำมซ ้ำซอ้นของสมำชกิของทุก
พรรคกำรเมอืง 

ในกรณีที ่ปรำกฏต่อนำยทะเบ ียนว่ำบุคคลใดเป็นสมำช ิกหลำยพรรค
กำรเมือง ให้นำยทะเบยีนมหีนังสอืแจ้งให้หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงที่เกี่ยวขอ้งทรำบและ 

ลบชื่อผูน้ัน้ออกจำกกำรเป็นสมำชกิของพรรคกำรเมอืงนัน้ และใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืง
แจ้งให้สมำชิกผู้นัน้ทรำบโดยเร็ว แล้วแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในระยะเวลำที ่
นำยทะเบยีนก ำหนด 

ให้ส ำนักงำนจดัให้มรีะบบฐำนข้อมูลพรรคกำรเมอืง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงและประชำชนทัว่ไป  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  สมำชกิภำพของสมำชกิเริม่ตัง้แต่ไดช้ ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืง
ตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัแลว้ โดยจะสิน้สุดลงตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบั ซึ่งอย่ำง
น้อยตอ้งประกอบดว้ยเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลำออก 

(๒) ขำดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๔ เว้นแต่เป็นกรณี 

มลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙๖ (๑) ของรฐัธรรมนูญ และเป็นกำรบวชตำมประเพณีนิยม 
แต่ในระหว่ำงมลีกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่วจะใชส้ทิธใินฐำนะสมำชกิมไิด ้

(๓) ไม่ช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงเป็นเวลำสองปีตดิต่อกนั 

กำรลำออกตำม (๑) ให้ถือว่ำสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลำออกต่อนำยทะเบียน
สมำชกิ หรอืนำยทะเบยีน ในกรณีทีย่ื่นต่อนำยทะเบยีน ให้นำยทะเบยีนแจง้ให้นำยทะเบยีน
สมำชกิทรำบโดยเรว็ 

ในกรณีที่ข้อบังคับก ำหนดให้สมำชิกพ้นจำกสมำชิกภำพตำมมติของพรรค
กำรเมอืง หำกสมำชกิผู้นัน้ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร ขอ้บงัคบัต้องก ำหนด 

ให้มติของพรรคกำรเมอืงดงักล่ำวมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของที่ประชุมร่วมของ
คณะกรรมกำรบริหำรของพรรคกำรเมืองและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่สังกัดพรรค
กำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๒๘  ห้ำมมใิห้พรรคกำรเมอืงยนิยอมหรอืกระท ำกำรใดอนัท ำให้บุคคลอื่น 

ซึง่มใิช่สมำชกิกระท ำกำรอนัเป็นกำรควบคุม ครอบง ำ หรอืชีน้ ำ กจิกรรมของพรรคกำรเมอืง
ในลกัษณะทีท่ ำใหพ้รรคกำรเมอืงหรอืสมำชกิขำดควำมอสิระ  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอื
โดยทำงออ้ม 
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๒๖๔ 

มำตรำ ๒๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมำชิกกระท ำกำรใดอันเป็นกำรควบคุม 
ครอบง ำ หรอืชี้น ำกิจกรรมของพรรคกำรเมืองในลักษณะที่ท ำให้พรรคกำรเมืองหรือ
สมำชกิขำดควำมอสิระ  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้ม 

 

มำตรำ ๓๐  ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองหรอืผู้ใดให้ เสนอให้ หรอืสญัญำว่ำจะให้เงนิ 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้มเพื่อจูงใจใหบุ้คคลหนึ่ง
บุคคลใดสมัครเข้ำเป็นสมำชิก  ทัง้นี้ เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รบั 

ในฐำนะทีเ่ป็นสมำชกิ 

 

มำตรำ ๓๑  หำ้มมใิหผู้ใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์
อื่นใดจำกพรรคกำรเมอืงหรอืจำกผูใ้ดเพื่อสมคัรเขำ้เป็นสมำชกิ 

 

มำตรำ ๓๒  หำ้มมใิหผู้ใ้ดซึ่งมใิช่พรรคกำรเมอืงใชช้ื่อ ชื่อย่อ ภำพเครื่องหมำย
ของพรรคกำรเมือง หรือถ้อยค ำในประกำรที่ น่ ำจะท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำเป็น 

พรรคกำรเมอืงหรอืใชช้ื่อทีม่อีกัษรไทยประกอบว่ำ “พรรคกำรเมอืง” หรอือกัษรต่ำงประเทศ
ซึง่แปลหรอือ่ำนว่ำ “พรรคกำรเมอืง” 

 

มำตรำ ๓๓  ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนรับจดทะเบียน พรรค
กำรเมอืงตอ้งด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรให้มจี ำนวนสมำชิกไม่น้อยกว่ำห้ำพนัคน และต้องเพิ่มจ ำนวน
สมำชิกให้มีจ ำนวนไม่ น้อยกว่ำหนึ่ งหมื่นคนภำยในสี่ปีนับแต่วันที่นำยทะเบียน 
รบัจดทะเบยีน 

(๒) จดัให้มสีำขำพรรคกำรเมอืงในแต่ละภำคตำมบญัชรีำยชื่อภำคและจงัหวัด 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนดอย่ำงน้อยภำคละหนึ ่งสำขำ โดยสำขำพรรคกำรเมอืง 
แต่ละสำขำต้องมีสมำชกิที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่ที่รบัผิดชอบของสำขำนัน้ตัง้แต่ 
หำ้รอ้ยคนขึน้ไป 

เมื่อจัดตัง้สำขำพรรคกำรเมืองขึ้นในภำคใดแล้ว ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
มหีนังสอืแจง้กำรจดัตัง้สำขำต่อนำยทะเบยีนภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่จดัตัง้สำขำนัน้
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่นำยทะเบยีนก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
และใหป้ระกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปดว้ย 

หนังสือแจ้งกำรจดัตัง้สำขำพรรคกำรเมือง ต้องมีรำยกำรตำมที่นำยทะเบียน
ก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีแผนผงัแสดงที่ตัง้สำขำพรรคกำรเมือง และชื่อ ที่อยู่ และ 
เลขประจ ำตวัประชำชนของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมอืงซึ่งประกอบด้วยหวัหน้ำ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๖๕ 

และกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมอืงตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ
เจด็คน 

ในกรณีทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลงที่ตัง้สำขำพรรคกำรเมอืงหรอืคณะกรรมกำรสำขำ
พรรคกำรเมอืงให้หวัหน้ำพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน
สิบห้ำวนันับแต่วนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลงนัน้ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่นำยทะเบียน
ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร และใหป้ระกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำร
ทัว่ไปดว้ย 

ภำยหลงัที่ได้จดัตัง้สำขำพรรคกำรเมอืงแล้ว สำขำพรรคกำรเมอืงใดไม่เป็นไปตำม 
(๒) ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้พรรคกำรเมืองนั ้นด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยใน
ระยะเวลำทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดหำกพรรคกำรเมอืงใดไม่ด ำเนินกำรหรอืด ำเนินกำรแล้ว
ไม่ถูกตอ้งใหส้ำขำพรรคกำรเมอืงนัน้สิน้สภำพไป 

 

มำตรำ ๓๔  กรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองต้องเป็นสมำชิกและมีคุณสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มเช่นเดยีวกบักรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง 

กำรได้มำ กำรด ำรงต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
วิธ ีกำรบรหิำร และหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัโดยอย่ำงน้อยตอ้งก ำหนดใหม้หีน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๓ 
ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสำขำพรรคกำรเมอืงนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๕  เขตเลือกตัง้ในจงัหวดัใดที่ม ิได้เป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่หรอื
สำขำพรรคกำรเมือง ถ้ำพรรคกำรเมืองนัน้มีสมำชิกซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตัง้ 
ในจงัหวดันัน้เกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคกำรเมืองนัน้แต่งตัง้สมำชกิซึ่งมภีูมลิ ำเนำอยู่ใน 
เขตเลือกตัง้ในจังหวัดนั ้นซึ่งมำจำกกำรเลือกของสมำชิกดังกล่ำวเป็นตัวแทนพรรค
กำรเมอืงประจ ำจงัหวดัเพื่อด ำเนินกจิกรรมของพรรคกำรเมอืงในเขตพื้นทีท่ี่รบัผดิชอบนัน้
และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๔ มำใช้บงัคบัแก่ตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัด้วย
โดยอนุโลม 

ให้พรรคกำรเมอืงแจ้งใหน้ำยทะเบยีนทรำบภำยในสิบหำ้วนันับแต่วนัที่มีกำร
แตง่ตัง้ หรอืเปลีย่นแปลงตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๓๖  สำขำพรรคกำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัจะ
จดัตัง้ขึน้นอกรำชอำณำจกัรมไิด ้
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๒๖๖ 

มำตรำ ๓๗  พรรคกำรเมอืงตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 

มำตรำ ๓๘  กำรด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ ให้กระท ำโดยที่ประชุมใหญ่ของ 
พรรคกำรเมอืง 

(๑) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรค
กำรเมอืงหรอืนโยบำยของพรรคกำรเมอืง 

(๒) กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั 

(๓) กำรเลือกตัง้หวัหน้ำพรรคกำรเมือง เลขำธกิำรพรรคกำรเมือง เหรญัญิก
พรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ และกรรมกำรบรหิำรอื่นของพรรคกำรเมอืง 

(๔) กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของพรรคกำรเมอืง 

(๕) ใหค้วำมเหน็ชอบรำยงำนกำรเงินและกำรด ำเนินกจิกำรของพรรคกำรเมอืง
ทีไ่ด้ด ำเนินกำรไปในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

(๖) กิจกำรที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืหวัหน้ำสำขำ
พรรคกำรเมอืง 

(๗) กิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
กฎหมำย หรอืขอ้บงัคบั 

กิจกำรตำม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่
ของพรรคกำรเม ืองแล้ว ให ้พรรคกำรเม ืองม ีหนังส ือแจ ้งให ้นำยทะเบยีนทรำบ 
เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคกำรเมอืง และใหน้ำยทะเบยีนประกำศกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกรณีทีก่รรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงครบวำระ ตำย ลำออก เปลี่ยนชื่อตวั 
เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองแจ้งให ้
นำยทะเบยีนทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแตว่นัทีม่เีหตดุงักล่ำว และใหน้ำยทะเบยีนประกำศ
เหตุดงักล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  องค์ประชุมของทีป่ระชุมใหญ่ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบั
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงทัง้หมด ผูแ้ทนของสำขำพรรคกำรเมอืงไม่น้อย
กว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมอืง ซึง่ในจ ำนวนนี้จะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของ
สำขำพรรคกำรเมอืงไม่น้อยกว่ำสองสำขำซึ่งมำจำกภำคต่ำงกนัที่คณะกรรมกำรก ำหนด
ตำมมำตรำ ๓๓ ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของตัวแทน
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๒๖๗ 

พรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั และสมำชิก  ทัง้นี้ มีจ ำนวนรวมกันทัง้หมดไม่น้อยกว่ำ 
สองรอ้ยหำ้สบิคน 

องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สำขำพรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ในข้อบังคบัซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำ 

กึง่หนึ่งของกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมอืงทัง้หมด และสมำชกิสำขำพรรคกำรเมอืง  ทัง้นี้ 
มจี ำนวนรวมกนัทัง้หมดไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยคน 

 

มำตรำ ๔๐  กำรลงมตใินทีป่ระชุมใหญใ่หก้ระท ำโดยเปิดเผย แต่กำรลงมตเิลอืก
บุคคลตำมมำตรำ ๓๘ (๓) และ (๔) ใหล้งคะแนนลบั 

 

มำตรำ ๔๑  สมำชกิซึ่งเป็นสมำชกิสภำผู ้แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งในสี่ของจ ำนวนสมำชกิซึ่งเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืกรรมกำรบรหิำรพรรค
กำรเมืองจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  
หรอืสมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทัง้หมดที่มีอยู่ของพรรค
กำรเมอืงหรอืไม่น้อยกว่ำสองรอ้ยหำ้สบิคน แลว้แต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ มสีทิธเิขำ้ชื่อกนั
ยื่นค ำรอ้งขอใหจ้ดักำรประชุมใหญ่วสิำมญัของพรรคกำรเมอืงนัน้ได ้

 

มำตรำ ๔๒  ในกรณีสมำชกิซึ่งเป็นสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรคนหนึ่งคนใด หรอื
สมำชกิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยคน เหน็ว่ำมตขิองพรรคกำรเมอืงทีต่นเป็นสมำชกิอยู่
ข ัดต่อพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมำยอื่น ให้มีสิทธิร้องขอ 
ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำวนิิจฉยั 

ถ้ำคณะกรรมกำรวินิจฉัยว่ำมติใดของพรรคกำรเมืองขดัต่อพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้หรอืกฎหมำยอื่น ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่เพกิถอนมตดิงักล่ำวได ้

 

มำตรำ ๔๓  ให้หวัหน้ำพรรคกำรเมืองจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของ
พรรคกำรเมอืงในรอบปีปฏิทินที่ผ่ำนมำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองเพื่อ
อนุมตั ิภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี  ทัง้นี้ รำยงำนดงักล่ำวอย่ำงน้อยต้องมรีำยกำร
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

พรรคกำรเมอืงใดที่จดทะเบยีนยงัไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับถึงวนัสิ้นปี
ปฏิทนิ ให้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งส ำหรบัปีนัน้ 

ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองส่งรำยงำนกำรด ำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมือง 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมอืงอนุมตัิแล้วตำมวรรคหนึ่ง ต่อนำยทะเบียนภำยใน 
สบิห้ำวนันับแต่วนัที่ทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคกำรเมอืงอนุมตั ิตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร 
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๒๖๘ 

ทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร และใหป้ระกำศใหป้ระชำชน
ทรำบเป็นกำรทัว่ไปดว้ย 

 

มำตรำ ๔๔  ห้ำมมิให้พรรคกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง  
และสมำชกิรบับรจิำคจำกผูใ้ดเพื่อกระท ำกำรหรอืสนับสนุนกำรกระท ำอนัเป็นกำรบ่อนท ำลำย
ควำมมัน่คงของรำชอำณำจกัร รำชบลัลงัก ์เศรษฐกจิของประเทศ หรอืรำชกำรแผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๔๕  ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง
กระท ำกำรหรอืส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้ใ้ดกระท ำกำรอนัเป็นกำรก่อกวนหรอืคุกคำมควำม
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือกระท ำกำรอันเป็นกำรท ำลำย
ทรพัยำกรธรรมชำตขิองประเทศ 

 

มำตรำ ๔๖  หำ้มมใิหพ้รรคกำรเมอืง สมำชกิ หรอืผูใ้ด เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ 
ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ใด เพื่อให้ผู้นัน้หรือบุคคลอื่นได้รบัแต่งตัง้ หรือ
สญัญำว่ำจะให้ได้รบัแต่งตัง้ หรือเพรำะเหตุที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง หรือต ำแหน่งใดในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิหรอืในหน่วยงำนของรฐั 

ห้ำมมใิห้ผู ้ใดให้ ขอให้ หรอืรบัว่ำจะให้เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด 
แก่พรรคกำรเมือง สมำชกิ หรอืผู้ใด เพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รบักำรแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือต ำแหน่งใดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินหรือ 
ในหน่วยงำนของรฐั 

 

หมวด ๓ 

กำรส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๔๗  พรรคกำรเมอืงซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ในเขตเลือกตัง้ใด ต้องมสีำขำพรรคกำรเมืองหรอืตัวแทน
พรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัทีม่เีขตพืน้ทีร่บัผดิชอบในเขตเลอืกตัง้นัน้ 

กำรส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ใน 
เขตเลอืกตัง้ใดให้พรรคกำรเมอืงส่งผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้จำกผู้ซึ่งได้รบัเลอืกจำกสำขำพรรค
กำรเมอืงหรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัทีม่เีขตพื้นที่รบัผดิชอบในเขตเลอืกตัง้นัน้
เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
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๒๖๙ 

มำตรำ ๔๘  กำรส่งผู้สม ัครรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบบญัชี
รำยชื่อให้พรรคกำรเมอืงจดัท ำบญัชรีำยชื่อ เพื่อส่งให้สำขำพรรคกำรเมอืงหรอืตวัแทน
พรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวัด โดยให้ค ำนึงถึงผู้สมัครรบัเลือกตัง้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ  
และควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำงชำยและหญงิดว้ย 

คณะกรรมกำรจะก ำหนดอตัรำส่วนขัน้ต ่ำของผู้สมคัรซึ่งเป็นชำยและหญิงทีพ่รรค
กำรเมอืงจะต้องส่งลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ก็ได ้ในกรณีที่พรรคกำรเมอืงใดไม่อำจส่งผู้สมคัร
ตำมอตัรำส่วนดงักล่ำวได ้ให้แจ้งเหตุผลให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปก่อนวนัสมคัร 

รบัเลอืกตัง้ 

กำรก ำหนดอตัรำส่วนตำมวรรคสอง ใหค้ณะกรรมกำรหำรอืกบัพรรคกำรเมอืงดว้ย 

 

มำตรำ ๔๙  ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป กำรส่งผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้และแบบบญัชรีำยชื่อ ใหด้ ำเนินกำรสรรหำตำมวธิกีำรที่ก ำหนด
ในมำตรำ ๕๐ และมำตรำ ๕๑  เว้น แต่ ก รณี ที่ เป็ นกำรส่ งผู้ สมัค รรับ เลือกตั ้ง
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ส ำหรบักำรเลอืกตัง้แทนกำรเลอืกตัง้ที่เป็น
โมฆะ หรอืกำรเลอืกตัง้ใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รบัเลือกตัง้หรอืกรณีผู้สมคัรตำยก่อน 
ปิดกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้บงัคบั 

เมื่อมกีรณีต้องสรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ ให้พรรคกำรเมืองจดัให้มคีณะกรรมกำร
สรรหำผู้สมัครรับเลือกตัง้ประกอบด้วยบุคคลและจ ำนวนตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ  
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่ เกินกึ่งหนึ่ งของ
คณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และหวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืงและตวัแทนพรรค
กำรเมืองประจ ำจงัหวดั  ทัง้นี้  จ ำนวนหวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรค
กำรเมืองประจ ำจังหวัดให้เป็นไปตำมข้อบังคับ แต่อย่ำงน้อยต้องมีหัวหน้ำสำขำ 
พรรคกำรเมืองไม่น้อยกว่ำสี่สำขำซึ่งมำจำกภำคต่ำงกันที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำม
มำตรำ ๓๓ และให้มหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจในกำรตรวจสอบคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำม
ของผู ้สมคัรรบัเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้และแบบบญัชี
รำยชื่อ ให้ได้ผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม  
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ก ำหนดในข้อบงัคบั และตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๕๐  
และมำตรำ ๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในกำรสรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรแบบ
แบ่งเขตเลอืกตัง้และแบบบญัชรีำยชื่อของพรรคกำรเมอืง พรรคกำรเมอืงใดจะด ำเนินกำร
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๒๗๐ 

สรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มกีำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๐  กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ 

แบ่งเขตเลอืกตัง้ใหด้ ำเนินกำรตำมวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ในกำรสมัครเป็น

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และประกำศใหส้มำชกิทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

(๒) เมื่อพ้นก ำหนดเวลำรบัสมคัรตำม (๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัรในแต่ละเขตเลอืกตัง้ แล้วส่งรำยชื่อผูส้มคัรใหส้ำขำพรรคกำรเมอืง
หรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบในเขตเลอืกตัง้นัน้ 

(๓) เมื่อสำขำพรรคกำรเมอืงหรอืตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัได้รบั
รำยชื่อผูส้มคัรจำกคณะกรรมกำรสรรหำแล้ว ใหห้วัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืงหรอืตวัแทน
พรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัจดักำรประชุมสมำชกิเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมคัรตำมรำยชื่อ 

ทีค่ณะกรรมกำรสรรหำส่งมำ 

(๔) กำรประชุมสำขำพรรคกำรเมอืงต้องมสีมำชกิมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยคน 
หรือกำรประชุมตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดัต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อย
กว่ำห้ำสิบคน โดยในกำรลงคะแนนใหส้มำชกิมสีทิธลิงคะแนนเลอืกไดห้นึ่งคน และเมื่อ
ลงคะแนนเลอืกเสรจ็สิน้แลว้ ใหน้ับคะแนน และประกำศผลกำรนับคะแนนของสำขำพรรค
กำรเมอืงหรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัในเขตเลอืกตัง้นัน้ แล้วรำยงำนรำยชื่อ
ผูส้มคัรซึง่ไดร้บัคะแนนล ำดบัสงูสุดสองล ำดบัแรกใหค้ณะกรรมกำรสรรหำโดยเรว็ ในกรณี
ที่มผีู้มคีะแนนเท่ำกนัมำกกว่ำจ ำนวนดงักล่ำว ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำ 

ในกำรจดัเรยีงล ำดบั 

(๕) ให้คณะกรรมกำรสรรหำส่งรำยชื่อผู้สมคัรซึ่งได้รบัคะแนนของแต่ละเขต
เลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบโดยพิจำรณำ
จำกผู้มีคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตัง้ หำกคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมือง 

ไม่เห็นชอบ ให้แสดงเหตุผลและให้พิจำรณำผู้สมคัรซึ่งได้คะแนนในล ำดับถัดไปเป็น
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงไม่เหน็ชอบกบัรำยชื่อที่
สำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ส่งมำทั ้งหมด  
ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองและคณะกรรมกำรสรรหำประชุมร่วมกัน  
หำกทีป่ระชุมร่วมกนัมมีตเิหน็ชอบกบัรำยชื่อผูส้มคัรผูใ้ด ใหเ้สนอรำยชื่อผูน้ัน้เป็นผูส้มคัร
รบัเลือกตัง้ แต่ถ้ำที่ประชุมร่วมกันมีมติไม่เห็นชอบกับรำยชื่อผู้สมัครที่สำขำพรรค
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๒๗๑ 

กำรเมอืงหรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัส่งมำทัง้หมด ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ
แจง้เหตุผลใหห้วัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืง หรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัในเขต
เลือกตัง้นัน้ทรำบ และให้ด ำเนินกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่ำจะได้ผู้สมัครรบั
เลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ 

 

มำตรำ ๕๑  กำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชี
รำยชื่อใหด้ ำเนินกำรตำมวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ในกำรเสนอรำยชื่อ
บุคคลเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และมหีนังสอืแจง้ไปยงัคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง 
หวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืง ตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั และประกำศใหส้มำชกิ
ทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

(๒) เมื่อพ้นก ำหนดเวลำเสนอรำยชื่อจำกกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง และตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดตำม (๑)  
ให้คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบคุณสมบตัแิละจดัท ำบญัชรีำยชื่อไม่เกินหนึ่งรอ้ยห้ำสบิ
รำยชื่อ โดยค ำนึงถึงผู้สมคัรรบัเลือกตัง้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ และควำมเท่ำเทยีมกนัระหว่ำง
ชำยและหญิง แล้วส่งบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวไปยังสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทน 

พรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั 

(๓) ให้หวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองหรอืตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั 
จดักำรประชุมเพื่อใหส้มำชกิลงคะแนนเลอืกบุคคลในบญัชรีำยชื่อตำม (๒) โดยใหส้มำชกิ
ลงคะแนนเลอืกได้คนละไม่เกินสบิห้ำรำยชื่อ โดยกำรประชุมสำขำพรรคกำรเมอืงต้องมี
สมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน หรอืกำรประชุมตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัดต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  
ใหห้วัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืงหรือตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัประกำศผลกำร
นับคะแนนของสำขำพรรคกำรเมืองหรอืตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดันัน้แล้ว
รำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรสรรหำโดยเรว็ 

(๔ ) ให้คณ ะกรรมกำรสรรหำจัดท ำบัญ ชีรำยชื่ อผู้ สมัค รรับ เลือกตั ้ง  
โดยเรียงล ำดับตำมผลรวมของคะแนนที่ได้รับจำกสำขำพรรคกำรเมืองหรอืตัวแทน 
พรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัตำม (๓) ในกรณีที่หวัหน้ำพรรคกำรเมืองประสงค์จะเป็น
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชื่อให้หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง 
อยู่ในบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ล ำดบัทีห่นึ่งและใหเ้รยีงล ำดบัรำยชื่อตำมผลคะแนน
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๒๗๒ 

ดังกล่ำวในล ำดับถัดไปจนครบจ ำนวน ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตำมบัญชีรำยชื่อ
เท่ำกนัใหเ้ป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำในกำรจดัเรยีงล ำดบั 

(๕) ให้คณะกรรมกำรสรรหำส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ตำม (๔)  
ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ หำกคณะกรรมกำรบรหิำร
พรรคกำรเมืองไม่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จนกว่ำจะได้บญัชี
รำยชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของสมำชกิ ในกรณีที่สมำชกิผู้ใด 

มภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตเลอืกตัง้ทีย่งัมไิดม้กีำรจดัตัง้สำขำพรรคกำรเมอืงหรอืตวัแทนพรรค
กำรเมอืงประจ ำจงัหวดั ใหถ้อืว่ำสมำชกิผูน้ัน้เป็นสมำชกิซึง่มภีูมลิ ำเนำอยู่ในเขตเลอืกตัง้
ของสำขำพรรคกำรเมืองหรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดที่มีเขตเลือกตัง้
ใกลเ้คยีงตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบั 

 

มำตรำ ๕๒  ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงและกรรมกำรบรหิำรพรรค
กำรเมอืงทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๕๐ และมำตรำ ๕๑ 

 

มำตรำ ๕๓  ในกำรด ำเนินกำรสรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๕๐ หรอื
มำตรำ ๕๑ หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อจงูใจใหส้มำชกิลงคะแนนใหแ้ก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืใหง้ดเวน้กำรลงคะแนนใหแ้ก่ผูใ้ด ดว้ยวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ เสนอให้ สญัญำว่ำจะให้ หรอืจดัเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้มแก่ผูใ้ด 

(๒) หลอกลวง บงัคบั ขูเ่ขญ็ ใชอ้ทิธพิลคุกคำม ใส่รำ้ยดว้ยควำมเทจ็ หรอืจูงใจ
ใหเ้ขำ้ใจผดิในคะแนนนิยมของผูใ้ด หรอืไม่ใหไ้ปประชุมหรอืลงคะแนน 

 

มำตรำ ๕๔  ห้ำมมใิห้พรรคกำรเมอืงหรอืผู้ใดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบั หรอืให ้
หรอืสญัญำว่ำจะให้เงนิ ทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สมำชกิผู้ใดลงสมคัรหรอื 

ไม่ลงสมคัรรบัเลอืก หรอืเพื่อให้เสนอชื่อสมำชกิผู้ใดเข้ำรบักำรเลอืก ในกำรสรรหำตำม
มำตรำ ๕๐ หรอืมำตรำ ๕๑ 

 

มำตรำ ๕๕  ห้ำมมิให้ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวดั หัวหน้ำสำขำพรรค
กำรเมอืง หรอืกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงผู้ใดยนิยอมให้บุคคลใดทีม่ิไดเ้ป็นสมำชกิ
ของพรรคกำรเมืองเข้ำแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๕๐ หรอืมำตรำ ๕๑ 
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๒๗๓ 

มำตรำ ๕๖  ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืงออกหนังสอืรบัรองกำรส่งผูไ้ดร้บักำรสรรหำ
ตำมมำตรำ ๕๐ หรอืส่งบญัชรีำยชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อตำมมำตรำ ๕๑ 

เมื่อหวัหน้ำพรรคกำรเมอืงออกหนังสอืรบัรองตำมวรรคหนึ่งหรอืส่งบญัชรีำยชื่อ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบบญัชรีำยชื่อแล้ว แม้ภำยหลงัจะปรำกฏว่ำมไิด้มกีำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๕๐ หรอืมำตรำ ๕๑ แล้วแต่กรณี หรือด ำเนินกำรไม่ครบถ้วน ไม่ท ำให้กำร
สมคัรรบัเลอืกตัง้นั น้เสยีไป แต่ถ้ำคณะกรรมกำรทรำบถึงกำรไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว  

ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะต้องกล่ำวโทษหัวหน้ำพรรคกำรเมืองและ
กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงนัน้ต่อพนักงำนสอบสวน ซึ่งมเีขตอ ำนำจเพื่อด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำทีต่่อไป 

 

มำตรำ ๕๗  กำรก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมืองที่ใช้ในกำรประกำศ
โฆษณำให้ค ำนึงถงึควำมเหน็ของสำขำพรรคกำรเมอืงและตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำ
จงัหวดั นโยบำยใดที่ต้องใช้จ่ำยเงนิกำรประกำศโฆษณำนโยบำยนัน้ อย่ำงน้อยต้องมี
รำยกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) วงเงนิทีต่อ้งใช ้และทีม่ำของเงนิทีจ่ะใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

(๒) ควำมคุม้ค่ำและประโยชน์ในกำรด ำเนินนโยบำย 

(๓) ผลกระทบและควำมเสีย่งในกำรด ำเนินนโยบำย 

ในกรณีพรรคกำรเมอืงไม่ไดจ้ดัท ำรำยกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรสัง่ให้
ด ำเนินกำรใหค้รบถว้นและถกูตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

หมวด ๔ 

กำรเงนิและกำรบญัชขีองพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๕๘  ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองมีหน้ำที่บรหิำรกำรเงิน 
ทรพัย์สิน และประโยชน์อื่นใดของพรรคกำรเมอืงและสำขำพรรคกำรเมอืงตลอดจน
จดัให้มีกำรท ำบญัชตีำมมำตรำ ๕๙ ใหถู้กตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ 

หวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมอืง และตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั ต้องจดั
ให้มีบญัชีรบัและจ่ำยเงนิของสำขำพรรคกำรเมืองหรอืที่ตัวแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำ
จงัหวดัได้รบัหรือจ่ำย แล้วแต่กรณี และจดัท ำบัญชีรำยชื่อพร้อมที่อยู่ของสมำชิกที่มี
ภูมลิ ำเนำในเขตจงัหวดัซึ่งเป็นที่ตัง้ของสำขำพรรคกำรเมอืงหรอืในเขตจงัหวดัที่ตนเป็น
ตวัแทน แลว้แต่กรณี ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๒๗๔ 

มำตรำ ๕๙  บญัชขีองพรรคกำรเมอืงประกอบดว้ย 

(๑) บญัชรีำยวนัแสดงรำยไดห้รอืรำยรบัและแสดงค่ำใชจ้่ำยหรอืรำยจ่ำย 

(๒) บญัชแีสดงรำยรบัจำกกำรบรจิำค 

(๓) บญัชแียกประเภท 

(๔) บญัชแีสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

กำรลงรำยกำรบัญชีตำมวรรคหนึ่งต้องมีรำยกำรและเอกสำรประกอบกำร
ลงบญัช ีและตอ้งจดัท ำภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๐  พรรคกำรเมอืงต้องปิดบญัชคีรัง้แรกภำยในวนัสิน้ปีปฏทินิที่ไดร้บั
กำรจดทะเบยีนจดัตัง้ และครัง้ต่อไปเป็นประจ ำทุกปีในวนัสิน้ปีปฏทินิ 

กำรปิดบญัชี ให้จดัท ำงบกำรเงินซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงนิและงบรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของพรรคกำรเมอืง 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิต้องแสดงรำยกำรสนิทรพัย ์หนี้สนิ และทุนของพรรค
กำรเมืองทัง้ต้องแสดงที่มำของรำยได้ตำมมำตรำ ๖๒ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ
พรรคกำรเมอืงไว้โดยชดัเจน โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ และรำยกำรอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

งบกำรเงนิของพรรคกำรเมอืงต้องจดัใหม้ผีูส้อบบญัชรีบัอนุญำตตรวจสอบและ
รบัรองกำรสอบบญัช ี

 

มำตรำ ๖๑  ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืงเสนองบกำรเงนิทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำต
ตรวจสอบ และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองเพื่ออนุมัติภำยในเดือน
เมษำยนของทุกปี 

งบกำรเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองอนุมัติแล้วให้หัวหน้ำพรรค
กำรเมอืงรบัรองควำมถูกต้องร่วมกบัเหรญัญกิพรรคกำรเมอืง และส่งใหแ้ก่นำยทะเบยีน
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคกำรเมอืงอนุมตัพิรอ้มทัง้บญัชตีำม
มำตรำ ๕๙ 

เมื่อได้รบังบกำรเงนิตำมวรรคสองแล้ว ให้นำยทะเบียนประกำศให้ประชำชน
ทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

พรรคกำรเมอืงใดที่จดทะเบยีนยงัไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับถึงวนัสิ้นปี
ปฏิทนิ ให้ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งส ำหรบัปีนัน้ 
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๒๗๕ 

หมวด ๕ 

รำยไดข้องพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๖๒  พรรคกำรเมอืงอำจมรีำยได ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิทุนประเดมิตำมมำตรำ ๙ วรรคสอง 

(๒) เงนิค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบั 

(๓) เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้หรอืบรกิำรของพรรคกำรเมอืง 

(๔) เงิน ทรพัย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จำกกำรจ ัดกิจกรรมระดมทุน
ของพรรคกำรเมอืง 

(๕) เงนิ ทรพัยส์นิ และประโยชน์อื่นใดทีไ่ดจ้ำกกำรรบับรจิำค 

(๖) เงนิอุดหนุนจำกกองทุน 

(๗) ดอกผลและรำยได้ที่เกิดจำกเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค
กำรเมอืง 

กำรได้มำซึ่งรำยได้ตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือ
หลกัฐำนกำรไดม้ำซึง่รำยไดน้ัน้เป็นหนังสอื  ทัง้นี้ ตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรตำม (๓) และกำรจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค
กำรเมืองตำม (๔) ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

รำยไดข้องพรรคกำรเมอืงจะน ำไปใชเ้พื่อกำรอื่นใด นอกจำกกำรด ำเนินงำนของ
พรรคกำรเมอืงมไิด ้

 

มำตรำ ๖๓  รำยได้และทรพัย์สินที่พรรคกำรเมืองได้รับตำมพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษอีำกรตำมประมวลรษัฎำกร 

 

มำตรำ ๖๔  กำรหำรำยไดจ้ำกกำรจดักจิกรรมระดมทุนของพรรคกำรเมืองต้อง
กระท ำโดยเปิดเผย และแสดงวตัถุประสงค์ว่ำเป็นกำรระดมทุนของพรรคกำรเมอืงอย่ำง
ชดัเจน 

ให้หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปถึงจ ำนวน
และทีม่ำของเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ดม้ำจำกกจิกรรมดงักล่ำว และใหม้หีนังสอื
แจง้นำยทะเบยีนทรำบดว้ย  ทัง้นี้ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีก่จิกรรมดงักล่ำวสิน้สุดลง 

ประกำศและหนังสือแจ้งตำมวรรคสอง ให้ระบุชื่อบุคคลผู้ สนับสนุนเงิน 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีม่มีลูคำ่หนึ่งแสนบำทขึน้ไปดว้ย 
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๒๗๖ 

มำตรำ ๖๕  ทุกเดอืน ให้พรรคกำรเมอืงประกำศรำยชื่อผู้บรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดทีม่มีูลค่ำตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำหำ้พนับำท 
ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปพร้อมทัง้วัตถุประสงค์ของกำรบริจำค และให้แจ้ง 
นำยทะเบยีนทรำบตำมแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดดว้ย 

กำรประเมินมูลค่ำของสิ่งที่ได้รับบริจำคตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๖  บุคคลใดจะบริจำคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
กำรเมอืงมมีูลค่ำเกนิสบิล้ำนบำทต่อพรรคกำรเมอืงต่อปีมไิด ้และในกรณีที่บุคคลนัน้เป็น
นิติบุคคล กำรบรจิำคเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคกำรเมืองไม่ว่ำ
พรรคเดียวหรือหลำยพรรคเกินปีละห้ำลำ้นบำท ตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ทรำบ
ในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปหลงัจำกบรจิำคแลว้ 

พรรคกำรเมืองจะรบับรจิำคเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่ำ
เกินวรรคหนึ่งมไิด ้

 

มำตรำ ๖๗  หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง กรรมกำร
สำขำพรรคกำรเมอืง ตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั หรอืสมำชกิผูใ้ดไดร้บับรจิำคเงนิ 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยผูบ้รจิำคประสงค์จะบรจิำคใหเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของพรรคกำรเมอืง ต้องแจ้งให้พรรคกำรเมอืงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในข้อบังคับ และให้พรรคกำรเมืองออกใบเสร็จรบั เง ิน หร ือหล ักฐำนกำรรบั เง ิน 
ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจำคเป็นหลกัฐำน  ทัง้นี้ ตำมแบบ
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

กจิกรรมของพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมรวมถึงกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง สำขำพรรคกำรเมือง ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จงัหวดั สมำชกิ หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ย 

 

มำตรำ ๖๘  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๖๕ และมำตรำ ๖๗ นับแต่วนัที่พระรำช
กฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรประกำศใช้บังคับแล้วจนถึง 

วนัเลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผู้ใดได้รบับริจำคเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มี
ม ูลค ่ำรวมก ันแล้ว เก ินหนึ ่งหมื ่นบำทต่อวนั  โดย ผู้บริจำคประสงค์จะบริจำคให ้

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมอืงของผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ผู้นัน้หรอืของ
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๒๗๗ 

พรรคกำรเมอืงหรอืเพื่อใช้ในกำรเลอืกตัง้ ต้องแจง้ให้คณะกรรมกำรทรำบภำยในเจด็วนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บับรจิำคตำมวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ถ้ำสิง่ของที่ได้รบับรจิำคตำมวรรคหนึ่งไม่อำจน ำส่งพรรคกำรเมอืงได้หรอืเป็น
ของสดเสยีได ้ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูน้ัน้แจง้ใหพ้รรคกำรเมอืงทรำบเพื่อบนัทกึมูลค่ำของ
สิง่นัน้ไวเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรหำเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรผูน้ัน้ 

ในกรณีที่ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ผู้ใดมเีหตุสงสยัว่ำเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์
อื่นใดที่ตนไดร้บัเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกรรมของพรรคกำรเมอืงหรอืเพื่อ
ใช้ในกำรเลือกตัง้ตำมวรรคหนึ่ ง หรือเป็นสิ่งของตำมวรรคสองหรือไม่ ให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมกำรวนิิจฉัย ซึ่งคณะกรรมกำรต้องวนิิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสบิห้ำวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง 

 

มำตรำ ๖๙  ผูเ้สยีภำษีเงนิไดซ้ึ่งมใิช่นิติบุคคลมสีทิธแิสดงเจตนำในแบบแสดง
รำยกำรภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำประจ ำปี ใหร้ฐัน ำเงนิทีต่นไดเ้สยีภำษีไวไ้ปอุดหนุนพรรค
กำรเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่งปีละห้ำร้อยบำทได้  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงือ่นไขทีอ่ธบิดกีรมสรรพำกรก ำหนด 

ให้กรมสรรพำกรจดัท ำรำยชื่อพรรคกำรเมืองที่ได้รบักำรระบุตำมวรรคหนึ่ง
พร้อมจ ำนวนเงินที่แต่ละพรรคกำรเมืองจะได้รบักำรอุดหนุนจำกกำรแสดงเจตนำตำม
วรรคหนึ่งทัง้หมดส่งให้นำยทะเบยีน และโอนเงนิดงักล่ำวใหก้องทุนภำยในเดอืนกนัยำยน
ของทุกปีเพื่อโอนต่อให้พรรคกำรเมืองที ่ได ้รบัอ ุดหนุนตำมมำตรำนี ้  ทั ง้นี ้ ตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำรและกรมสรรพำกรจะได้ตกลงกนั 

 

มำตรำ ๗๐  ผูบ้รจิำคเงนิแก่พรรคกำรเมอืงมสีทิธนิ ำจ ำนวนเงนิทีบ่รจิำคไปหกั
เป็นค่ำลดหย่อนหรอืรำยจ่ำยเพื่อกำรบรจิำคตำมที่ก ำหนดในประมวลรษัฎำกรได้ตำม
จ ำนวนที่บรจิำคแต่ไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำทส ำหรบับุคคลธรรมดำ และไม่เกนิหำ้หมื่นบำท 
ส ำหรบันิตบิุคคล 

วธิกีำรขอหกัค่ำลดหย่อนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่อธบิดกีรมสรรพำกร
ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรหักค่ำลดหย่อน ให้ถือว่ำกำรสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน  
หรอืประโยชน์อื่นใดตำมมำตรำ ๖๔ เป็นเงนิบรจิำคตำมวรรคหนึ่ง 
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๒๗๘ 

มำตรำ ๗๑  ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืงและเหรญัญกิพรรคกำรเมอืงเปิดบญัชกีบั
ธนำคำรพำณิชย์โดยระบุชื่อเจ้ำของบญัชใีนนำมของพรรคกำรเมอืงนัน้ และให้หวัหน้ำ
พรรคกำรเมืองแจ้งหมำยเลขบัญชีของบัญชีเงินฝำกและจ ำนวนเงินที่เปิดบัญชีของ 
ทุกบญัชใีหน้ำยทะเบยีนทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีเ่ปิดบญัชดีงักล่ำว 

 

มำตรำ ๗๒  ห้ำมมใิห้พรรคกำรเมืองและผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมอืง
รบับรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด โดยรูห้รอืควรจะรู้ว่ำไดม้ำโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมำยหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำมแีหล่งทีม่ำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

 

มำตรำ ๗๓  หำ้มมใิห้ขำ้รำชกำรกำรเมอืงใช้สถำนะหรอืต ำแหน่งหน้ำทีเ่รี่ยไร
หรอืชกัชวนให้มกีำรบรจิำคให้พรรคกำรเมอืงหรอืผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎร แต่ไม่รวมถึงกำรที่ข้ำรำชกำรกำรเมืองผู้นัน้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมมำตรำ ๖๔  
โดยมไิดก้ระท ำหรอืมส่ีวนกระท ำกำรอนัเป็นกำรตอ้งหำ้มนัน้ 

 

มำตรำ ๗๔  ห้ำมมิให้พรรคกำรเมืองหรือสมำชิกรับบริจำคเงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจำก 

(๑) บุคคลผูไ้ม่มสีญัชำตไิทย 

(๒) นิติบุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจหรอืกิจกำรหรอืจด
ทะเบยีนสำขำอยู่ใน หรอืนอกรำชอำณำจกัร 

(๓) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในรำชอำณำจกัรโดยมบีุคคลผูไ้ม่มสีญัชำตไิทยมทีุน
หรอืเป็นผูถ้ือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละสีส่บิเก้ำ ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัที่จดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใหพ้จิำรณำตำมทีป่รำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหุ้นของบรษิทั
ดงักล่ำว หุ้นที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหรอืถือโดยตวัแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่ำ
เป็นหุน้ทีถ่อืโดยผูไ้ม่มสีญัชำตไิทย 

(๔ ) คณะบุคคล หร ือนิต ิบ ุคคลที ่ได ้รบัทุนหร ือได ้รบั เง ินอุดหนุนจำก
ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์ด ำเนินกจิกำรเพื่อประโยชน์ของบุคคลผูไ้ม่มสีญัชำติไทย
หรอืซึง่มผีูจ้ดักำรหรอืกรรมกำรเป็นบุคคลผูไ้ม่มสีญัชำตไิทย 

(๕) บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บับรจิำคเพื่อด ำเนินกจิกำรของพรรค
กำรเมอืง หรอืเพื่อด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองจำกบุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคล
ตำม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 

(๖) บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคลที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกันกบั (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรอื (๕) ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๒๗๙ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคบักบักรณีสมำชกิรบับรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอื
ประโยชน์อื่นใดดงักล่ำวทีม่ใิช่เพื่อด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๗๕  บุคคล คณะบุคคล หรอืนิติบุคคลตำมมำตรำ ๗๔ จะบรจิำคเงนิ 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคกำรเมืองหรอืสมำชกิเพื่อด ำเนินกิจกำรของ
พรรคกำรเมอืงหรอืเพื่อด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืงมไิด ้

 

มำตรำ ๗๖  หำ้มมใิหห้น่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นใดของรฐัหรอื
กิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่ บรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคกำรเมือง
หรอืเขำ้ร่วมกจิกรรมตำมมำตรำ ๖๔ 

กิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่ตำมวรรคหนึ่งให้หมำยถึงกิจกำรที่รฐัเป็นหุ้นส่วนหรอื 
ถอืหุน้อยู่เป็นจ ำนวนมำกทีสุ่ดในบรรดำผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้รำยอื่น ๆ หรอืมจี ำนวน
ถงึหนึ่งในสำมของหุน้ส่วนหรอืหุน้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ 

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบักบัวดั หรอืนิติบุคคลอื่นที่มวีตัถุประสงค์เพื่อกำร
ศำสนำ และองค์ กรท ำงศำสนำไม่ ว่ ำจะมีสถำน ะเป็ นนิ ติบุ คคลห รือ ไม่ ด้วย  
โดยคณะกรรมกำรจะก ำหนดใหใ้ชบ้งัคบักบันิติบุคคลอื่นที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรอืนิติบุคคลที่มไิด้มีวตัถุประสงค์เพื่อหำก ำไรมำแบ่งปันกนัดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๗๗  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรบรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ 
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคกำรเมืองให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรที่จ ำเป็นให้พรรค
กำรเมืองปฏิบตัิเพื่อให้กำรรบับรจิำคของพรรคกำรเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 
เปิดเผยและตรวจสอบได ้และใหม้หีน้ำทีต่รวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบรจิำคแก่พรรค
กำรเมือง รวมทัง้ให้มีอ ำนำจออกค ำสัง่ตำมที่เห็นสมควรเพื่อให้พรรคกำรเมืองปฏิบัต ิ
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 

ใหพ้รรคกำรเมอืงมหีน้ำทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
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๒๘๐ 

หมวด ๖ 

กองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๗๘  ให ้ม ีกองท ุนเพื ่อกำรพฒันำพรรคกำรเม ืองกองทุนหนึ ่ง 
ในส ำนักงำนมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวยีนและใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนพรรค
กำรเมือง กำรให้กำรศึกษำแก่ป ระชำชนทั ว่ ไป เกี ่ย วกบักำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข กำรส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำงกำรเมือง 
ของประชำชนซึ่งมอีุดมกำรณ์ทำงกำรเมอืงร่วมกนั และสมำชกิมส่ีวนร่วมในกำรด ำเนินกำร
อย่ำงแทจ้รงิและกำรด ำเนินกำรอื่นใดทีม่กีฎหมำยก ำหนด 

กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภำระผูกพัน และงบประมำณที่ โอนมำตำม

มำตรำ ๑๔๗ 

(๒) เงนิทีไ่ดร้บัจำกงบประมำณรำยจ่ำย 

(๓) เงนิทีไ่ดร้บัมำจำกกรมสรรพำกรตำมมำตรำ ๖๙ 

(๔) เงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตัง้ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๕) เง ินและดอกเบี ้ยที ่เร ียกค ืนจำกผู ้ซึ ่งต ้อง รบัผ ิดในกำรจดัให ้ม ีกำร
เลือกตัง้ใหม่อนัเน่ืองจำกกำรเลอืกตัง้ไม่เป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 

(๖) เงนิ ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดที่พรรคกำรเมืองได้มำโดยฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

(๗) เงนิ ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตำมมำตรำ ๙๕ 
และมำตรำ ๑๒๕ 

(๘) เงนิ ทรพัย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดที่มผีู้มอบให้ แต่กองทุนจะรบัมอบเงนิ 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลตำมมำตรำ ๗๔ มไิด ้

(๙) ดอกผลและรำยไดท้ีเ่กดิจำกเงนิ ทรพัยส์นิ และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 

เงนิตำม (๓) ใหจ้ดัสรรใหพ้รรคกำรเมอืงทีผู่เ้สยีภำษเีงนิไดแ้สดงเจตนำไวต้ำมที่
อธบิดกีรมสรรพำกรแจง้ใหน้ำยทะเบยีนทรำบตำมมำตรำ ๖๙ 

เงินของกองทุนให้ใช้ได้เฉพำะเพื่อกำรอันเป็นวตัถุประสงค์ของกองทุนและ
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
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๒๘๑ 

มำตรำ ๗๙  ทรพัย์สนิของกองทุนเป็นทรพัย์สินของแผ่นดนิไม่อยู่ในควำมรบัผดิ
แห่งกำรบงัคบัคด ีและผูใ้ดจะยกอำยุควำมขึน้เป็นขอ้ต่อสูม้ไิด ้

 

มำตรำ ๘๐  ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินกำร และกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

ในกำรจดัสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคกำรเมือง กำรบริหำร และควบคุมดูแล
กองทุนให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรกองทุนขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท ำหน้ำที่แทน 
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกำรคลังหนึ่งคน ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒจิ ำนวนสองคนเป็นกรรมกำร และให้นำยทะเบยีน
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง เบี้ยประชุม กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรกองทุน
ผูท้รงคุณวุฒิและกำรประชุมของคณะกรรมกำรกองทุน ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรกองทุนมีองค์ประกอบไม่ครบตำมวรรคสองไม่ว่ำ 
ด้วยเหตุใดให้คณะกรรมกำรกองทุนปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่ำคณะกรรมกำร
กองทนุประกอบดว้ยกรรมกำรเท่ำทีม่อียู่ 

 

มำตรำ ๘๑  ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัสิ้นปีงบประมำณ ให้คณะกรรมกำร
ก ำหนดวงเงนิที่จะจดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนแก่พรรคกำรเมืองส ำหรบัปีงบประมำณถดัไป 
ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทีไ่ดร้บัจำกกรมสรรพำกรตำมมำตรำ ๖๙ 

(๒) เงนิทีไ่ดร้บัจำกงบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ ๗๘ (๒) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ
หำ้สบิแต่ไม่เกนิรอ้ยละเจด็สบิ 

(๓) เงนิค่ำธรรมเนยีมตำมมำตรำ ๗๘ (๔) ไม่เกนิรอ้ยละหำ้สบิ 

(๔) เงนิที่ได้รบัจำกกำรเรยีกคนืตำมมำตรำ ๗๘ (๕) ที่ได้รบัในปีงบประมำณ
ก่อนหน้ำนัน้ไม่เกนิรอ้ยละเจด็สบิ 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ตำมมำตรำ ๗๘ (๘) ถ้ำผู้มอบให้ระบุ
วตัถุประสงค์ว่ำใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงหรอืเพื่อกำรอื่น ใหน้ ำมำจดัสรรตำมที่ผูม้อบให้ระบุ
วตัถุประสงคไ์ว ้ถำ้ผูม้อบใหม้ไิดร้ะบุวตัถุประสงคไ์ว ้ใหน้ ำมำจดัสรรไม่เกนิรอ้ยละเจด็สบิ 

(๖) ดอกผลของกองทุนตำมมำตรำ ๗๘ (๙) ไม่เกนิรอ้ยละแปดสบิ 
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๒๘๒ 

มำตรำ ๘๒  เงนิกองทุนดงัต่อไปนี้ ให้น ำมำจดัสรรเพื่อใช้จ่ำยเพื่อกำรบรหิำร
กองทุนและกำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกบั
กจิกำรอนัเป็นวตัถุประสงค์ของกองทุน รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระบญัชตีำมที่ส ำนักงำน
กำรตรวจเงนิแผ่นดนิเรยีกเกบ็ 

(๑) เงนิทีไ่ดร้บัจำกงบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ ๗๘ (๒) ไม่เกนิรอ้ยละสำมสบิ 

(๒) เงนิค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๗๘ (๔) ไม่เกนิรอ้ยละหำ้สบิ 

(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิตำมมำตรำ ๗๘ (๖) 
(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิตำมมำตรำ ๗๘ (๗) 
(๕) ดอกผลของกองทุนตำมมำตรำ ๗๘ (๙) ไม่เกนิรอ้ยละยีส่บิ 

(๖) เงินหรือทรพัย์สินที่มีผู้มอบให้ที่ระบุให้แก่คณะกรรมกำรหรือส ำนักงำน 
หรือไม่เกนิรอ้ยละสำมสบิของเงนิทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยมไิดร้ะบุวตัถุประสงค์ 

กำรใช้จ่ำยเงินตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไข 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด แต่กำรน ำไปใชเ้พื่อกำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
จะกระท ำมไิด ้

เงนิทีเ่หลอืจำกกำรใชจ้่ำยของทุกปี ใหน้ ำส่งคนืเขำ้กองทุน 

 

มำตรำ ๘๓  กำรจดัสรรเงนิตำมมำตรำ ๘๑ ใหแ้ก่พรรคกำรเมอืง ใหด้ ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เงนิจดัสรรตำมมำตรำ ๘๑ (๑) ให้จดัสรรใหพ้รรคกำรเมอืงตำมทีผู่เ้สยีภำษี
ไดร้ะบุไว ้

(๒) ร้อยละสี่สิบของวงเงนิจัดสรรนอกจำก (๑) ให้จดัสรรให้ตำมจ ำนวนเงิน 
ค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงที่พรรคกำรเมืองได้รบั โดยแต่ละพรรคกำรเมืองให้ได้รับตำม
อตัรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนเงนิค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงที่ทุกพรรคกำรเมอืงได้รบัรวมกนั
ในปีที่ผ่ำนมำต่อจ ำนวนเงนิค่ำบ ำรุงที่พรรคกำรเมอืงนัน้ ๆ ไดร้บัมำในปีทีผ่ ่ำนมำ  
แต่เงนิทีจ่ดัสรรให้ต้องไม่เกินเงนิค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้ได้รบัจำก
สมำชกิในปีทีผ่่ำนมำ 

(๓) ร้อยละสี่สบิของวงเงนิจดัสรรนอกจำก (๑) ให้จดัสรรให้ตำมคะแนนเสยีง
ที่พรรคกำรเมืองได้รบัจำกกำรเลือกตัง้ทัว่ไปส ำหรบัปีถัดจำกปีที่มีกำรเลือกตัง้ทัว่ไป 
โดยแต่ละพรรคกำรเมอืงใหไ้ดร้บัตำมอตัรำส่วนระหว่ำงคะแนนเสยีงทีทุ่กพรรคกำรเมอืง
ได้รบัรวมกนัต่อคะแนนเสยีงที่พรรคกำรเมอืงนัน้ได้รบั ส ำหรบัปีอื่นให้จดัสรรให้พรรค
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๒๘๓ 

กำรเมอืงตำมสดัส่วนทีพ่รรคกำรเมอืงทุกพรรคไดร้บักำรจดัสรรตำมอตัรำส่วนเงนิบรจิำค
ทัง้หมดตำมมำตรำ ๖๙ ต่อเงนิทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้ไดร้บั 

(๔) รอ้ยละยีส่บิของวงเงนิจดัสรรนอกจำก (๑) ใหจ้ดัสรรตำมจ ำนวนสำขำพรรค
กำรเมืองโดยแต่ละพรรคกำรเมืองให้ได้รบัตำมอัตรำส่วนระหว่ำงจ ำนวนสำขำพรรค
กำรเมอืงของทุกพรรคกำรเมอืงรวมกนัในปีทีผ่่ำนมำต่อจ ำนวนสำขำพรรคกำรเมอืงของ
พรรคกำรเมอืงนัน้ ๆ ในปีทีผ่่ำนมำ 

(๕) ในกรณีทีต่อ้งมกีำรจดักำรเลอืกตัง้ใหม่อนัเป็นผลจำกกำรกระท ำของสมำชกิ
ของพรรคกำรเมอืงใด เมื่อได้วงเงนิที่จะต้องได้รบัจำกกำรจดัสรรให้พรรคกำรเมืองนัน้
ตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว ใหห้กัจ ำนวนเงนิทีค่ณะกรรมกำรยื่นฟ้องใหส้มำชกิผูน้ัน้
ชดใชค้นืออกจำกเงนิจดัสรรของพรรคกำรเมอืงและส่งคนืเขำ้กองทุนก่อน ถ้ำภำยหลงัมี
ค ำพพิำกษำอนัถงึทีสุ่ดปรำกฏว่ำผูน้ัน้ไม่ต้องรบัผดิ หรอืรบัผดิน้อยกว่ำที่คณะกรรมกำร
ยื่นฟ้อง ใหค้ณะกรรมกำรกองทุนจ่ำยเงนิคนืใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงนัน้ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ถำ้เงนิทีจ่ดัสรรใหม้ไีม่พอใหด้ ำเนินกำรหกัจำกเงนิจดัสรร
ในปีต่อ ๆ ไปจนครบ  ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธพิรรคกำรเมืองที่จะไล่เบี้ยเอำจำกสมำชกิที่ต้อง 
รบัผดิตำมค ำพพิำกษำ 

ในกรณีที่พ รรคกำรเมืองใดมิได้ด ำ เนินกำรตำมมำตรำ ๒๓ และเมื่ อ
คณะกรรมกำรได้แจง้เตือนแล้วยงัมไิดป้ฏิบตัิตำม คณะกรรมกำรอำจลดจ ำนวนเงนิทีจ่ะ
จดัสรรใหพ้รรคกำรเมอืงนัน้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดกไ็ด ้

เงนิทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรใหส่้งคนืเขำ้กองทุน 

 

มำตรำ ๘๔  เงนิที่พรรคกำรเมืองได้รบักำรจดัสรรตำมมำตรำ ๘๓ ให้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรหำเสยีงเลือกตัง้ กำรจดัท ำกิจกรรมทำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมือง 
สำขำพรรคกำรเมอืงและตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัตำมมำตรำ ๒๓ กำรพฒันำ
พรรคกำรเมืองและสมำชกิให้มคีุณภำพและคุณธรรมอนัดงีำม และกำรส่งเสรมิควำมรู ้
แก่สมำชิกและประชำชนในทำงกำรเมืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข และกำรอื่นใดทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และเมื่อใชไ้ปเพื่อ
กำรใดแล้ว ให้จดัท ำรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทุกสำมเดือนนับแต่วนัที่ได้รบักำร
จดัสรร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด แต่จะน ำไปใชจ้่ำยตำม
มำตรำ ๘๘ ไม่ได ้
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๒๘๔ 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน พรรคกำรเมอืงจะส่งรำยละเอียดกำรใช้
จ่ำยเงนิให้นำยทะเบียนทรำบก่อนก็ได้ ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำกำรใช้จ่ำยเงิน
รำยกำรใดไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ใหพ้รรคกำรเมอืงทรำบ 

คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้พรรคกำรเมืองใช้เงินที่ได้รบัจัดสรรตำมวรรคหนึ่ง 
แต่ละดำ้นตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดกไ็ด ้

พรรคกำรเมอืงจะใช้จ่ำยเงนิที่ได้รบัตำมวรรคหนึ่งไปเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืเพื่อจำ้งบุคลำกรของพรรคกำรเมอืงหรอืค่ำใช้จ่ำยอื่นท ำนอง
เดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดมิได้ เว้นแต่เป็นเงนิที่ได้รบัตำมมำตรำ ๘๓ (๔)  
แต่กำรใช้จ่ำยเงนินัน้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสำขำพรรค
กำรเมอืงเท่ำนัน้ 

ให้ส ำนักงำนจดัให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงนิที่ได้รบักำรจดัสรร 
ใหเ้ป็นไปตำมวรรคหนึ่ง  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๕  ในกรณีที่นำยทะเบยีนเห็นว่ำพรรคกำรเมอืงใช้จ่ำยเงนิสนับสนุน 
ไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในมำตรำ ๘๔ หรอืไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของ
พรรคกำรเมืองให้นำยทะเบียนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรแจ้งให้พรรค
กำรเมอืงแกไ้ขกำรใชจ้่ำยในเรื่องนัน้ของปีถดัไป และในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจเรยีก
เงนิคนื หรอืลดกำรจดัสรรเงนิอุดหนุนตำมมำตรำ ๘๓ ในปีถดัไปดว้ยกไ็ด ้

ถ้ำนำยทะเบียนตรวจสอบรำยงำนตำมมำตรำ ๘๔ แล้วปรำกฏว่ำเป็นกำร
รำยงำนด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จทัง้หมดหรือบำงส่วน หรือไม่รำยงำนภำยในเวลำ 
ทีก่ ำหนด ใหน้ำยทะเบยีนโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรเรยีกเงนิคนืจำกหวัหน้ำ
พรรคกำรเมืองและกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง และให้งดกำรจดัสรรเงินอุดหนุน 
ในปีถดั ๆ ไป จนกว่ำจะช ำระคนืครบถว้น 

 

มำตรำ ๘๖  ให้คณะกรรมกำรจดัสรรเวลำออกอำกำศให้แก่พรรคกำรเมอืงที่มี
สมำชิกได้รบักำรเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกพรรค โดยค ำนึงถึงจ ำนวน
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรของแต่ละพรรคกำรเมอืง เพื่อด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๓ หรอืเพื่อ
แถลงผลงำนของพรรคกำรเมืองอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  ทัง้นี้ 
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ใหส้ถำนีวทิยุกระจำยเสยีงและสถำนีวทิยโุทรทศัน์ของรฐัจดัสรรเวลำออกอำกำศ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
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๒๘๕ 

หมวด ๗ 

กำรใชจ้่ำยของพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๘๗  เงนิและทรพัย์สนิของพรรคกำรเมอืงต้องน ำไปใชจ้่ำยเพื่อด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ของพรรค
กำรเมอืงและสมำชกิและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง 

พรรคกำรเมืองต้องเปิดเผยค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ 
กำรด ำเนินกจิกรรมของพรรคกำรเมอืงไม่ว่ำในรูปแบบใด ใหส้มำชกิและประชำชนทรำบเป็น
กำรทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๘  ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืง ผู้บรหิำรพรรคกำรเมอืง หรอืบุคคลใดให้
เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่สมำชกิซึ่งด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะให้เป็นประจ ำหรอืเป็นครัง้ครำว ถ้ำกำรให้
หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดนัน้ไม ่เป็นควำมผดิตำมมำตรำ ๑๔๔  
หรอืมำตรำ ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำใหพ้รรคกำรเมอืง ผูบ้รหิำรพรรคกำรเมอืง 
หรือบุคคลนัน้ แล้วแต่กรณี แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบถึงกำรให้เงิน ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดนั ้น ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่นำยทะเบียนก ำหนด  
และใหป้ระกำศใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปดว้ย 

ห้ำมมใิห้สมำชกิซึ่งด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร รบัเงนิ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลใดโดยไม่มีมูลอนัจะอ้ำงได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่เงินที ่
ไดม้กีำรแจง้ไวต้ำมวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๘๙  ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมือง ที่จะต้อง
ตรวจสอบและควบคุมมใิหม้กีำรน ำเงนิหรอืทรพัยส์นิของพรรคกำรเมอืงไปใชจ้่ำยเพื่อกำร
อื่นใดนอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๘๔ มำตรำ ๘๗ และมำตรำ ๘๘ 
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๒๘๖ 

หมวด ๘ 

กำรสิน้สุดของพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๙๐  พรรคกำรเมอืงสิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) สิน้สภำพควำมเป็นพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๙๑ 

(๒) ศำลรฐัธรรมนูญสัง่ยุบพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๙๒ 

(๓) มกีำรควบรวมพรรคกำรเมอืงตำมหมวด ๙ กำรควบรวมพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๙๑  พรรคกำรเมอืงย่อมสิน้สภำพควำมเป็นพรรคกำรเมอืงเมื่อ 

(๑) ไม่แก้ไขข้อบงัคบัให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสำม หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๓ (๑) หรอื (๒)  
ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

(๒) ภำยหลงัจำกที่ไดร้บักำรจดทะเบียนพรรคกำรเมอืงมจี ำนวนสมำชกิเหลอื 

ไม่ถงึตำมทีก่ ำหนดในมำตรำ ๓๓ (๑) ตดิต่อกนัเกนิเกำ้สบิวนั 

(๓) ภำยหลงัจำกที่ด ำเนินกำรครบตำมมำตรำ ๓๓ (๒) มีจ ำนวนสำขำพรรค
กำรเมอืงเหลอืไม่ถงึภำคละหนึ่งสำขำเป็นระยะเวลำตดิต่อกนัหนึ่งปี 

(๔) ไม่มีกำรประชุมใหญ่พรรคกำรเมืองหรอืไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรมใดทำง
กำรเมอืงเป็นระยะเวลำตดิต่อกนัหนึ่งปีโดยมไิดม้เีหตุอนัจะอำ้งไดต้ำมกฎหมำย 

(๕) ไม่ส่งสมำชิกลงสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำร
เลอืกตัง้ทัว่ไปสองครัง้ตดิต่อกนัหรอืเป็นเวลำแปดปีตดิต่อกนั สุดแต่ระยะเวลำใดจะยำว
กว่ำกนั 

(๖) มหีนี้สนิลน้พน้ตวัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลม้ละลำย 

(๗) พรรคกำรเมอืงเลกิตำมขอ้บงัคบั 

เมื่อปรำกฏต่อนำยทะเบียนหรอืมีผู้แจ้งต่อนำยทะเบียนว่ำพรรคกำรเมืองใด 

สิน้สภำพตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำยทะเบยีนด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ถำ้เหน็ว่ำมกีรณี
ที่เป็นเหตุให้พรรคกำรเมืองสิ้นสภำพตำมวรรคหนึ่ง ให้เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ  
ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำมกีรณีดงักล่ำวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมกำรประกำศกำรสิ้นสภำพ
ของพรรคกำรเมอืงนัน้ในรำชกิจจำนุเบกษำ ในกรณีเช่นน้ีให้พรรคกำรเมอืงนัน้สิ้นสภำพ
ตัง้แต่วนัทีป่ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
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๒๘๗ 

ในกรณีทีห่วัหน้ำพรรคกำรเมอืงที่ถูกประกำศว่ำสิน้สภำพตำมวรรคสองไม่เห็น
ด้วยกับกำรประกำศของคณะกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ยื่นค ำร้องต่อศำลรฐัธรรมนูญ 

เพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีป่ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสมำชกิทีเ่ป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ให้ถือว่ำ
กำรสิน้สภำพของพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำนี้ เป็นกำรถูกยุบพรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๙๒  เมื่อคณะกรรมกำรมีหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำพรรคกำรเมอืงใด
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหย้ื่นศำลรฐัธรรมนูญเพื่อสัง่ยุบพรรคกำรเมอืงนัน้ 

(๑) กระท ำกำรล้มล้ำงกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข หรอืเพื่อให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวธิีกำรซึ่งมไิด้
เป็นไปตำมวถิทีำงทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ 

(๒) กระท ำกำรอนัอำจเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

(๓) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๐ วรรคสอง มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๖ 
มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๗๒ หรอืมำตรำ ๗๔ 

(๔) มเีหตุอนัจะตอ้งยุบพรรคกำรเมอืงตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด 

เมื่อศำลรฐัธรรมนูญด ำเนินกำรไต่สวนแล้ว มีหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำพรรค
กำรเมอืงกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลรฐัธรรมนูญสัง่ยุบพรรคกำรเมอืง และเพิกถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๙๓  เมื่อปรำกฏต่อนำยทะเบยีนว่ำพรรคกำรเมอืงใดกระท ำกำรตำมมำตรำ 
๙๒ ให้นำยทะเบียนรวบรวมขอ้เท็จจรงิและพยำนหลกัฐำน พร้อมทัง้เสนอควำมเห็น 

ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลรฐัธรรมนูญตำมมำตรำ ๙๒ คณะกรรมกำรจะยื่นค ำรอ้งเอง 
หรือจะมอบหมำยให้นำยทะเบียนเป็นผู้ยื่นค ำร้องและด ำเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินคด ีนำยทะเบยีนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะขอให้
อยักำรสูงสุดช่วยเหลือด ำเนินกำรในชัน้กำรพิจำรณำของศำลรฐัธรรมนูญจนกว่ ำจะ 

เสรจ็สิน้กไ็ด ้

ในกรณีทีเ่หน็สมควร ศำลรฐัธรรมนูญจะสัง่ใหพ้รรคกำรเมอืงระงบักำรกระท ำใด
ไว้เป็นกำรชัว่ครำวตำมค ำร้องขอของคณะกรรมกำร นำยทะเบยีน หรอือัยกำรสูงสุด 
แลว้แต่กรณี กไ็ด ้
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๒๘๘ 

มำตรำ ๙๔  เมื่อศำลรฐัธรรมนูญมีค ำสัง่ให้ยุบพรรคกำรเมืองใดแล้ว ให้นำย
ทะเบยีนประกำศค ำสัง่ยุบพรรคกำรเมอืงนัน้ในรำชกจิจำนุเบกษำ และหำ้มมใิหบุ้คคลใด
ใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรอืภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืงซ ้ำ หรอืพ้องกบัชื่อ ชื่อย่อ หรอื
ภำพเครื่องหมำยของพรรคกำรเมอืงทีถู่กยุบนัน้ 

ห้ำมมใิห้ผู้ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรของพรรคกำรเมอืงที่ถูกยุบ
และถูกเพกิถอนสทิธ ิสมคัรรบัเลอืกตัง้ เพรำะเหตุดงักล่ำว ไปจดทะเบยีนพรรค
กำรเมอืงขึ้นใหม่ หรอืเป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืมส่ีวนร่วมในกำรจดัตัง้พรรค
กำรเมอืงขึน้ใหม่อกี  ทัง้นี้ ภำยในก ำหนดสบิปีนับแต่วนัทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้ถูกยุบ 

 

มำตรำ ๙๕๔  ในกรณีที่พรรคกำรเมืองสิ้นสภำพหรือยุบตำมบทบญัญัติแห่ง
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ให้หวัหน้ำพรรคกำรเมืองส่งบญัชีและงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงนิ รวมทัง้เอกสำรเกี่ยวกบักำรเงนิของพรรคกำรเมอืงภำยในสำมสบิวนั 

นับแต่วนัที่พรรคกำรเมืองสิ้นสภำพหรอืยุบ และให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินช ำระ
บัญชีให้เสร็จสิ้นภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียน  
ถำ้ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิช ำระบญัชไีมเ่สรจ็สิน้ภำยในระยะเวลำดงักล่ำวใหข้ยำย
เวลำไดอ้กีไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัโดยแจง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

ให้หวัหน้ำพรรคกำรเมืองและกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงตำมวรรคหนึ่ง
ยงัคงต้องปฏิบตัิหน้ำที่อยู่จนกว่ำกำรช ำระบญัชจีะแล้วเสรจ็ แต่จะด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมอืงในนำมพรรคกำรเมอืงทีส่ิน้สภำพหรอืยุบมไิด ้

ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิมอี ำนำจใช้จ่ำยเงนิของพรรคกำรเมืองหรอื
จ ำหน่ำยทรพัย์สินของพรรคกำรเมืองเพื่อน ำเงนิมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระบญัชไีด ้ 
ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืงนัน้ไม่มเีงนิ หรอืทรพัยส์นิเพยีงพอกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรช ำระบญัช ี
ใหค้ณะกรรมกำรสัง่จ่ำยเงนิจำกกองทนุตำมทีส่ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิแจง้ใหท้รำบ 

 
๔ กำรช ำระบัญชีของพรรคกำรเมืองที่สิ้นสภำพไปแล้ว  ให้น ำบทบัญญัติตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำใช้บงัคบัโดยอนุโลม เพื่อให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินช ำระสะสำง 
กำรงำนของพรรคกำรเมอืงใหเ้สรจ็ด้วยควำมเรยีบรอ้ย เมื่อกำรช ำระบญัชนีัน้ไม่มทีรพัย์สนิใดเหลืออยู่ 
นำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงจะต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ออกไปก่อนจำก
กำรช ำระบญัชีดงักล่ำว และในกรณีที่เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวอยู่ในขอบเขตกำรได้รบัสนับสนุนจำก
กองทุนกำรพฒันำกำรเมอืง ก็อำจเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เพื่อใหเ้บกิค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจำก
เงนิจำกกองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืงได้ โดยอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๘ (มำตรำ ๗๓ เดิม) 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๘๑/๒๕๕๙) (มำตรำ ๙๖ เดมิ หลกักำรยงัคงใชไ้ด)้ 
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๒๘๙ 

ในกำรช ำระบญัชเีมื่อได้หกัหนี้สนิและค่ำใช้จ่ำยแล้วยงัมทีรพัย์สินเหลอือยู่
เท่ำใดให้โอนให้แก่องค์กำรสำธำรณกุศลตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบั ถ้ำในขอ้บงัคบัไม่ได้
ระบุไวใ้หท้รพัยส์นิทีเ่หลอืนัน้ตกเป็นของกองทุน 

ให้น ำบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยกำรช ำระบญัชี
หำ้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั และบรษิทัจ ำกดัมำใชบ้งัคบัแก่กำรช ำระบญัชี
ของพรรคกำรเมอืงดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๙ 

กำรควบรวมพรรคกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๙๖  ในระหว่ำงอำยุของสภำผู้แทนรำษฎร จะมีกำรควบรวมพรรค
กำรเมอืงทีม่สีมำชกิเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรมไิด ้

 

มำตรำ ๙๗  กำรควบรวมพรรคกำรเมืองให้กระท ำได้เฉพำะเป็นกำรรวมกัน 
เพื่อจดัตัง้เป็นพรรคกำรเมอืงใหม่ 

 

มำตรำ ๙๘  ในกำรควบรวมพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๙๗ ให้พรรคกำรเมอืง 
ที่จะรวมกนัขอควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมใหญ่ของแต่ละพรรคกำรเมอืง 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรคกำรเมอืงเห็นชอบใหร้วมกนัแล้ว ให้หวัหน้ำ
พรรคกำรเมืองและกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองจ ำนวนพรรคกำรเมืองละสิบคน 
ประชุมร่วมกนัเพื่อด ำเนินกำรร่ำงขอ้บงัคบัของพรรคกำรเมอืงทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคสองแล้ว ให้ด ำเนินกำรจดัให้มีกำรประชุมร่วมกัน
ระหว่ำงสมำชิกของทุกพรรคกำรเมืองที่จะรวมกัน เพื่อประชุมตัง้พรรคกำรเมืองตำม
มำตรำ ๑๐ และด ำเนินกำรขอจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๑ กำรเรยีก
ประชุมตัง้พรรคกำรเมืองต้องแจ้งให้สมำชิกของพรรคกำรเมอืงที่จะรวมกันทรำบก่อน 
วนัประชุมไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัและให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมบทบญัญัติว่ำด้วยกำรจดัตัง้
พรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๙๙  เมื่อนำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๗ แลว้ 
ให้คณะกรรมกำรมคี ำสัง่ใหพ้รรคกำรเมอืงเดมิทีร่วมเขำ้กนัเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยใหส้มำชกิ
พรรคกำรเมืองเดิมเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใหม่ที่จดัตัง้ขึ้น และให้บรรดำทรพัย์สิน 
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๒๙๐ 

หนี้สนิ สทิธ ิและควำมรบัผดิของพรรคกำรเมอืงเดมิโอนไปเป็นของพรรคกำรเมอืงใหม่
ตัง้แต่วนัทีน่ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนจดัตัง้พรรคกำรเมอืง 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยทะเบียนประกำศ
ค ำสัง่ กำรสิน้สุด และกำรควบรวมพรรคกำรเมอืงในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

หมวด ๑๐ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๑๐๐  ในกรณีที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดให้ศำล
สัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้โดยมีก ำหนดระยะเวลำหรอืสัง่เพิกถอนสทิธสิมคัรรบัเลือกตัง้  
ใหก้ำรเพกิถอนสทิธดิงักล่ำวมผีลในทนัทแีละเริม่นบัระยะเวลำนับแต่วนัทีศ่ำลมคี ำสัง่หรอื
ค ำพพิำกษำ เวน้แต่ศำลอุทธรณ์หรอืศำลฎกีำจะมคี ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๐๑  ผู้ใดแจ้งหรือกล่ำวหำพรรคกำรเมืองหรือบุคคลใดว่ำกระท ำ
ควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมกำรหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐั
โดยรูอ้ยู่ว่ำเป็นควำมเทจ็ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

ถำ้ผูก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นพรรคกำรเมอืง ต้องระวำงโทษเป็นสองเท่ำ
ของโทษที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมกำรส่งเรื่องให้ศำลรฐัธรรมนูญ 
สัง่ยุบพรรคกำรเมืองนัน้และเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของหวัหน้ำพรรคกำรเมือง
และคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๑๐๒  ผู้ ใดไม่มำให้ค ำชี้แจงหรือไม่ ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนแก ่
นำยทะเบียนตำมมำตรำ ๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๐๓  ผู้ใดยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนตำมมำตรำ ๑๓ อันเป็นเท็จ  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ  
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๐๔  หัวหน้ำสำขำพรรคกำรเมือง กรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
ตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมอืงผูใ้ดรูว้่ำมกีำร
ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๒๒ วรรคสองหรอืวรรคสี่ และไม่รำยงำนเป็นหนังสอื
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๒๙๑ 

ให ้คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงทรำบ หรือหัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือ
กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๙๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 
ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกินห้ำหมื่นบำท และให้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้ 
มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๐๕  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๒ วรรคหก หรือมำตรำ ๙๔ วรรคสอง  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่เจ็ดปีถึงสิบห้ำปี หรือปรับตัง้แต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบำทถึง 

สำมแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๐๖  หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ หรอืเหรญัญกิพรรค
กำรเมือง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๓ วรรคสอง มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ วรรคสอง  
มำตรำ ๓๓ วรรคสอง หรอืวรรคสี่ มำตรำ ๓๘ วรรคสองหรอืวรรคสำม มำตรำ ๔๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสำม มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๔ วรรคสองหรือวรรคสำม หรอืมำตรำ ๗๑ ต้อง
ระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบำทตลอดระยะเวลำ 
ทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๐๗  นำยทะเบยีนสมำชกิจดัท ำทะเบยีนสมำชกิอนัเป็นเท็จ หรือ
พรรคกำรเมอืงใดแอบอ้ำงว่ำผู้ใดสมคัรเป็นสมำชกิของตนตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสำม 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรอืปรบัไม่เกินหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั  
และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผู้นัน้มกี ำหนดห้ำปี 

 

มำตรำ ๑๐๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถึงสิบปี 
และปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๐๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๐ หรอืมำตรำ ๓๑ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
หำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

ถ้ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่ง เป็นกำรกระท ำเพื่อให ้ลงหรอืขอลงสมคัรรบั
เลอืกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถึงสิบปี หรือ
ปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพิกถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๙๒ 

มำตรำ ๑๑๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๒ หรอืมำตรำ ๙๔ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๑๑  ผูใ้ดสมคบกนัตัง้แต่สองคนขึน้ไปด ำเนินกจิกำรเช่นเดยีวกบัพรรค
กำรเมือง หรือผู้ใดด ำเนินกำรไม่ว่ำด้วยวิธีใดให้เข้ำใจว่ำเป็นพรรคกำรเมืองโดยมิได ้

จดทะเบียนจัดตัง้พรรคกำรเมืองต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรบัไม่เกิน 

หกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๑๒  ผูใ้ดรูว้่ำตนไม่มคีุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มส ำหรบักำรเป็น
หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง เลขำธกิำรพรรคกำรเมอืง เหรญัญกิพรรคกำรเมอืง นำยทะเบยีน
สมำชิก กรรมกำรบริหำรอื่นของพรรคกำรเมือง กรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง  
หรอืตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดแต่ยินยอมรับกำรแต่งตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
ดงักล่ำว ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

พรรคกำรเมอืงใดแต่งตัง้บุคคลใดใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งโดยรูว้่ำผูน้ัน้ไม่
มคีุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ต้องระวำงโทษปรบั
ไม่เกนิหนึ่งแสนบำท 

 

มำตรำ ๑๑๓  พรรคกำรเมอืงใดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๕ ต้องระวำงโทษปรบั
ไม่เกินห้ำหมื่นบำท และปรับอีกวันละหนึ่งพันบำทตลอดระยะเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัต ิ

ใหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๑๔  ผู ้ใดบร ิจำคให ้พรรคกำรเม ือง ผู ้ด ำรงต ำแหน่งในพรรค
กำรเมอืง หรอืสมำชกิเพื่อกระท ำกำรหรอืสนับสนุนกำรกระท ำอนัเป็นกำรต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๔๔ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๕  ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๕  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสบิปี หรอืปรบัไม่เกินสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และ 
ใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๖  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สบิปีถึงยี่สบิปี 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๙๓ 

มำตรำ ๑๑๗  หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง หวัหน้ำ
สำขำพรรคกำรเมือง หรือตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๕๒ หรือมำตรำ ๕๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้เป็นเวลำหำ้ปี 

ในกำรด ำเนินคดตีำมวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่ำสมำชกิของพรรคกำรเมอืงทุกคนเป็น
ผูเ้สยีหำย 

 

มำตรำ ๑๑๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสบิปี 
หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลมคี ำสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลือกตัง้ของผูน้ัน้ด้วย 

 

มำตรำ ๑๑๙  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงห้ำปี 
หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถงึหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลมคี ำสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ดว้ย 

ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืงกระท ำ กำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๔ ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืง
และกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง บรรดำทีรู่เ้หน็กบักำรกระท ำนัน้ 
ตอ้งระวำงโทษตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๑๒๐  หวัหน้ำพรรคกำรเมอืงผูใ้ดออกหนังสอืรบัรองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรตำมมำตรำ ๕๖ อนัเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี 
หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มี
ก ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๒๑  พรรคกำรเมืองใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรตำม
มำตรำ ๕๗ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๗๗ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้แสนบำท 
และปรบัอกีวนัละหนึ่งหมื่นบำทตลอดระยะเวลำทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๒๒  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๒ วรรคสอง
หรอืวรรคสำม มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๖๗ หรอืมำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่
เกนิหำ้หมื่นบำท และปรบัอกีวนัละหนึ่งพนับำทตลอดระยะเวลำทีย่งัมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๒๓  พรรคกำรเมอืงใดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำง
โทษปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๙๔ 

มำตรำ ๑๒๔  ผูใ้ดไม่ปฏิบตัติำมมำตรำ ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน
หำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นนิตบิุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิ
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรสัง่กำรหรอืกำรกระท ำของบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิต ิบ ุคคล ให ้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ของบุคคล ซึ่งสัง่กำรหรือ
รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๒๕  พรรคกำรเมอืงใดรบับรจิำคเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด 
มมีูลค่ำเกนิทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๖๖ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งล้ำนบำท 
และให้ศำลสัง่เพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ของหวัหน้ำพรรคกำรเมืองและกรรมกำรบรหิำร 
พรรคกำรเมืองมีก ำหนดห้ำปี และให้เงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกิน 
มลูค่ำทีก่ ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๖๖ ตกเป็นของกองทุน 

 

มำตรำ ๑๒๖  ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมืองผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๒ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำล
สัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิปี 
หรอืปรบัตัง้แต่สีห่มื่นบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปี 

 

มำตรำ ๑๒๘  สมำชิกผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๔ หรือผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗๕ หรือ
มำตรำ ๗๖ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นนิตบิุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิ
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรสัง่กำรหรอืกำรกระท ำของบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคล ให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลือกตัง้ของบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในกำร
ด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๙  พรรคกำรเมืองใดไม่รำยงำนตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ ง  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๒๙๕ 

มำตรำ ๑๓๐  พรรคกำรเมืองใดจัดท ำรำยงำนตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ ง  
อนัเป็นเทจ็ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้แสนบำท 

 

มำตรำ ๑๓๑  พรรคกำรเมอืงใดไม่ปฏิบตัติำมมำตรำ ๘๔ วรรคสำมหรอืวรรคสี ่
ต้องระวำงโทษปรบัห้ำเท่ำของจ ำนวนเงินที่จ่ำยไปโดยไม่ถูกต้อง ถ้ำเป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดซ ้ำ ให้ศำลสัง่เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองและ
กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๑๓๒  หัวหน้ำพรรคกำรเมือง กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง และ
เหรัญญิกพรรคกำรเมืองผู้ใดน ำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน ำเงินหรือทรัพย์สินของ 
พรรคกำรเมอืงไปใชจ้่ำยเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืบุคคลอื่น หรอืน ำไปใชเ้พื่อกำรอื่นใด 
อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๘๗ วรรคหนึ่ ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถึงสิบปี  
หรอืปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถงึสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๓๓  พรรคกำรเมืองใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๗ วรรคสอง หรือ
เปิดเผยขอ้มลูค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำหรอืประชำสมัพนัธ์กำรด ำเนินกจิกรรมของพรรค
กำรเมอืงอนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้แสนบำท และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของหวัหน้ำพรรคกำรเมืองมกี ำหนดห้ำปี และในกรณีที่กรรมกำรบรหิำรพรรค
กำรเมอืงผู้ใดไดร้บัมอบหมำยใหม้ีหน้ำที่ปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๘๗ วรรคสอง 
และละเลยไม่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที ่ให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของกรรมกำรบรหิำร
พรรคกำรเมอืงผูน้ัน้มกี ำหนดหำ้ปีดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓๔  ผูใ้ดจ่ำยเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่สมำชกิซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรโดยไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๘๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหศ้ำลสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ 

 

มำตรำ ๑๓๕  สมำชกิซึง่ด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ 
๘๘ วรรคสอง ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๔๙ แห่งประมวล
กฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๑๓๖  กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๘๙ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
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๒๙๖ 

มำตรำ ๑๓๗  ในกรณีที่พรรคกำรเมืองเป็นผู้กระท ำควำมผิด ถ้ำกำรกระท ำ
ควำมผิดของพรรคกำรเมืองนัน้ เกิดจำกกำรสัง่กำรหรอืกำรกระท ำของหวัหน้ำพรรค
กำรเมือง หรือกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ซึ่งรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ 
พรรคกำรเมืองนั ้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสัง่กำรหรือกระท ำกำร  
และละเวน้ไม่สัง่กำรหรอืไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้พรรคกำรเมอืงนัน้กระท ำควำมผดิ  
ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวส้ ำหรบัควำมผดินัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓๘  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ซึ่งมโีทษปรบัสถำนเดยีว หรอืมโีทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปีด้วย โดยควำมผดินัน้ไม่มกีรณี 
ทีใ่หศ้ำลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำร
หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมกำรมอบหมำยมอี ำนำจเปรยีบเทยีบควำมผดิดงักล่ำวได ้

เมื่อผูต้้องหำยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบและช ำระค่ำปรบัตำมทีเ่ปรยีบเทยีบภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำย 
วธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยินยอมตำมที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช ำระเงิน
ค่ำปรบัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหด้ ำเนินคดตี่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๙  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ถำ้จ ำเลยอยู่ในอ ำนำจศำลแล้วแต่ไดห้ลบหนีไปและศำลไดอ้อกหมำยจบัแล้วแต่ยงัจบัตวั
มำไม่ได ้ใหศ้ำลมอี ำนำจพจิำรณำสบืพยำน และอ่ำนค ำพพิำกษำลบัหลงัจ ำเลยได ้
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๒๙๗ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๔๐๕  ให้พรรคกำรเมืองที่จ ัดตั ้งหรือเป็นพรรคกำรเมืองตำม
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยงัด ำรง 
อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั เป็นพรรคกำรเมอืงตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
ดงักล่ำวทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๔ เป็นสมำชิก และยังคงเป็น 
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองนั ้นต่อไป และให้สมำชิกซึ่งมีคุณสมบัติและ 
ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๔ และประสงคจ์ะเป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืงนัน้ต่อไป
มหีนังสอืยนืยนักำรเป็นสมำชิกต่อหัวหน้ำพรรคกำรเมืองนัน้ พร้อมทัง้แสดงหลกัฐำน 

กำรมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๔ และช ำระค่ำบ ำรุงพรรค
กำรเมอืงภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๑ เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำว 
สมำชกิผูใ้ดมไิด้มหีนังสอืแจง้ยนืยนักำรเป็นสมำชิก ให้เป็นอนัพน้จำกสมำชกิของพรรค
กำรเมอืงนัน้ และใหพ้รรคกำรเมอืงแจง้ใหน้ำยทะเบยีนทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
พน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๑๔๑๖  ในวำระเริม่แรก ใหพ้รรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๔๐ ด ำเนินกำร
ในเรื่องและภำยในระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัให้มทีุนประเดมิจ ำนวนหนึ่งล้ำนบำท และแจ้งให้นำยทะเบยีนทรำบภำยใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
ลงวนัที ่๑๔ กนัยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ มผีลใชบ้งัคบั 

(๒) จดัให้มีสมำชิกซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๔ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยคนช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองส ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ 
ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรค

 
๕ มำตรำ ๑๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๕๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง ลงวนัที ่๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๐ 
๖ มำตรำ ๑๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
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๒๙๘ 

กำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่  ๑๔ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ  
และให้พรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบพร้อมด้วยหลักฐำนแสดงกำรช ำระ 

ค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมืองภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันพ้นระยะเวลำช ำระค่ำบ ำรุงพรรค
กำรเมอืงดงักล่ำว 

(๓) จดัใหม้สีมำชกิซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๒๔ 
ช ำระค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงใหไ้ดจ้ ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้พนัคนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่
ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวนัที่ ๑๔ กนัยำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ มีผลใช้บงัคบั และให้ได้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคนภำยในสี่ปี 

นับแต่วนัทีค่ ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่  ๑๔ 
กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และให้นำยทะเบียนสมำชิกแจ้งให้ 
นำยทะเบยีนทรำบ ตำมรำยกำรและวธิกีำรทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำพรรคกำรเมืองไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม 

วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมำตรำ ๑๔๑/๑ (๑) และ (๒) ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
คณะกรรมกำรอำจมมีติให้ขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไปได้อีกหนึ่งเท่ำของระยะเวลำ 

ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง เมื่อครบระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง หรือครบระยะเวลำตำม
มำตรำ ๑๔๑/๑ วรรคสี่ หรอืครบระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรมีมติให้ขยำย แล้วแต่กรณี 
ให้พรรคกำรเมืองที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จสิ้นสภำพลง  ทัง้นี้ ในระหว่ำง
เวลำทีพ่รรคกำรเมอืงยงัปฏบิตัติำมวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมำตรำ ๑๔๑/๑ (๑) และ 
(๒) ไม่ครบถว้น จะส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไม่ได ้

กำรวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตำมมำตรำนี้ที่มีผลกระทบต่อพรรคกำรเมือง ให้เป็น
อ ำนำจของคณะกรรมกำรทีจ่ะวนิิจฉัย ในกรณีทีพ่รรคกำรเมอืงไม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉัย
ของคณะกรรมกำรให้ยื่นค ำรอ้งต่อศำลรฐัธรรมนูญเพื่อวนิิจฉัยไดภ้ำยในหกสบิวนันับแต่
วนัไดร้บัทรำบค ำวนิจิฉยัของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๑๔๑/๑๗  เมื่อมกีำรประกำศพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ย
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ก่อนที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรดงักล่ำว

 
๗ มำตรำ ๑๔๑/๑ เพิม่โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง 

กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
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๒๙๙ 

มผีลใชบ้งัคบั พรรคกำรเมอืงใดประสงค์จะด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืงในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ใหแ้จง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหำ้วนั และเมื่อไดแ้จง้เรื่องดงักล่ำวแล้ว 
ใหถ้อืว่ำไดร้บัอนุญำตจำกคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตติำมประกำศคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำตแิละค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ค ำประกำศอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง และ
นโยบำยของพรรคกำรเมือง ให้ถูกต้องตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และให้สอดคล้องกับพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีจ่ะมผีลใชบ้งัคบัดว้ย พรอ้มทัง้แจง้รำยกำรตำมมำตรำ ๓๘ 

(๒) เลอืกตัง้หวัหน้ำพรรคกำรเมอืง เลขำธกิำรพรรคกำรเมอืง เหรัญญิกพรรค
กำรเมอืง นำยทะเบยีนสมำชกิ และกรรมกำรบรหิำรอื่นของพรรคกำรเมอืง ตำมขอ้บงัคบั
ตำม (๑) พรอ้มทัง้แจง้รำยกำรตำมมำตรำ ๓๘ 

(๓) จดัตัง้สำขำพรรคกำรเมอืงหรอืแต่งตัง้ตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดั 
พรอ้มทัง้แจง้รำยกำรตำมมำตรำ ๓๓ หรอืมำตรำ ๓๕ 

(๔) รบัสมำชกิของพรรคกำรเมอืง 

(๕) จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตัง้ และสรรหำผู้สมัครรับ
เลอืกตัง้ของพรรคกำรเมอืง 

(๖) มส่ีวนร่วมแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๗) กจิกรรมทำงกำรเมอืงอื่นทีค่ณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตกิ ำหนด 

ในกรณีทีต่อ้งจดัประชุมใหญ่เพื่อกำรด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืงตำมวรรคหนึ่ง 
ถำ้องคป์ระชุมของทีป่ระชมุใหญ ่ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงไมน้่อยกวำ่
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองเท่ำที่มีอยู่ และมีสมำชิกของพรรค
กำรเมอืง  ทัง้นี้ มจี ำนวนรวมกนัทัง้หมดไม่น้อยกว่ำสองรอ้ยหำ้สบิคนแล้ว ใหถ้อืว่ำเป็น
องคป์ระชุมด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้

ในกรณีที่พ รรคกำรเมืองตำมมำตรำ ๑๔๐ ด ำเนินกำรตำมวรรคสอง  
ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้บงัคบัพรรคที่ใชบ้งัคบัอยู่ในวันก่อนวนัทีค่ ำสัง่นี้มผีลใช้บงัคบัด้วย 
เว้นแต่องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นไปตำมทีว่รรคสองก ำหนด 

ให้พรรคกำรเมืองตำมมำตรำ ๑๔๐ ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)  
ใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนครบก ำหนดเก้ำสบิวนันับแต่วนัทีม่กีำรประกำศพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดตั ้งสำขำพรรคกำรเมืองตำมวรรคหนึ่ ง (๓)  
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๓๐๐ 

ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีม่กีำรประกำศพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๔๒๘  ในระหว่ำงที่พรรคกำรเมอืงใดยงัด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๔๑ 
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และมำตรำ ๑๔๑/๑ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ครบถ้วน ห้ำมมิให้
จดัสรรเงนิสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืงใหแ้ก่พรรคกำรเมอืงนัน้ 

 

มำตรำ ๑๔๓  ในวำระเริม่แรก กำรจดัสรรเงนิให้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๘๓ (๓) 
ให้จดัสรรให้พรรคกำรเมอืงภำยหลงัจำกกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกที่มขี ึ้นภำยหลงัจำก
วนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๔๔๙  มใิห้น ำมำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕ และมำตรำ ๕๖ 
มำบังคับใช้กับกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตัง้ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกที่มีขึ้น 

ภำยหลงัจำกวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้มผีลใชบ้งัคบั แต่ในกำรพจิำรณำ
ส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้และแบบบญัชรีำยชื่อ
ของพรรคกำรเมอืง ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั ้ง ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงจ ำนวนสี่คน และตวัแทนสมำชกิที่พรรคกำรเมอืงเลอืก
จ ำนวนเจด็คน มหีน้ำที่และอ ำนำจในกำรพจิำรณำและเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรพรรค
กำรเมอืงใหค้วำมเหน็ชอบ 

(๒ ) ในกำรสรรห ำผู้ สมัค รรับ เลือกตั ้งของพรรคกำรเมืองเพื่ อ เสนอ 
คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงให้ควำมเหน็ชอบ นัน้ ให้พจิำรณำจำกสมำชกิผูซ้ึ่ง
ยื่นควำมจ ำนงด้วยตนเองและผู้ซึ่งสมำชกิเสนอ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
สรรหำผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ก ำหนด โดยให้ค ำนึงถึงผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้จำกภูมภิำคต่ำง ๆ 
และควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงชำยและหญิงด้วย และให้คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมคัร 
รบัเลือกตัง้รบัฟังควำมคิดเห็นของหวัหน้ำสำขำพรรคกำรเมืองตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจงัหวดัและสมำชกิ ทีเ่กีย่วขอ้งมำประกอบกำรพจิำรณำในกำรสรรหำดว้ย 

 
๘ มำตรำ ๑๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
๙ มำตรำ ๑๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
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๓๐๑ 

(๓ ) ในกรณีที่ คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองเห็นชอบบุคคลที่
คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรบัเลือกตัง้เสนอ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองออกหนังสือ
รบัรองกำรส่งผูไ้ดร้บักำรสรรหำเป็นผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้เพื่อประกอบกำรสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
โดยกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ ให้พรรค
กำรเมอืงจดัท ำบญัชรีำยชื่อดว้ย 

(๔) ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองไม่ให้ควำมเห็นชอบบุคคลใด 
ที่คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตัง้เสนอ ให้คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร 
รบัเลือกตัง้ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลแทนบุคคลนัน้ หำกคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมคัร 
รบัเลอืกตัง้ยนืยนัเสนอชื่อบุคคลเดมิและคณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงไม่เหน็ชอบดว้ย 
ให้คณะกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงและคณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ประชุมร่วมกนั เมื่อทีป่ระชุมร่วมกนัดงักล่ำวมมีตเิป็นประกำรใดใหด้ ำเนินกำรไปตำมมตนิัน้ 
กำรลงมตดิงักล่ำวใหก้ระท ำโดยวธิีลงคะแนนลบั 

(๕) ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองได้ให้ 
ควำมเหน็ชอบรำยชื่อผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ตำม (๓) หรอืนับแต่วนัที่มมีติเห็นชอบรำยชื่อ
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ของทีป่ระชุมร่วมกนัตำม (๔) ใหพ้รรคกำรเมอืงเปิดเผยรำยชื่อผูไ้ดร้บั
กำรสรรหำเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้โดยกำรประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป 

(๖) กำรส่งผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรส ำหรบักำรเลอืกตัง้
ทัว่ไปแทนกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกทีเ่ป็นโมฆะ หรอืกำรเลอืกตัง้ใหม่ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ด
ไดร้บัเลอืกตัง้ หรอืกรณีทีผู่ส้มคัรตำยก่อนปิดกำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืกรณีทีผู่ไ้ดร้บั
เลอืกตัง้พน้จำกต ำแหน่งไม่ว่ำดว้ยเหตุใดใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ 

 

มำตรำ ๑๔๕  ในกำรเลือกตั ้งทั ว่ไปครัง้แรกที่มีขึ้นภำยหลังจำกวันที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั หำกพรรคกำรเมอืงใดไดจ้ดัตัง้สำขำพรรค
กำรเมอืงหรอืตวัแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจงัหวดัไวแ้ลว้ในจงัหวดัใด ใหพ้รรคกำรเมอืงนัน้
สำมำรถส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดทุ้กเขตเลอืกตัง้ในจงัหวดันัน้ 
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๓๐๒ 

มำตรำ ๑๔๖๑๐  ในกำรเรยีกเกบ็ค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืงภำยในสำมปีนับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั พรรคกำรเมอืงจะเรยีกเก็บค่ำบ ำรุง
พรรคกำรเมอืงต ่ำกว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๕ (๑๕) ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 
ห้ำสบิบำท 

 

มำตรำ ๑๔๗  ให้โอนบรรดำกิจกำร เงนิ ทรพัย์สิน สทิธ ิหนี้สิน ภำระผูกพัน 
และงบประมำณของกองทุนเพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมืองในส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบัไปเป็นของกองทุน
เพื่อกำรพฒันำพรรคกำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๑๔๘  ใหก้รรมกำรผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรพฒันำ
พรรคกำรเมอืงตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรจะแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ซึง่ตอ้ง
ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๔๙  ใหอ้ธบิดกีรมสรรพำกรออกหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขตำม
มำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ง และก ำหนดวิธีกำรหกัค่ำลดหย่อนตำมมำตรำ ๗๐ วรรคสอง  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๕๐  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรเพื่อยุบพรรคกำรเมอืงหรอืกำรด ำเนินคดแีพ่งต่อบุคคลใดทีม่คีวำมรบัผดิตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งกำรนี้ ใหถ้อืว่ำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

กำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ้ำกำรกระท ำ นัน้ยังเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใหพ้นักงำนสอบสวน พนักงำนอยักำร คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 
๑๐ มำตรำ ๑๔๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) 
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๓๐๓ 

และศำล มอี ำนำจด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรค
กำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่ำพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ 

 

มำตรำ ๑๕๑  บรรดำผูซ้ึ่งถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้อยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลำที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้  
ให้ถือว่ำถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ โดยให ้

นับต่อเนื่องไปจนครบก ำหนดตำมระยะเวลำทีถู่กเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้นัน้ 

ผู้ใดถูกต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองก่อนวันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลำที่ถูกห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง ให้ถือว่ำผู้นัน้ถูกห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้โดยให้นับต่อเน่ืองไปจนครบก ำหนดตำมระยะเวลำทีถู่กห้ำมมใิห้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๕๒  ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อใหม้รีะเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั 
และค ำสัง่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั ระยะเวลำดงักล่ำว มใิหน้ับรวมระยะเวลำ
ทีม่กีรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไม่ถงึหำ้คนเขำ้ดว้ย 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้บรรดำระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ  
และค ำสั ง่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ้ง  หรือของนำยทะเบียน  ที่ ออกตำม
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัมผีลใชบ้งัคบั
ต่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้ต่อพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๐๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ คอื โดยที่
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญตัิใหบุ้คคลมเีสรภีำพในกำรรวมกันจดัตัง้พรรค
กำรเมืองตำมวิถีทำงกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขตำมที่กฎหมำยบญัญตั ิซึ่งอย่ำงน้อยต้องมบีทบญัญตัิเกี่ยวกบักำรบริหำรพรรค
กำรเมืองที่ต้องก ำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้สมำชิก 

มีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้  
และก ำหนดมำตรกำรให้สำมำรถด ำเนินกำรโดยอิสระไม่ถูกครอบง ำหรอืชี้น ำโดยบุคคล 

ซึ่งมไิดเ้ป็นสมำชกิของพรรคกำรเมอืง รวมทัง้จะต้องมมีำตรกำรก ำกบัดูแลมใิห้สมำชกิ
ของพรรคกำรเมอืงกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำร
เลือกตัง้ กรณีจึงสมควรก ำหนดวิธีกำรจัดตัง้พรรคกำรเมืองและกำรด ำเนินกิจกำร 

ของพรรคกำรเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง๑๑ 

 

ขอ้ ๔  ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๔๐ และมำตรำ ๑๔๑ แห่งพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้ำมมใิห้พรรคกำรเมืองตำม
มำตรำ ๑๔๐ จดัให้มกีำรประชุมใหญ่ตำมมำตรำ ๑๔๑ (๔) รวมทัง้กำรจดัตัง้สำขำพรรค
กำรเมืองและตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวดัตำมมำตรำ ๑๔๑ (๕) กำรประชุม
สมำชกิพรรคกำรเมอืง หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดในทำงกำรเมอืงนอกเหนือจำกทีก่ ำหนด
ไว้ในค ำสัง่นี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตจำกคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ  ทัง้นี้ ให ้น ำ 
ขอ้ห้ำมตำมข้อ ๒ แห่งประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัที่ ๕๗/๒๕๕๗  
ลงวนัที ่๗ มถิุนำยน พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ และขอ้ ๑๒ แห่งค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำต ิที ่๓/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑ เมษำยน พุทธศกัรำช ๒๕๕๘ มำใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๕  เพื่อให้กำรจดัตัง้พรรคกำรเมืองขึ้นใหม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงธุรกำร
และมโีอกำสเตรยีมกำรเพื่อเขำ้สู่ช่วงเวลำกำรท ำกจิกรรมทำงกำรเมอืงไปพรอ้มกบัพรรค
กำรเมอืงที่จดัตัง้ขึ้นก่อนแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดัตัง้พรรคกำรเมอืงขึ้นใหม่ด ำเนินกำร
ตำมหมวด ๑ ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  

 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๓๑๗ ง/หน้ำ ๗/๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๐ 
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๓๐๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตัง้แต่วนัที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๑ แต่กำรประชุมเพื่อยื่นค ำขอจดทะเบียน
จดัตัง้พรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๑๐ ตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ
และให้ด ำเนินกิจกรรมได้เท่ำที่ได้รบัอนุญำตหรอืตำมเงื่อนไขที่คณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตกิ ำหนด 

 

ขอ้ ๖  ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรอืนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงมอี ำนำจ
ก ำหนดโดยท ำเป็นประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่นี้ 
และจะก ำหนดให้กำรที่พรรคกำรเมอืงจะต้องแจ้งหรอืรำยงำนเรื่องใดต่อคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้หรอืนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงอำจกระท ำโดยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
หรอืผ่ำนทำงสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกำรมำยื่นดว้ยตนเองกไ็ด ้

 

ข้อ ๗  ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือค ำสัง่นี้  ให้หำรือคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้หรอืคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิแลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๘  เมื่อมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติ
บญัญัติแห่งชำติ ในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตเิพื่อพจิำรณำแก้ไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิกฎหมำย ประกำศคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติหรือค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ อันเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินกำรของพรรคกำรเมือง และร่วมกันจัดท ำแผนและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
ทำงกำรเมือง เพื่อน ำไปสู่กำรเลอืกตัง้ทัว่ไปที่เป็นไปตำมรฐัธรรมนูญโดยให้หำรอืกับ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ ประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำต ิและจะเชญิผูแ้ทนพรรคกำรเมอืงหรอืกลุ่มกำรเมอืงต่ำง ๆ เขำ้หำรอืดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๙  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ)๑๒ 

 

ขอ้ ๖  พรรคกำรเมอืงจะด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์หรอืตดิต่อสื่อสำรกบัผูด้ ำรง
ต ำแหน่งใด ๆ ภำยในพรรคกำรเมอืงและสมำชกิของพรรคกำรเมอืงของตน โดยวธิผี่ำน

 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๒๒๕ ง/หน้ำ ๒๔/๑๔ กนัยำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๐๖ 

ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่กำรด ำเนินกำรนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรหำเสียง  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้และคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตอิำจก ำหนดลกัษณะตอ้งหำ้มของกำรประชำสมัพนัธ ์หรอืกำรตดิต่อสื่อสำรทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือสัง่ให้มีกำรระงบักำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วกไ็ด ้

 

ข้อ ๗  เพื่อประโยชน์ของพรรคกำรเมืองในกำรส่งผู้สมัครรบัเลือกตัง้ในกำร
เลือกตัง้ทัว่ไปครัง้แรก เมื่อพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎร พ .ศ . ๒๕๖๑  ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ ว  
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ด ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวก ำหนด และให้จัดท ำและประกำศ 
เขตเลอืกตัง้ ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๘  ในกรณีที่เห็นสมควรนำยกรฐัมนตรอีำจเสนอให้คณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๙  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๐๗ 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง บญัชรีำยชื่อภำคและจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ในกำรประชุมครัง้ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๐ และในกำรประชุมครัง้ที ่
๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึออกประกำศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เรื่อง บัญชี
รำยชื่อภำคและจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒๑๓  ประกำศนี ้ให ้ใช ้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมอืง เรื่อง บญัชีรำยชื่อภำคและจงัหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) ประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง เรื่อง บญัชรีำยชื่อภำคและจงัหวดั 
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๔  ภำคกลำง ประกอบด้วย กรุงเทพมหำนคร และอีก ๒๖ จงัหวดั ได้แก่ 
กำญจนบุร ีจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชัยนำท ชลบุรี ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุร ี
ปทุมธำนี ประจวบครีขีนัธ์ ปรำจนีบุร ีพระนครศรอียุธยำ เพชรบุร ีระยอง รำชบุร ีลพบุร ี
สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม สระแก้ว สระบุร ีสงิห์บุร ีสุพรรณบุร ีอ่ำงทอง 
อุทยัธำน ี

 

 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้ำ ๕๕/๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๐๘ 

ข้อ  ๕   ภำค ใต้  ป ระกอบด้วย  ๑๔  จังหวัด  ได้แก่  กระบี่  ชุ มพร ตรัง 
นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ภู เก็ต ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล  
สุรำษฎรธ์ำน ี

 

ข้อ ๖  ภำคเหนือ ประกอบด้วย ๑๖ จังหวัด ได้แก่ ก ำแพงเพชร เชียงรำย 
เชยีงใหม่ ตำก นครสวรรค์ น่ำน พะเยำ พจิติร พษิณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล ำปำง ล ำพนู สุโขทยั อุตรดติถ์ 

 

ขอ้ ๗  ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๒๐ จงัหวดั ได้แก่ กำฬสนิธุ ์
ขอนแก่น ชยัภูม ินครพนม นครรำชสมีำ บงึกำฬ บุรรีมัย ์มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคำย หนองบัวล ำภู  อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี อ ำนำจเจรญิ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศุภชยั  สมเจรญิ 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๐๙ 

ประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง 

เรื่อง กำรรำยงำนทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห ่งพระรำชบญั ญ ัต ิประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองจึงออก
ประกำศไว้ ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำร
รำยงำนทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒๑๔  ประกำศนี ้ให ้ใช ้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกว ันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรรับสมัครสมำชิกพรรค
กำรเมอืง กำรจดัท ำ และแบบทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืง วธิกีำรแจง้จ ำนวนสมำชกิ
พรรคกำรเมอืงทีเ่พิ่มขึ้นหรอืลดลงต่อนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที ่
๑๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรรบัสมัครสมำชิกพรรค
กำรเมอืง กำรจดัท ำ และแบบทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืง วธิกีำรแจง้จ ำนวนสมำชกิ
พรรคกำรเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงต่อนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวนัที ่๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ขอ้ ๔๑๕  กำรรบัสมคัรบุคคลเขำ้เป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืงใหพ้รรคกำรเมอืงรบั
สมคัรบุคคลผู้มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยและข้อบงัคบัพรรค
กำรเมอืงก ำหนด 

เมื่อพรรคกำรเมอืงไดร้บัสมคัรบุคคลตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหน้ำยทะเบยีนสมำชกิ
พรรคกำรเมอืงตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชกิพรรค

 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้ำ ๕๖/๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐ 
๑๕ ขอ้ ๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมอืง เรื่อง กำรรำยงำนทะเบยีน

สมำชกิพรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๑๐ 

กำรเมอืงและจดัท ำทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืงให้ตรงตำมควำมเป็นจรงิตำมแบบ 
ท.พ. ๑ เก็บรกัษำไว้ ณ ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของพรรคกำรเมอืง และตอ้งใหส้มำชกิพรรค
กำรเมืองตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทัง้ประกำศชื่อและนำมสกุลของสมำชกิพรรค
กำรเมอืงให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไปด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 

กำรรบัสมคัรบุคคลเข้ำเป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืง กำรจดัท ำทะเบียนสมำชิก
พรรคกำรเมอืงกำรจดัเกบ็เอกสำร และกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิค่ำบ ำรุงพรรคกำรเมอืง 
(แบบ พ .ก . ๙) พรรคกำรเมืองอำจด ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัพรรคกำรเมอืง 

 

ขอ้ ๕๑๖  (ยกเลกิ) 
 

ขอ้ ๖๑๗  ให้พรรคกำรเมืองเป็นผู้น ำเขำ้ข้อมูลสมำชกิพรรคกำรเมอืงในระบบ
ฐำนขอ้มูลพรรคกำรเมอืงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ตำมข้อ ๒๔ (๖) ของ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐ และให้หวัหน้ำ
พรรคกำรเมอืงยนืยนัและรบัรองกำรส่งขอ้มลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ขอ้ ๗๑๘  ใหห้วัหน้ำพรรคกำรเมอืงแจง้จ ำนวนสมำชกิที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงโดย
จดัส่งในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขำ้สู่ระบบฐำนขอ้มูลพรรคกำรเมอืงตำมขอ้ ๖ ตำมแบบ 
ท.พ. ๒ แบบ ท.พ. ๒/๑ และแบบ ท.พ. ๒/๒ ต่อนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงภำยในวนัที่
สบิหำ้ของทุกสำมเดอืนดงันี้ 

ครัง้ที ่๑ ระหว่ำงวนัที ่๑ มกรำคม - ๓๑ มนีำคม ใหแ้จง้ภำยในวนัที ่๑๕ เมษำยน 

ครัง้ที ่๒ ระหว่ำงวนัที ่๑ เมษำยน - ๓๐ มถิุนำยน ใหแ้จง้ภำยในวนัที ่๑๕ กรกฎำคม 

ครัง้ที ่๓ ระหว่ำงวนัที ่๑ กรกฎำคม - ๓๐ กนัยำยน ใหแ้จง้ภำยในวนัที ่๑๕ ตุลำคม 

ครัง้ที่ ๔ ระหว่ำงวนัที่ ๑ ตุลำคม - ๓๑ ธนัวำคม ให้แจ้งภำยในวนัที่ ๑๕ มกรำคม
ของปีถดัไป 

 

 
๑๖ ขอ้ ๕ ยกเลกิโดยประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง เรื่อง กำรรำยงำนทะเบยีนสมำชกิ

พรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๗ ขอ้ ๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง เรื่อง กำรรำยงำนทะเบยีน

สมำชกิพรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๘ ขอ้ ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง เรื่อง กำรรำยงำนทะเบยีน

สมำชกิพรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๑๑ 

ข้อ ๘๑๙  ในกรณีที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองได้รบัใบลำออกจำกกำรเป็น
สมำชกิพรรคกำรเมอืง ให้นำยทะเบยีนพรรคกำรเมืองแจง้ใหน้ำยทะเบยีนสมำชกิพรรค
กำรเมอืงทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัใบลำออก 

ใน ก รณี ต ำม วรรคห นึ่ ง  เมื่ อ มี พ ระรำช ก ฤษ ฎี ก ำ ให้ มี ก ำร เลื อ กตั ้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรอืให้มีกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งนำย
ทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืงทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัใบลำออก 

 

ขอ้ ๙  ใหก้ำรลำออกของสมำชกิพรรคกำรเมอืงมผีลนับแต่นำยทะเบยีนสมำชกิ
พรรคกำรเมอืง หรอืนำยทะเบียนพรรคกำรเมอืงได้รบัใบลำออก และเมื่อนำยทะเบียน
สมำชกิพรรคกำรเมอืงไดร้บัแจง้จำกนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงตำมขอ้ ๘ ใหด้ ำเนินกำร
บนัทกึขอ้มูลกำรลำออก แล้วแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงทรำบ
ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 

ขอ้ ๑๐  ใหน้ำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงรกัษำกำรตำมประกำศนี้ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนัต ำรวจเอก จรุงวทิย ์ ภุมมำ 

นำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง 

 
๑๙ ขอ้ ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง เรื่อง กำรรำยงำนทะเบียน

สมำชกิพรรคกำรเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รฐัสภำและขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

 

  

 

 

๓๑๒ 

 

แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 

เร่ือง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

แบบ ท.พ. ๑ แบบทะเบยีนสมำชกิพรรคกำรเมอืง 

แบบ ท.พ. ๒ แบบหนังสอืแจง้จ ำนวนสมำชกิพรรคกำรเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอื
ลดลง 

แบบ ท.พ. ๒/๑ แบบแจง้รำยกำรสมำชกิพรรคกำรเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ 

แบบ ท.พ. ๒/๒ แบบแจง้รำยกำรสมำชกิพรรคกำรเมอืงทีล่ดลง 

 

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



๑.๑๙ แบบ ท.พ. ๑ แบบทะเบยีนสมาชกิพรรคการเมอืง 

 

 
๑๙ แบบ ท.พ. ๑ แบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมอืง แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศนายทะเบียนพรรคการเมอืง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมอืง 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

 ๓๑๔ 

๒.๑๘ แบบ ท.พ. ๒ แบบหนังสอืแจง้จ านวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึ้นหรอืลดลง 

 

 
๑๘ แบบ ท.พ. ๒ แบบหนังสอืแจ้งจ านวนสมาชิกพรรคการเมอืงที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลง แก้ไข

เพิ่มเติมโดยประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 

๓.๑๙ แบบ ท.พ. ๒/๑ แบบแจง้รายการสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 
๑๙ แบบ ท.พ. ๒/๑ แบบแจง้รายการสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การรายงานทะเบยีนสมาชกิพรรค

การเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 

๔.๒๐ แบบ ท.พ. ๒/๒ แบบแจง้รายการสมาชกิพรรคการเมอืงทีล่ดลง 

 
 

๒๐ แบบ ท.พ. ๒/๒ แบบแจง้รายการสมาชกิพรรคการเมอืงทีล่ดลง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การรายงานทะเบยีนสมาชกิพรรค
การเมอืง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๑๗ 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การรายงานทะเบยีนสมาชกิพรรคการเมอืง 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑๒๑ 

 

ขอ้ ๒  ประกาศนี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
๒๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๑๖/๓ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๑๘ 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

เรื่อง การจดัตัง้สาขาพรรคการเมอืง การเปลีย่นแปลงทีต่ัง้สาขาพรรคการเมอืง 

หรอืคณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง 

และการแต่งตัง้หรอืเปลีย่นแปลงตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการ  

การเลอืกตัง้ ในการประชุมครัง้ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และในการ
ประชุมครัง้ที ่ ๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ นายทะเบยีนพรรค
การเมอืงจงึออกประกาศไว้ ดงัต่อไปนี้  

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การจดัตัง้
สาขาพรรคการเมอืง การเปลี่ยนแปลงที่ตัง้สาขาพรรคการเมืองหรอืคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมือง และการแต่งตัง้หรอืเปลี่ยนแปลงตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๒๒  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แบบจดแจ้ง 

การจดัตัง้พรรคการเมอืงและแบบหนังสอืแจง้การจดัตัง้สาขาพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ข้อ ๔  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรบัจดทะเบียน 
พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามที่
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง บญัชี
รายชื่อภาคและจงัหวดั อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมอืงแต่ละสาขา
ตอ้งมสีมาชกิทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบของสาขานัน้ตัง้แต่หา้รอ้ยคนขึน้ไป 

 

 
๒๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้า ๕๙/๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๑๙ 

ขอ้ ๕  เมื่อพรรคการเมอืงใดจดัตัง้สาขาพรรคการเมอืงในภาคใดแลว้ ใหห้วัหน้า
พรรคการเมอืงแจ้งการจดัตัง้สาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓ ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมอืงภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีจ่ดัตัง้สาขาพรรคการเมอืงนัน้ 

 

ขอ้ ๖  เอกสารและหลกัฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกบัหนังสอืแจ้งการจดัตั ้งสาขา
พรรคการเมอืง ประกอบดว้ย 

(๑) รายงานการประชุมจดัตัง้สาขาพรรคการเมอืง 

(๒) บญัชรีายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง ตามแบบ ท.พ. ๔ พรอ้ม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นทีเ่จา้ตวัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(๓) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รบัผิดชอบของสาขาพรรค
การเมอืง ตามแบบ ท.พ. ๕ 

(๔) แผนผงัแสดงทีต่ัง้สาขาพรรคการเมอืง 

 

ขอ้ ๗  เมื่อนายทะเบยีนพรรคการเมอืงตรวจสอบหนังสอืแจ้งการจดัตัง้สาขา
พรรคการเมืองตามข้อ ๖ แล้วเห็นว่า เอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถ้วนและมีจ านวน
สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รบัผิดชอบของสาขานัน้ตัง้แต่ห้าร้อยคนขึ้นไป  
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ เพื่อประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปดว้ย 

ในกรณีทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมอืงเหน็ว่าเอกสารหลกัฐานและจ านวนสมาชกิ
ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการจัดตัง้สาขาพรรคการเมืองนัน้ตกไป และให้นาย
ทะเบยีนพรรคการเมอืงแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มทัง้เหตุผลใหพ้รรคการเมอืงทราบต่อไป 

 

ขอ้ ๘  ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทีต่ัง้สาขาพรรคการเมอืงหรอืคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง กรณีครบวาระ ตาย ลาออก เลือกคณะกรรมการสาขาพรรค
การเมืองชุดใหม่ เลอืกกรรมการสาขาพรรคการเมอืง เปลี่ยนชื่อตวั เปลี่ยนชื่อสกุล 
หรอืเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้หวัหน้าพรรคการเมอืงมหีนังสอืแจง้ใหน้ายทะเบยีน
พรรคการเมอืงทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้และให้หวัหน้า
พรรคการเมอืงประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปดว้ย 

 

ขอ้ ๙  ภายหลงัที่ได้จัดตัง้สาขาพรรคการเมืองแล้ว สาขาพรรคการเมืองใด  

ไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ให้นายทะเบยีนพรรคการเมอืงมหีนังสอืแจ้งให้พรรคการเมอืงนัน้
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบยีนพรรคการเมอืงก าหนด หากพรรค



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๐ 

การเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั ้น 

สิน้สภาพไป 

 

ขอ้ ๑๐  คณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง ประกอบดว้ย หวัหน้าสาขาพรรค
การเมอืงและกรรมการสาขาพรรคการเมอืงตามจ านวนทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัพรรค
การเมอืงซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจด็คน 

กรรมการสาขาพรรคการเมอืงต้องเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงและมคีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องหา้มเช่นเดยีวกบักรรมการบรหิารพรรคการเมอืง 

การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
วธิกีารบรหิาร และหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมอืง ให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัพรรคการเมอืงโดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มหีน้าทีด่ าเนินการ
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบของสาขาพรรคการเมอืงนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  เขตเลอืกตัง้ในจงัหวดัใดทีม่ไิดเ้ป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่หรอืสาขาพรรค
การเมอืง ถ้าพรรคการเมอืงนัน้มสีมาชิกพรรคการเมอืงซึ่งมภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตเลอืกตัง้
ในจงัหวดันัน้เกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนัน้แต่งตัง้สมาชิกพรรคการเมอืงซึ่งมี
ภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเลอืกตัง้ในจงัหวดันัน้ ซึ่งมาจากการเลอืกของสมาชกิพรรคการเมอืง
ดงักล่าวเป็นตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั เพื่อด าเนินกจิกรรมของพรรคการเมอืง
ในเขตพื้นที่ที่รบัผิดชอบนัน้ และให้น าความในข้อ ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บงัคบัแก่ตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๒  ใหห้วัหน้าพรรคการเมอืงแจง้การแต่งตัง้ตวัแทนพรรคการเมอืงประจ า
จงัหวดั ตามแบบ ท.พ. ๖ ใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงทราบภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
มกีารแต่งตัง้ 

 

ขอ้ ๑๓  เอกสารและหลกัฐานทีต่้องยื่นไปพรอ้มกบัการแจง้การแต่งตัง้ตวัแทน
พรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั ประกอบดว้ย  

(๑) รายงานการประชุมการแต่งตัง้ตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั 

(๒) บญัชรีายชื่อตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั ตามแบบ ท.พ. ๗ พรอ้ม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นทีเ่จา้ตวัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(๓) บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมอืงทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตเลอืกตัง้ในจงัหวดั 
ตามแบบ ท.พ. ๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๑ 

 

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
กรณีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว  
เปลี่ยนชื่อสกุล เลอืกตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดัใหม่ หรอืเปลีย่นแปลงดว้ยเหตุใด ๆ 
ใหห้วัหน้าพรรคการเมอืงแจง้ใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงทราบภายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

ขอ้ ๑๕  ใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงรกัษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนัต ารวจเอก จรุงวทิย ์ ภุมมา 

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๓ 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๖ 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๒๙ 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

เรื่อง การใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่สมาชกิพรรคการเมอืง 

ซึง่ด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การใหเ้งนิ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิก  

สภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

ขอ้ ๒๒๓  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ให้ยกเลกิประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรื่อง จ านวน หลกัเกณฑ์
และวิธีการให้เงิน ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได้ตามปกติ
ประเพณีของพรรคการเมอืง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมอืง และสมาชกิซึ่งเป็น
สมาชกิสภาผู ้แทนราษฎรหรอืผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ่  

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีที่พรรคการเมือง ผู้บรหิารพรรคการเมอืง หรอืบุคคลใดให้เงนิ 
ท รพั ย ์ส นิ  ห รอืประโยชน ์อื ่น ใดแก ่สมาช กิพ รรคการเม อื งซึ ่งด ารงต าแหน่ง
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะใหเ้ป็นประจ าหรอื
เป็นครัง้คราว ถ้าการให้หรอืรบัเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ไม่เป็นความผิด  

ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญาให้พรรคการเม ือง 
ผู ้บร ิหารพรรคการเม ือง หรือบุคคลนัน้  แล้วแต่กรณี แจ ้งให ้นายทะเบ ียนพรรค
การเมอืงทราบถงึการใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ ตามแบบ ท.พ. ๑๐ หรอื
แบบ ท.พ. ๑๑ แลว้แต่กรณี ภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนถดัไป และใหน้ายทะเบยีนพรรค
การเมอืงประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปดว้ย 

 
๒๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้า ๖๒/๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๐ 

 

ขอ้ ๕  ใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงรกัษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนัต ารวจเอก จรุงวทิย ์ ภุมมา 

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๔ 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

เรื่อง วธิกีารรายงานการด าเนินกจิการของพรรคการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๓ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอ้ ๒๓ ของระเบยีบคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมตคิณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ในการประชุมครัง้ที ่๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวนัที่ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ นายทะเบยีนพรรค
การเมอืงจงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง  
วธิกีารรายงานการด าเนินกจิการของพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๒๔  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง วธิกีารรายงานการ
ด าเนินกจิการของพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ข้อ ๔  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดท ารายงานการด า เนินกิจการของพรรค
การเมืองในรอบปีปฏิทนิที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมอืงเพื่ออนุมตัิ
ภายในเดอืนเมษายนของทุกปี  ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวตามแบบ ท.พ. ๙ 

พรรคการเมอืงใดที่จดทะเบยีนยงัไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิว ันนับถึงวนัสิ้นปี
ปฏิทนิ ให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งส าหรบัปีนัน้  

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมตัิแล้วตามวรรคหนึ่ง ต่อนายทะเบียนพรรค
การเมืองภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ของพรรคการเมอืงอนุมตั ิพรอ้มทัง้
รายงานการประชุมใหญ่ และบัญชีรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว และให้ 
นายทะเบยีนพรรคการเมอืงประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไปดว้ย 

 

 
๒๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๑๒๑ ก/หน้า ๖๓/๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๕ 

ขอ้ ๕  ใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงรกัษาการตามประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนัต ารวจเอก จรุงวทิย ์ ภุมมา 

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๖ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๗ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๘ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๓๙ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๔๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๔๑ 

ประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง 

เรื่อง การก าหนดแบบและวธิกีารแจง้ทุนประเดมิของพรรคการเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้พรรค
การเมืองด าเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๖ แห่งค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ นายทะเบียนพรรคการเมือง 
จงึประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมอืง เรื่อง การก าหนด
แบบและวธิกีารแจง้ทุนประเดมิของพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ขอ้ ๒๒๕  ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓๒๖  ใหพ้รรคการเมอืงซึง่จดัตัง้หรอืเป็นพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ จดัใหม้ทีุนประเดมิหนึ่งลา้นบาท
และออกหลักฐานการรับทุนประเดิมของพรรคการเมือง ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิ พร้อมทัง้จดัส่งหลกัฐานการรบัทุนประเดิมของ
พรรคการเมืองและส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์แสดงจ านวนการรบัทุนประเดิมของ 
พรรคการเมอืงใหน้ายทะเบยีนพรรคการเมอืงทราบภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที่
ค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวนัที่ ๑๔ กนัยายน 
พุทธศกัราช ๒๕๖๑ มผีลใชบ้งัคบั 

 
๒๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๖๙ ก/หน้า ๓/๑๓ กนัยายน ๒๕๖๑ 
๒๖ ขอ้ ๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืงเรื่อง แก้ไขเพิม่เตมิประกาศ

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง เรื่อง การก าหนดแบบและวธิกีารแจ้งทุนประเดมิของพรรคการเมอืง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๔๒ 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พนัต ารวจเอก จรุงวทิย ์ ภุมมา 

นายทะเบยีนพรรคการเมอืง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๔๓ 

หลกัฐานการรบัทุนประเดมิทีจ่ดัตัง้หรอืเป็นพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐๒๗ 

 
 

๒๗ หลกัฐานการรบัทุนประเดมิที่จดัตัง้หรอืเป็นพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศนายทะเบยีนพรรคการเมอืง
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การก าหนดแบบและวิธีการแจ้งทุน
ประเดมิของพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  กำรเลอืกตัง้   

 

 

๓๔๔ 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรค
การเมือง เรื่อง การก าหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง  พ.ศ. 
๒๕๖๑๒๘ 

 
๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๘๓ ก/หน้า ๔/๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๔๕ 

 

พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจำ้อยู ่หวัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร มพีระรำช
โองกำรโปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

 

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้มีบทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำร
จ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ 
มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๖ และมำตรำ ๓๗ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญตัิใหก้ระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ  
ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแลว้ 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญขึน้ไว้
โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตทิ ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๔๖ 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัด
จำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งช ำติ ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง  
ให้พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวนัที่ ๒๓ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ เฉพำะในส่วนที่ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

(๔) ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำร
แก้ไขปัญหำควำมต่อเนื่องของผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระตำมรฐัธรรมนูญ ลงวนัที ่  

๕ เมษำยน ๒๕๖๐ เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้และกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และให้หมำยควำมรวมถึง
ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ดว้ย 

“กฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมือง” หมำยควำมว่ำ กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กฎหมำยว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชิก
วุฒิสภำ กฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ กฎหมำยว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และใหห้มำยควำม
รวมถงึกฎหมำยว่ำดว้ยกำรออกเสยีงประชำมตดิว้ย 

“เลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ และให้หมำยควำมรวมถงึกำรเลอืกสมำชกิวุฒสิภำ และกำร
ออกเสยีงประชำมตดิว้ย แลว้แต่กรณี 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๙๓ ก/หน้ำ ๑/๑๓ กนัยำยน ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๔๗ 

 

“ผู้สมัคร” หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิน่ และให้หมำยควำมรวมถงึผูส้มคัรรบัเลอืกเป็น
สมำชกิวุฒสิภำดว้ย แลว้แต่กรณี 

“หน่วยเลอืกตัง้” หมำยควำมว่ำ หน่วยเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หน่วยเลือกตัง้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยเลือกตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งสมำชกิวุฒิสภำ และหน่วยออกเสยีงประชำมติตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรออกเสยีงประชำมตดิว้ย แลว้แตก่รณี 

“จงัหวดั” หมำยควำมรวมถงึกรุงเทพมหำนครดว้ย 

“หน่วยงำนของรฐั” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนภูมภิำค 
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำนอื่นของรฐั 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

“เลขำธกิำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 

มำตรำ ๕  ในกรณีที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้มไิดก้ ำหนดไว้เป็น
ประกำรอื่นกำรใดที่ก ำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสำรให้บุคคลใดเป็นกำร
เฉพำะ ถ้ำได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสำรให้บุคคลนัน้ ณ ภูมิล ำเนำหรือที่อยู่ 
ทีป่รำกฏตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎร ใหถ้อืว่ำได้
แจ้ง ยื่น หรอืส่งโดยชอบด้วยพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้แล้วและในกรณีที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดใหป้ระกำศหรอืเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไป ใหถ้อืว่ำกำรประกำศหรอืเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืระบบ
หรอืวธิกีำรอื่นใดทีป่ระชำชนทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยสะดวก เป็นกำรด ำเนินกำรโดย
ชอบดว้ยพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้แลว้ 

ในกรณีที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรหรอื
เลขำธกิำรมอี ำนำจก ำหนดหรอืมคี ำสัง่เรื่องใด ถ้ำมไิด้ก ำหนดวธิกีำรไว้เป็นกำรเฉพำะ  
ใหค้ณะกรรมกำรหรอืเลขำธกิำรก ำหนดโดยท ำเป็นประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ แล้วแต่กรณี 
และถ้ำประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่นัน้ใช้บงัคบัแก่บุคคลทัว่ไป ให้ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ และใหด้ ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งดว้ย  ทัง้นี้ ถ้ำประกำศ ระเบยีบ หรอื
ค ำสัง่ใดมกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนไว ้คณะกรรมกำรหรอืเลขำธกิำรต้องก ำหนด
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอนใหช้ดัเจนดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๔๘ 

 

ให้ส ำนักงำนมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ที่มิได้มีผลเ ป็นกำร
เปิดเผยถึงตัวบุคคลผู้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นกำรเฉพำะและมิได้ห้ำมเปิดเผยตำม
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำวทำง
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศได ้

 

มำตรำ ๖๒  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ คณะกรรมกำรต้องให้ควำมร่วมมอืและควำม
ช่วยเหลอืองคก์รอสิระทุกองคก์ร ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำมผีูก้ระท ำกำรอนัไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำยอนัอยู่ในหน้ำทีแ่ละอ ำนำจขององค์กรอสิระอื่น ให้คณะกรรมกำรมหีนังสอื
แจง้องคก์รอสิระทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรกระท ำที่ท ำให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดย
สุจรติหรอืเที่ยงธรรมหรอืมชิอบด้วยกฎหมำย อำจเขำ้ลกัษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิ 
ทีอ่ยู่ในหน้ำทีแ่ละอ ำนำจขององค์กรอสิระอื่นดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรปรกึษำหำรอืร่วมกบั
องค์กรอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกันเพื่อให้ กำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องแต่ละองคก์รเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและไม่ซ ้ำซอ้นกนั 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ใหป้ระธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
มอี ำนำจเชญิประธำนองค์กรอสิระอื่นมำร่วมประชุมเพื่อหำรอืและก ำหนดแนวทำงร่วมกนัได้ 
และใหอ้งคก์รอสิระทุกองคก์รปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๗  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๘  คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนเจด็คนซึ่ง
พระมหำกษตัรยิท์รงแต่งตัง้ตำมค ำแนะน ำของวุฒสิภำ จำกบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

 
๒ ในกรณีไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ผู้รกัษำกำรแทนเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ว่ำด้วยกำรบริหำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ย่อมมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจเป็นนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๖ 
ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสรจ็ที ่๖/๒๕๖๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๔๙ 

 

(๑) ผูม้คีวำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในสำขำวชิำกำรต่ำง ๆ ที่จะยงัประโยชน์แก่กำร
บรหิำรและจดักำรกำรเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม ซึ่งได้รบักำรสรรหำจำก
คณะกรรมกำรสรรหำจ ำนวนหำ้คน จำกผูซ้ึง่มคีุณสมบตัอิย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(ก) รบัรำชกำรหรอืเคยรบัรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดหีรือหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรทีเ่ทยีบเท่ำมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดของรฐัวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกจิมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(ค) ด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ของมหำวิทยำลยั 
ในประเทศไทยมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี และยงัมผีลงำนทำงวชิำกำรเป็นทีป่ระจกัษ์ 

(ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชำชีพที่มีกฎหมำยรบัรองกำรประกอบ
วชิำชพีโดยประกอบวชิำชพีอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำยี่สบิปี  
นับถงึวนัทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อและไดร้บักำรรบัรองกำรประกอบวชิำชพีจำกองคก์รวชิำชพีนัน้ 

(จ) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบริหำร 
กำรเงนิ กำรคลงั กำรบญัช ีหรอืกำรบรหิำรกิจกำรวสิำหกิจในระดบัไม่ต ่ำกว่ำผู้บรหิำร
ระดบัสงูของบรษิทัมหำชนจ ำกดัมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสบิปี 

(ฉ) เคยเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งตำม (ก) (ข) (ค) หรอื (จ) รวมกนัไม่น้อยกว่ำสบิปี 

(ช) เป็นผูท้ ำงำนหรอืเคยท ำงำนในภำคประชำสงัคมมำแลว้เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำยีส่บิปีตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด 

(๒) ผู้มคีวำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย และเคยด ำรง
ต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดผีูพ้พิำกษำ หรอืต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดอียักำรมำแลว้เป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำหำ้ปี ซึง่ไดร้บักำรคดัเลอืกจำกทีป่ระชุมใหญ่ศำลฎกีำจ ำนวนสองคน 

 

มำตรำ ๙  นอกจำกคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๘ แล้ว กรรมกำรต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิหำ้ปี แต่ไม่เกนิเจด็สบิปี 

(๓) ส ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ 

(๔) มคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(๕) มสุีขภำพทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๐ 

 

มำตรำ ๑๐  กรรมกำรตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรอืเคยเป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร

อสิระใด 

(๒) ตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลำยทุจรติ 

(๔) เป็นเจำ้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภกิษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่ำงถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดแลว้หรอืไม่ 
(๗) วกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่ำงถูกระงบักำรใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถูกเพกิ
ถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(๙) ตอ้งค ำพพิำกษำใหจ้ ำคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมำยของศำล 

(๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือรฐัวิสำหกิจเพรำะ
ทุจรติต่อหน้ำทีห่รอืถอืว่ำกระท ำกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร 

(๑๑) เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัย์สนิตกเป็นของ
แผ่นดนิเพรำะร ่ำรวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค ำพพิำกษำอนัถงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

(๑๒) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรอืต่อต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกำรยุตธิรรม หรอืกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรฐั หรอืควำมผดิเกี่ยวกับทรพัย์ที่
กระท ำโดยทุจรติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรกู้ยมืเงนิ
ทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำดว้ยยำเสพตดิในควำมผดิฐำนเป็นผูผ้ลติ น ำเขำ้ 
ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือ เจ้ำส ำนัก
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิฐำนฟอกเงนิ 

(๑๓) เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจรติในกำร
เลอืกตัง้ 

(๑๔) อยู่ในระหว่ำงตอ้งหำ้มมใิหด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๑๕) เคยพน้จำกต ำแหน่งเพรำะศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัว่ำมกีำรเสนอ กำรแปรญตัต ิ
หรอืกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่มีผลให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
หรอืกรรมำธกิำรมส่ีวนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มในกำรใชง้บประมำณรำยจ่ำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๑ 

 

(๑๖) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์ร ่ำรวยผิดปกติ  
หรือกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมอย่ำงรำ้ยแรง 

(๑๗) เคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผดิ
อนัไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำร
กำรเมืองหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ำรับกำร
คดัเลอืกหรอืสรรหำ 

(๑๙) เป็นหรอืเคยเป็นสมำชกิหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นของพรรคกำรเมอืงในระยะ
สบิปีก่อนเขำ้รบักำรคดัเลอืกหรอืสรรหำ 

(๒๐) เป็นขำ้รำชกำรซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ 

(๒๑) เป็นพนักงำนหรอืลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่หรอืกรรมกำรหรอืทีป่รกึษำของหน่วยงำนของรฐัหรอืรฐัวสิำหกจิ 

(๒๒) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งใดในหำ้งหุน้ส่วนบรษิทั หรอืองค์กรทีด่ ำเนินธุรกจิโดย
มุ่งหำผลก ำไรหรอืรำยไดม้ำแบ่งปันกนั หรอืเป็นลูกจำ้งของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวชิำชพีอสิระ 

(๒๔) มพีฤติกำรณ์อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม
อย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๑๑  เมื่อมกีรณีที่จะต้องสรรหำผูส้มควรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
ตำมมำตรำ ๘ (๑) ใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำ ซึง่ประกอบดว้ย 

(๑) ประธำนศำลฎกีำ เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร เป็น
กรรมกำร 

(๓) ประธำนศำลปกครองสงูสุด เป็นกรรมกำร 

(๔) บุคคลซึ่งศำลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระทีม่ใิช่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
แต่งตัง้จำกผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๘ และมำตรำ ๙ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม
มำตรำ ๑๐ และไม่เคยปฏบิตัหิน้ำที่ใด ๆ ในศำลรฐัธรรมนูญหรอืองค์กรอสิระ องค์กรละ
หนึ่งคน เป็นกรรมกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๒ 

 

ใหเ้ลขำธกิำรวุฒสิภำเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ และใหส้ ำนักงำน
เลขำธกิำรวุฒสิภำปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นหน่วยธุรกำรของคณะกรรมกำรสรรหำ 

ในกำรด ำเนินกำรแต่งตัง้บุคคลตำม (๔) ให้ศำลรฐัธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
ที่มิใช่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ด ำเนินกำรเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนัน้แต่งตัง้เป็น
กรรมกำรสรรหำภำยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยให้
คัดเลือกจำกบุคคลซึ่งมีควำมเป็นกลำง ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมเข้ำใจในภำรกิจของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ และไม่มพีฤตกิำรณ์ยอมตนอยู่ใต้อำณัติของพรรคกำรเมอืงใด ๆ 
และผู้จะได้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรสรรหำต้องได้รบัคะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญหรอืกรรมกำรองค์กรอสิระ แลว้แต่กรณี 
ในกรณีทีไ่ม่มบีุคคลใดไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึ่ง ใหล้งคะแนนใหม่อกีครัง้หนึ่ง ในกำร
ลงคะแนนครัง้นี้ ถ้ำมผีู้เขำ้รบักำรคดัเลอืกเกินสองคนให้น ำเฉพำะคนที่ได้คะแนนสูงสุด
สองล ำดบัแรกมำลงคะแนนใหม่ ในกรณีทีม่ผีูไ้ดค้ะแนนสงูสุดเท่ำกนัจนเป็นเหตุใหม้ผีูไ้ด้
คะแนนสูงสุดสองล ำดบัแรกเกินสองคน ให้ผู้เขำ้รบักำรคดัเลอืกซึ่งได้คะแนนเท่ำกนันัน้ 
จบัสลำกเพื่อให้เหลอืผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล ำดบัแรกเพียงสองคน ในกำรลงคะแนน 
ครัง้หลงันี้ถ้ำยงัไม่มผีู้ใดไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกึ่งหนึ่งของจ ำนวนทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของ
ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญหรือกรรมกำรองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี  ให้ด ำเนินกำรเพื่อ
คดัเลอืกใหม่ โดยจะคดัเลอืกผูเ้ขำ้รบักำรคดัเลอืกทีม่ชีื่ออยู่ในกำรคดัเลอืกครัง้แรกมไิด้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำตำม (๒) หรอืกรรมกำรสรรหำ
ตำม (๔) มไีม่ครบไม่ว่ำดว้ยเหตุใด หรอืพน้ก ำหนดเวลำกำรคดัเลอืกตำมวรรคสำมแล้ว
มไิดม้กีำรเสนอชื่อ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำเท่ำทีม่อียู่ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละใชอ้ ำนำจไปพลำง
ก่อนได้โดยในระหว่ำงนัน้ให้ถือว่ำคณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำ
เท่ำทีม่อียู่ 

ให้กรรมกำรสรรหำตำม (๔) อยู่ในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัที่ 
มกีรณีที่ต้องสรรหำกรรมกำรใหม่ และใหก้รรมกำรสรรหำดงักล่ำวพ้นจำกต ำแหน่งก่อน
วำระเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้ม 

ผูซ้ึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรสรรหำตำม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมกำรสรรหำ
ในคณะกรรมกำรสรรหำส ำหรบัศำลรฐัธรรมนูญหรอืองคก์รอสิระอื่นในขณะเดยีวกนัมไิด้ 

ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรสรรหำเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๓ 

 

มำตรำ ๑๒  ในกำรสรรหำกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรสรรหำปรกึษำหำรอืเพื่อ 
คัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมกล้ำหำญในกำรปฏิบัติหน้ำที ่ 
มพีฤติกรรมทำงจรยิธรรมเป็นตวัอย่ำงที่ดขีองสงัคม และไม่มพีฤติกำรณ์ยอมตนอยู่ ใต้
อำณัติของพรรคกำรเมอืงใด ๆ รวมตลอดทัง้มทีศันคติที่เหมำะสมในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่
ให้เกิดผลส ำเร็จ โดยนอกจำกกำรประกำศรับสมัครแล้วให้คณะกรรมกำรสรรหำ
ด ำเนินกำรสรรหำจำกบุคคลซึง่มคีวำมเหมำะสมทัว่ไปไดด้ว้ยแต่ต้องไดร้บัควำมยนิยอม
ของบุคคลนัน้  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน 
ในแต่ละดำ้นประกอบดว้ย และเพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำใชว้ธิกีำร
สมัภำษณ์หรอืให้แสดงควำมคดิเห็นในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร 
หรอืวธิกีำรอื่นใดทีเ่หมำะสมเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บงัคบัแก่กำรคดัเลอืกผู้สมควรได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของทีป่ระชุมใหญ่ศำลฎกีำดว้ยโดยอนุโลม 

ในกำรสรรหำหรอืคดัเลอืก ให้ใช้วธิลีงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมกำร
สรรหำแต่ละคนบนัทกึเหตุผลในกำรเลอืกไวด้ว้ย 

ผูซ้ึง่จะไดร้บักำรสรรหำต้องไดร้บัคะแนนเสยีงถงึสองในสำมของจ ำนวนทัง้หมด
เท่ำทีม่อียู่ของคณะกรรมกำรสรรหำ 

ผูซ้ึ่งจะได้รบักำรคดัเลอืกจำกที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำต้องได้รบัคะแนนเสยีงเกิน 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของผูพ้พิำกษำในศำลฎกีำ 

ถ้ำไม่มบีุคคลใดไดร้บัคะแนนเสยีงตำมวรรคสีห่รอืวรรคหำ้ หรอืมแีต่ยงัไม่ครบ
จ ำนวนทีจ่ะต้องสรรหำหรอืคดัเลอืก ใหม้กีำรลงคะแนนใหม่ส ำหรบัผูไ้ดค้ะแนนไม่ถงึสอง
ในสำมหรอืไม่เกินกึ่งหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้ำยงัได้ไม่ครบตำมจ ำนวนให้มกีำรลงคะแนน 
อกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ำรลงคะแนนครัง้หลงันี้ยงัไดบุ้คคลไม่ครบตำมจ ำนวนทีจ่ะตอ้งสรรหำ
หรอืคดัเลอืก ใหด้ ำเนินกำรสรรหำหรอืคดัเลอืกใหม่ส ำหรบัจ ำนวนทีย่งัขำดอยู่ 

เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำสรรหำหรอืคัดเลือกได้
บุคคลใดแลว้ใหเ้สนอชื่อไปยงัวุฒสิภำเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ โดยผูไ้ดร้บักำรสรรหำ
หรอืคดัเลอืกนัน้ต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ของวุฒสิภำ 

ในกรณีที่วุฒิสภำไม่ให้ควำมเห็นชอบผู้ได้รบักำรสรรหำหรอืคัดเลือกรำยใด  
ใหด้ ำเนินกำรสรรหำหรอืคดัเลอืกบุคคลใหม่แทนผูน้ัน้ แล้วเสนอต่อวุฒสิภำเพื่อใหค้วำม
เหน็ชอบต่อไป โดยผูซ้ึ่งไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกวุฒสิภำในครัง้นี้จะเขำ้รบักำรสรรหำ
ในครัง้ใหม่นี้ไม่ได ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๔ 

 

เมื่อมผีู้ได้รบัควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำแล้ว หำกเป็นกรณีที่ประธำนกรรมกำร
พ้นจำกต ำแหน่งด้วยให้ผู้ได้รบัควำมเห็นชอบประชุมร่วมกบักรรมกำรซึ่งยงัไม่พ้นจำก
ต ำแหน่ง ถ้ำมเีพื่อเลอืกกนัเองให้คนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรแล้วแจ้งผลให้ประธำน
วุฒสิภำทรำบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒสิภำให้ควำมเห็นชอบยงัได้ไม่ครบจ ำนวนที่ต้องสรรหำ
หรอืคดัเลอืก แต่เมื่อรวมกบักรรมกำรซึ่งยงัด ำรงต ำแหน่งอยู่ ถำ้ม ีมจี ำนวนถงึหำ้คนกใ็ห้
ด ำเนินกำรประชุมเพื่อเลือกประธำนกรรมกำรได้ และเมื่อโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้แล้วให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไปพลำงก่อนได ้ 
โดยในระหว่ำงนัน้ใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรเท่ำทีม่อียู่ และใหด้ ำเนินกำร
สรรหำหรอืคดัเลอืกเพิม่เตมิใหค้รบตำมจ ำนวนทีต่อ้งสรรหำหรอืคดัเลอืกต่อไปโดยเรว็ 

ในกำรสรรหำเพิม่เติมตำมวรรคเก้ำให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำร
สรรหำชุดเดมิเป็นผูด้ ำเนินกำร 

ใหป้ระธำนวุฒสิภำน ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงแตง่ตัง้ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรและเป็นผูล้งนำมรบัสนองพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๑๓  ผู้ได้รบัควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำให้เป็นกรรมกำรโดยที่ยงัมิได้ 
พ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรอื (๒๒) หรือยงัประกอบวิชำชีพตำม
มำตรำ ๑๐ (๒๓) อยู่ ต้องแสดงหลกัฐำนว่ำได้ลำออกหรอืเลกิประกอบวชิำชพีดงักล่ำว
แล้วนัน้ต่อประธำนวุฒสิภำภำยในเวลำทีป่ระธำนวุฒสิภำก ำหนด ซึ่งต้องเป็นเวลำก่อนที่
ประธำนวุฒสิภำจะน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้กรรมกำรในกรณีทีไ่ม่ไดแ้สดง
หลกัฐำนภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ให้ถือว่ำผู้นัน้สละสิทธ ิและให้ด ำเนินกำรสรรหำ
หรอืคดัเลอืกใหม่ และใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๒ วรรคสบิ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๔  ในกรณีทีม่ปัีญหำเกี่ยวกบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะต้องหำ้มของ
ผู ส้ม คัร ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกหรือได้รับกำรสรรหำ ให้ เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูว้นิิจฉยัค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรสรรหำใหเ้ป็นทีสุ่ด 

กำรเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำวนิิจฉัยตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด 

กำรวนิิจฉยัใหใ้ชว้ธิลีงคะแนนโดยเปิดเผย 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม มำใชบ้งัคบัแก่กรณีทีม่ปัีญหำ
เกี ่ยวกบัค ุณสมบตั แิละลกัษณะต ้องห ำ้มของกรรมกำรสรรหำดว้ยโดยอนุโลม  
แต่กรรมกำรสรรหำทีถ่ ูกกล่ำวหำว่ำขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมจะอยู่ใน 
ทีป่ระชุมในขณะพจิำรณำและวนิิจฉยัมไิด ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๕ 

 

 

มำตรำ ๑๕  กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วนัที่พระมหำกษัตรยิ์
ทรงแต่งตัง้และใหด้ ำรงต ำแหน่งไดเ้พยีงวำระเดยีว 

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะมกีรรมกำรใหม่แทน 

 

มำตรำ ๑๖  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๘ หรอืมำตรำ ๙ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๐ 

เมื่อประธำนกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรดว้ย 

เมื่อมปัีญหำว่ำกรรมกำรผูใ้ดพน้จำกต ำแหน่งตำม (๒) หรอื (๓) หรอืไม่ ใหเ้ป็น
หน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูว้นิิจฉัย ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำร
สรรหำใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้
ใหก้รรมกำรเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีแ่ทนประธำนกรรมกำร 

ในระหว่ำงที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง และยงัไม่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงให้คณะกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้ แต่ถ้ำมีกรรมกำร
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระท ำไดแ้ต่เฉพำะกำรทีจ่ ำเป็นอนัไม่อำจหลกีเลีย่งได ้

ในกรณีที่กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ด ำเนินกำรสรรหำหรือ
คัดเลือกกรรมกำรใหม่ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมกำรครบวำระ แต่ถ้ำ
กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
ใหด้ ำเนินกำรสรรหำหรอืคดัเลอืกกรรมกำรภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลง 

 

มำตรำ ๑๗  เมื่อมผีู้รอ้งขอโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำกรรมกำรผู้ใดพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๖ (๒) หรือ (๓) ให้เลขำธิกำรวุฒิสภำเสนอเรื่องต่อประธำน
กรรมกำรสรรหำภำยในห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบักำรรอ้งขอ และใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในกำรวินิจฉัยให้ถือเสียงข้ำงมำก กรณีที่มีเสียงเท่ำกัน 
ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำมเีสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

หลกัฐำนตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำก ำหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๖ 

 

ในกรณีที่กรรมกำรต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่เพรำะถูกกล่ำวหำและศำลฎีกำหรือ 
ศำลฎีกำแผนกคดอีำญำของผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงประทบัรบัฟ้อง และมกีรรมกำร
เหลอือยู่ไม่ถงึกึ่งหนึ่งใหป้ระธำนศำลฎีกำและประธำนศำลปกครองสูงสุดร่วมกนัแต่งตัง้
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเช่นเดียวกับกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็น
กรรมกำรเป็นกำรชัว่ครำวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ท ำหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรไดจ้นกว่ำกรรมกำรที่ตนท ำหน้ำทีแ่ทนจะปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด ้หรอืจนกว่ำจะมกีำร
แต่งตัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งแทน 

 

มำตรำ ๑๘๓  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๖ วรรคหำ้ กำรประชุมของคณะกรรมกำร
ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำห้ำคน จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีก่รรมกำรคนใด
ไม่อำจมำประชุมไดใ้หจ้ดแจง้เหตุนัน้ไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

กำรลงมติในกำรประชุมของคณะกรรมกำรให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก  
โดยประธำนในที่ประชุมและกรรมกำรที่ม ำประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมต ิ 
และให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ำกัน  
ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

กำรไม่เข้ำประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตำมวรรคสองโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  
ใหถ้อืว่ำเป็นกำรจงใจฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม 

ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม 
ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์
และวธิกีำรประชุมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

 
๓ กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ที่ได้รบักำรแต่งตัง้ก่อนที่พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมผีลใชบ้งัคบั ซึ่งยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไปไดต้ำมมำตรำ ๗๐ 
มจี ำนวนเหลอือยู่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรเลอืกตัง้ทัง้หมด หรอืกล่ำวคอืตัง้แต่สำมคนขึน้ไป ก็ย่อม
ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้  ดงันัน้ เมื่อข้อเท็จจรงิปรำกฏว่ำมกีรรมกำรชุดเดิมเหลอือยู่ห้ำคน ย่อมปฏิบตัิหน้ำที่
ต่อไปได้  ทัง้นี้ องค์ประชุมของคณะกรรมกำรดงักล่ำวให้ใช้วธิีเทียบเคยีงกบัอตัรำส่วนขององค์ประชุมตำม
มำตรำ ๑๘ คอืจ ำนวนห้ำในเจ็ด ซึ่งเท่ำกับไม่น้อยกว่ำสี่คนในห้ำคน  ดังนัน้ กรรมกำรสี่คนจึงนับเป็นองค์
ประชุมได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสรจ็ที ่๕๓๐/๒๕๖๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๗ 

 

มำตรำ ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมกำรต้องมมีติวนิิจฉัยในเรื่องดงัต่อไปนี้ กรรมกำร
ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ กำรงดออกเสยีงหรอืกำรออกเสยีงที่แตกต่ำงไปจำก
ประเดน็ทีจ่ะต้องลงมตจิะกระท ำมไิด ้แต่ไม่เป็นกำรตดัสทิธทิีจ่ะลำออกจำกต ำแหน่งก่อน
มกีำรลงมต ิ

(๑) กำรวินิจฉัยว่ำกำรเลือกตัง้ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรม  
หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย 

(๒) กำรใหค้วำมเหน็ชอบค ำวนิิจฉยัตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 

(๓) กำรแต่งตัง้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๓๐ 

(๔) กำรสัง่ระงบักำรด ำเนินกำรอนัจะท ำให้กำรเลือกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจริต
หรอืเทีย่งธรรมหรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำยตำมมำตรำ ๓๓ 

(๕) กำรสัง่ระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม หรอืมำตรำ ๔๑ 

(๖) กำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎีกำเพื่อสัง่เพิกถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึ่งสมำชกิ
วุฒสิภำ 

(๗) กำรสัง่ให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองพ้นจำกต ำแหน่งทั ้งคณะ  
และกำรวินิจฉัยว่ำผู้สมัครรับเลือกตัง้ผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืง  ทัง้นี้ ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญ  
ว่ำดว้ยพรรคกำรเมอืง 

(๘) เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมกำรมีมติก ำหนดด้วยคะแนนสองในสำมของกรรมกำร
ทัง้หมดเทำ่ทีม่อียู่ 

 

มำตรำ ๒๐  ในกำรลงมติของกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๙ หรือในเรื่องอื่นใด 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ใหก้รรมกำรลงมตเิป็นหนังสอืตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 
ซึง่อย่ำงน้อยต้องมชีื่อเรื่องและประเดน็ทีล่งมต ิมตทิีล่ง และลำยมอืชื่อของกรรมกำรทีล่งมติ 
และใหเ้ลขำธกิำรเกบ็รวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐำน 

มติที่ได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ
รับรองรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร และในกรณีที่ต้องท ำค ำวินิจฉัย  
เมื่อคณะกรรมกำรให้ควำมเหน็ชอบร่ำงค ำวนิ ิจฉ ัยนัน้และประธำนกรรมกำรหรอื 
ผูท้ ำหน้ำทีแ่ทนประธำนกรรมกำรไดล้งนำมในค ำวนิิจฉัยนัน้แลว้ใหถ้อืว่ำเป็นค ำวนิิจฉัย
ของคณะกรรมกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๘ 

 

กำรให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคสอง คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำร 
คนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผูพ้จิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแทนคณะกรรมกำรกไ็ด้ 

ค ำวนิิจฉยัตำมวรรคสองใหเ้ผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ทัง้คณะก่อน 
ลงนำมในค ำวินิจฉัย ให้เลขำธิกำรบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ในค ำวินิจฉัยและให้เลขำธิกำร 
เป็นผู้ลงนำมในค ำวินิจฉัยนั ้นแทน เมื่อเลขำธิกำรลงนำมในค ำวินิจฉัยดังกล่ำวแล้ว  
ใหค้ ำวนิิจฉยันัน้เป็นอนัใชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๒๑  กรรมกำรต้องปฏิบตัิหน้ำที่เต็มเวลำ และกำรปฏิบัติหน้ำที่และ 
กำรใช้อ ำนำจของคณะกรรมกำรต้องเป็นไปโดยสุจรติ เที่ยงธรรม กล้ำหำญ และปรำศจำก
อคตทิัง้ปวงในกำรใชดุ้ลพนิิจและปฏบิตัตินใหถู้กต้องตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม ในระหว่ำง
กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรจะเขำ้รบักำรศกึษำหรอือบรมในหลกัสูตรหรอืโครงกำรใด ๆ มไิด ้
เวน้แต่เป็นหลกัสตูรหรอืโครงกำรทีค่ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัขึน้โดยเฉพำะส ำหรบักรรมกำร 

 

มำตรำ ๒๒  นอกจำกหน้ำที่และอ ำนำจตำมที่บัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญแล้ว  
ใหค้ณะกรรมกำรมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) หน้ำที่และอ ำนำจทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้และ
กฎหมำยอื่น 

(๒) ออกขอ้ก ำหนด ระเบยีบ หรือประกำศตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้และกฎหมำยอื่น 

(๓) วินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อก ำหนด ระเบียบ หรือ
ประกำศของคณะกรรมกำร 

(๔) วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
ขำ้รำชกำร พนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐั หรอืเจ้ำหน้ำที่อื่นของรฐั ในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีเ่กี่ยวกบักำรเลอืกตัง้กำรสบืสวนและไต่สวน และกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็น เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืง 

(๕) ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหห้น่วยงำนของรฐั สถำบนักำรศกึษำ และองคก์รเอกชน 
ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ประชำชนเกี่ยวกบักำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของ
ประชำชน หรอืใหป้ระชำชนมส่ีวนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลอืกตัง้ และควำมรูท้ีถู่กต้อง
เกีย่วกบัรฐัธรรมนูญ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๕๙ 

 

(๖) วำงระเบยีบเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำเสยีหำยและค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรจดักำร
เลอืกตัง้และดอกเบี้ยหรอืเบี้ยปรบั รวมตลอดทัง้วธิกีำรและเงื่อนไขในกำรลดหรอืยกเวน้
ดอกเบีย้หรอืเบีย้ปรบั 

(๗) ก ำกบัและตดิตำมกำรใชจ้่ำยเงนิอุดหนุนที่พรรคกำรเมืองไดร้บักำรจดัสรร
ตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืงเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตำม
กฎหมำยดงักล่ำว 

(๘) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีและขอ้สงัเกตต่อรฐัสภำ และเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

(๙) จดัให้มกีำรศกึษำ วเิครำะห์ หรอืวจิยั เพื่อก ำหนดวธิกีำรหรอืมำตรกำรให้
กำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

(๑๐) ออกระเบยีบก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและส ำนกังำน 

ในกำรควบคุม ก ำกบั ดูแลกำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม หรอื
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้ถือเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรที่จะต้อง
ด ำเนินกำรสอดส่อง สบืสวน หรอืไต่สวนเพื่อป้องกนัและขจดักำรกระท ำหรอืกำรงดเว้น
กำรกระท ำใดอนัจะก่อให้เกิดควำมไม่สุจรติหรอืไม่เทีย่งธรรมในกำรเลอืกตัง้ได้ ไม่ว่ำจะ
เป็นเวลำในระหว่ำงประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำใหม้กีำรเลอืกตัง้หรอืไม่กต็ำม 

กำรก ำหนดตำม (๑๐) ต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ และตอ้งค ำนึงถงึผลกระทบต่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ประโยชน์ทีส่ำธำรณชนจะ
พงึไดร้บั หลกัธรรมำภบิำล และควำมเป็นธรรมประกอบกนั 

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีที่พรรคกำรเมืองหรอืผู้สมัครผู้ใดสอบถำมเกี่ยวกับกำร
ปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืง หรอืขอ้ก ำหนด 
ระเบยีบ หรอืประกำศของคณะกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรตอบขอ้สอบถำมใหแ้ล้วเสรจ็
โดยเรว็แต่ตอ้งไม่ชำ้กว่ำสำมสบิวนันับแต่วนัไดร้บักำรสอบถำม  ในกำรนี้ คณะกรรมกำร
จะมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือเลขำธิกำรเป็นผู้ตอบข้อสอบถำมแทน
คณะกรรมกำรกไ็ด ้และเมื่อไดต้อบแลว้ใหเ้ผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยตอบขอ้สอบถำมไม่ทนัภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำเป็นกำรจงใจฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำง
จรยิธรรม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๐ 

 

วิธีกำรสอบถำมและวิธีกำรตอบข้อสอบถำมให้ เป็นไปตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๔  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรฐัมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ควำมเห็นในกำร
ปฏบิตังิำน หรอืส่งเอกสำรหลกัฐำน หรอืพยำนหลกัฐำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำ 

(๒) ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตำม (๑) พนักงำนอยักำร พนักงำนสอบสวน 
หรอืบุคคลใดมหีนังสอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิ หรอืมำให้ถ้อยค ำ หรอืส่งเอกสำรหลกัฐำน หรอื
พยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำ 

(๓) ขอควำมร่วมมือให้ศำลส่งเอกสำร หลักฐำน หรือพยำนหลักฐำนอื่น  

ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

(๔) เขำ้ไปหรอืแต่งตัง้ให้บุคคลเขำ้ไปในที่เลอืกตัง้ ที่ออกเสยีงประชำมติ หรอื
สถำนทีน่ับคะแนนเลอืกตัง้หรอืนับคะแนนกำรออกเสยีงประชำมต ิ

ให้ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้มีอ ำนำจตำม (๔) ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนดดว้ย 

 

มำตรำ ๒๕  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๔ 
ใหค้ณะกรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไป
ดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โดยสุจรติและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย  ทัง้นี้ 
โดยค ำนึงถงึประสทิธภิำพและควำมรวดเรว็ในกำรท ำงำน 

 

มำตรำ ๒๖  ในระหว่ำงกำรเลอืกตัง้ ใหก้รรมกำรแต่ละคนมหีน้ำที่และอ ำนำจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำกับและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดย
สุจรติและเทีย่งธรรมและเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

(๒) มคี ำสัง่ให้ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืไต่สวนเมื่อพบเห็นกำรกระท ำใดที่มเีหตุ
อนัควรสงสยัว่ำกำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบ
ดว้ยกฎหมำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๑ 

 

(๓) เมื่อพบกำรกระท ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท ำใดอันอำจเป็นเหตุให้กำร
เลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ถำ้กำร
นัน้เป็นกำรกระท ำหรอืกำรงดเวน้กำรกระท ำของเจำ้หน้ำที่ของรฐั ใหม้อี ำนำจสัง่ใหร้ะงบั 
ยบัยัง้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอืสัง่ให้กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ตำมที่เห็นสมควร  

ถ้ำเป็นกำรกระท ำของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจำ้หน้ำที่ของรฐั ให้มอี ำนำจสัง่ให้เจำ้พนักงำน
ฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจและเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจชัน้ผู้ใหญ่ด ำเนินกำร
ตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ หรอืสัง่ใหผู้อ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั บนัทกึพฤตกิรรม
แห่งกำรกระท ำและรวบรวมพยำนหลักฐำนไว้เพื่อด ำเนินกำรต่ อไปได้ตำมที่จ ำเป็น  
หรอืในกรณีจ ำเป็นอนัไม่อำจหลกีเลี่ยงไดจ้ะสัง่ใหร้ะงบัหรอืยบัยัง้กำรด ำเนินกำรเลือกตัง้
ในหน่วยเลอืกตัง้บำงหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตัง้ที่พบเห็นกำรกระท ำหรือ 

กำรงดเวน้กำรกระท ำนัน้กไ็ด ้

ในกรณีที่กรรมกำรสัง่ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดบันทึก
พฤติกรรมแห่งกำรกระท ำและรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำม (๓) ใหถ้ือว่ำกำรด ำเนินกำร
ตำมค ำสัง่ดังกล่ำวของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดเป็นกำรด ำเนินกำร
สอบสวนของพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรือไต่สวนตำม (๒) จะต้องมีค ำสัง่ระงบัสิทธิสมคัร 
รับเลือกตัง้ของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นกำรชัว่ครำว หรือด ำเนินกำรอื่นใด ให้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อวนิิจฉยั 

เมื่ อกรรมกำรผู้ ใดออกค ำสั ง่ต ำม  (๒ ) ห รือ  (๓ ) แล้ว  ให้ รำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบโดยเรว็  ในกำรนี้ ถ้ำคณะกรรมกำรเหน็สมควรจะมมีตใิหแ้ก้ไข
เพิม่เตมิ ยกเลกิค ำสัง่ หรอืมมีตใิหด้ ำเนินกำรอย่ำงใดตำมทีเ่หมำะสมกไ็ด้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร กำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำ 
และกำรออกเสยีงประชำมติ ให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรในกำรจดักำร
เลอืกตัง้ หรอืเลอืก หรอืออกเสยีงประชำมติ 

กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจ
ด ำเนินกำรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
จดักำรเลอืกตัง้ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของคณะกรรมกำร กบัให้มอี ำนำจแต่งตัง้บุคคล



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๒ 

 

หรอืคณะบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในกำรจดักำรเลอืกตัง้ แต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตัิงำน และ
ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรปฏบิตังิำนในกำรเลอืกตัง้ 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และ
อ ำนำจควบคุมดแูลกำรจดักำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม และเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมำย ตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ และกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๒๘  ในกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือกำรเลือกสมำชิก
วุฒสิภำแต่ละครัง้ใหค้ณะกรรมกำรจดัใหม้ผีูต้รวจกำรเลอืกตัง้ซึง่คณะกรรมกำรแต่งตัง้ขึน้ 
เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นแต่ละจงัหวดัในระหว่ำงเวลำทีม่กีำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ เพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรเลือกตัง้ และกำรกระท ำควำมผิด
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง หรอืกำรกระท ำใดที่จะเป็นเหตุท ำให้กำร
เลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจต่อไป 
ในกรณีทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที ่ใหผู้ต้รวจกำรเลอืกตัง้มอี ำนำจแจง้เตอืน
ใหป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งได ้ถำ้ไม่มกีำรด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งใหร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำร
หรอืกรรมกำรทรำบโดยเร็ว  ในกำรนี้ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำ
จังหวัดมีหน้ำที่สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจกำร
เลอืกตัง้ดว้ย 

คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้ผู้ตรวจกำรเลือกตั ้งปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
เหน็สมควรกไ็ดแ้ต่จะมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรหรอืกรรมกำรทีม่ตีำมบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญมไิด ้

ระหว่ำงเวลำทีม่กีำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมถงึเวลำตัง้แต่
มพีระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลอืกตัง้จนถึงวนัที่มีกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้หรอืภำยหลงั
จำกนัน้อกีไม่เกนิหกสบิวนัตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

วธิีกำรรำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งต้อง
ก ำหนดใหส้ำมำรถรำยงำนไดโ้ดยรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั ้งให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีที่มกีำรเลอืกตัง้เพิม่เตมิหรอืกำรเลอืกตัง้แทนต ำแหน่งทีว่่ำง หรอืมกีำร
ออกเสียงประชำมติ หรือมีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๓ 

 

คณะกรรมกำรจะสัง่ใหผู้ต้รวจกำรเลอืกตัง้ไปปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมก ำหนดเวลำทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้
แต่ในกำรแต่งตัง้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ตอ้งค ำนึงถงึหลกัเกณฑต์ำมมำตรำ ๓๐ 

 

มำตรำ ๒๙  ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรคดัเลอืกบุคคลซึ่งมภีูมลิ ำเนำในแต่ละ
จงัหวดัจงัหวดัละไม่น้อยกว่ำหำ้คนแต่ไม่เกนิแปดคน เพื่อแต่งตัง้เป็นผูต้รวจกำรเลอืกตัง้
ตำมจ ำนวนทีเ่พยีงพอแก่กำรปฏบิตัหิน้ำทีค่รบทุกจงัหวดั โดยจดัท ำเป็นบญัชรีำยชื่อขึน้ไว ้
บญัชรีำยชื่อดงักล่ำวใหใ้ชไ้ดเ้ป็นเวลำตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดแต่ตอ้งไม่เกนิหำ้ปี 

เมื่อคดัเลอืกบุคคลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ก่อนด ำเนินกำรแต่งตัง้ ใหค้ณะกรรมกำร
ประกำศรำยชื่อผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกใหป้ระชำชนทรำบเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั และ
ใหน้ ำขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกประชำชนมำประกอบกำรพจิำรณำแต่งตัง้ดว้ย 

จงัหวดัใดไมอ่ำจแตง่ตัง้บุคคลซึง่มภีูมลิ ำเนำในจงัหวดัครบตำมจ ำนวนตำมวรรคหนึ่ง
ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดคณะกรรมกำรจะไม่แต่งตัง้ผูม้ภีูมลิ ำเนำจำกจงัหวดันัน้เลยหรอืจะแต่งตัง้
น้อยกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่งกไ็ด้ ในกรณีเช่นนัน้คณะกรรมกำรจะแต่งตัง้บุคคลซึ่งมี
ภูมลิ ำเนำจำกจงัหวดัอื่นแทนใหค้รบจ ำนวนกไ็ด ้

ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงนิเดือนประจ ำ 
พนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐั หรอืกรรมกำรหรอืทีป่รกึษำของหน่วยงำนของรฐั 
ไม่เป็นสมำชกิพรรคกำรเมอืงใดในเวลำหำ้ปีทีผ่่ำนมำก่อนกำรแต่งตัง้ เป็นบุคคลซึ่งเชื่อได้
ว่ำมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียและต้องมีคุณสมบัติอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรบัผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ทัง้ต้องไม่เป็นผูม้บีุพกำร ีคู่สมรส หรอืบุตรเป็นหรอืสมคัร
รบัเลอืกตัง้หรอืรบัเลอืกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชกิวุฒสิภำ หรอืสมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

ผู้สมคัรเข้ำรบักำรคดัเลือกเป็นผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ ต้องยืนยนัในใบสมคัรว่ำ  
มคีวำมพรอ้มทีจ่ะไปปฏบิตัหิน้ำทีใ่นจงัหวดัใด ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืไดร้บักำรแต่งตัง้
ตำมมำตรำ ๓๐ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรสมคัร กำรคดัเลอืก กำรประเมนิผล กำร
ปฏบิตังิำนและกำรพน้จำกต ำแหน่งของผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ ถ้ำคณะกรรมกำรมหีลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ หรอืมีเหตุอนัควร
สงสยัว่ำผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ผู้ใดขำดควำมสุจรติ ขำดควำมเที่ยงธรรม มคีวำมประพฤติ
เสื่อมเสีย ขำดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ำม หรอืขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๔ 

 

หน้ำที่ ละทิ้งหน้ำที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรมีมติให้ผู้นั ้นพ้นจำก
ต ำแหน่งและคดัออกจำกบญัชรีำยชื่อทนัท ี

 

มำตรำ ๓๐  เมื่อมกีรณีทีผู่ต้รวจกำรเลอืกตัง้จะต้องปฏบิตัหิน้ำที่ ใหค้ณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรแต่งตัง้บุคคลจำกบัญชีรำยชื่อตำมมำตรำ ๒๙ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน  

แต่ไม่เกินแปดคนโดยค ำนึงถึงพื้นที่ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้ำที ่ 

เพื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัทุกจงัหวดั 

ให้ผู ้ตรวจกำรเลอืกตัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ได้นับแต่วนัที่มคี ำสัง่แต่งตัง้ แม้จะยงัมี
จ ำนวนไม่ครบตำมวรรคหนึ่งกต็ำม 

กำรแต่งตัง้ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดแต่ละจังหวัดตำมวรรคหนึ่ ง  
ใหแ้ต่งตัง้จำกบุคคลซึง่กรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย จบัสลำกจำก 

(๑) รำยชื่อตำมบัญชีรำยชื่อตำมมำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ใน
จงัหวดัทีจ่ะแต่งตัง้จ ำนวนสองคน 

(๒) รำยชื่อตำมบัญชีรำยชื่อตำมมำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่มิได้มีภูมิล ำเนำ 

ในจงัหวดัทีจ่ะแต่งตัง้ใหค้รบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดส ำหรบัจงัหวดันัน้ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจแต่งตัง้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตำม (๑) ได ้ไม่ว่ำดว้ย
เหตุใดคณะกรรมกำรจะแต่งตัง้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตำม (๒) แทนผูต้รวจกำร
เลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดัตำม (๑) กไ็ด ้

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสรจ็ไม่ช้ำกว่ำสบิวนั
นับแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใหม้กีำรเลอืกตัง้มผีลใชบ้งัคบั แต่ต้องไม่เรว็กว่ำสำมสบิวนั
ก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำใหม้กีำรเลอืกตัง้มผีลใชบ้งัคบั 

เมื่อพ้นเวลำระหว่ำงเวลำที่มีกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ตำมมำตรำ ๒๘ แล้ว  
ให้ค ำสัง่แต่งตัง้ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้เป็นอนัสิน้ผล เวน้แต่ในกรณีทีผู่ต้รวจกำรเลอืกตัง้
ประจ ำจงัหวดัใดยงัมคีวำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำรต่อไป คณะกรรมกำรจะประกำศให้
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปตำมเวลำทีก่ ำหนดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๑  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ให้ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้มสีทิธไิด้รบัค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดนิทำง ค่ำที่พกั ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยหรอืกำรสงเครำะห์อื่นตำมระเบยีบ  

ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๕ 

 

มำตรำ ๓๒  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจในกำร
ควบคุมดูแลกำรเลือกตัง้ให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมำย คณะกรรมกำรอำจขอใหม้กีำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืผู้สอบบญัชรีบัอนุญำต สอบบญัชี
ของพรรคกำรเมอืงโดยอำจขอใหต้รวจสอบอย่ำงเร่งด่วนในช่วงเวลำทีม่กีำรเลอืกตัง้ดว้ยกไ็ด ้

(๒) เมื่อปรำกฏหลักฐำนอนัควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง ให้ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินแจ้งรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของพรรคกำรเมือง  

ผู้ด ำรงต ำแหน่งในพรรคกำรเมือง หรือผู้สมัคร ตำมที่คณะกรรมกำรแจ้งให้ทรำบ  
หรอืใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทย หรอืสถำบนักำรเงนิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิแจง้ใหท้รำบถงึกำรโอนหรอืกำรเบกิจ่ำยเงนิในกรณีดงักล่ำวตำมทีค่ณะกรรมกำร
รอ้งขอ  ทัง้นี้ ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และมใิหน้ ำบทบญัญตัขิองกฎหมำย 

ทีห่ำ้มหน่วยงำนใดเปิดเผยข้อมูลในควำมครอบครองมำใชบ้งัคบัแก่กำรแจง้ขอ้มลูตำมที่
คณะกรรมกำรรอ้งขอ 

(๓) ให้หน่วยงำนของรฐัทุกหน่วยที่เกี่ยวกบักำรข่ำว แจง้ขอ้มูลเบำะแสตำมที่
คณะกรรมกำรร้องขอ แต่เมื่อได้รบัแจ้งขอ้มูลใดแล้วให้คณะกรรมกำรใช้ข้อมูลนัน้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรสืบสวนหำตัวผู้กระท ำควำมผิดหรือวำงมำตรกำรป้องกันกำรกระท ำ
ควำมผดิในส่วนทีเ่ป็นหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำร แต่คณะกรรมกำรจะเปิดเผย
ขอ้มลูและแหล่งขอ้มูลมไิด ้และเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจัดสรรเงินงบประมำณที่ส ำนักงำนได้รับจัดสรรมำให้แก่
หน่วยงำนนัน้เป็นเงนิอุดหนุนทัว่ไปของหน่วยงำนนัน้ได ้

ในกำรสัง่ให้ด ำเนินกำรตำม (๑) คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๓  เมื่อปรำกฏหลกัฐำนอนัควรเชื่อได้ว่ำมีบุคคลใดด ำเนินกำรด้ำน
ธุรกรรมทำงกำรเงนิผลติหรือเตรยีมกำรผลติวสัดุอุปกรณ์ที่อำจใชใ้นกำรจดักำรเลอืกตัง้
โดยไม่มอี ำนำจ ใชเ้งนิหรอืทรพัยส์นิหรอือทิธพิลคุกคำมเพื่อใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูส้มคัรหรอื
พรรคกำรเมือง หรือด ำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดอันจะเป็นผลให้กำร
เลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๖ 

 

ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสัง่ให้บุคคลนัน้ระงบักำรด ำเนินกำรนัน้ไว้เป็นกำรชัว่ครำว
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดแต่ตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

ผูไ้ดร้บัค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งมสีทิธริอ้งขอต่อศำลปกครองสงูสุดใหเ้พกิถอนค ำสัง่
นัน้ได้ และถ้ำศำลปกครองสูงสุดเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของบุคคลนัน้มไิด้เป็นไปเพื่อให้
กำรเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรอืเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  
ใหศ้ำลปกครองสงูสุดสัง่เพกิถอนค ำสัง่นัน้ 

 

มำตรำ ๓๔  ให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนของรฐัที่จะต้องด ำเนินกำรช่วยเหลอื
และสนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ กำรสนับสนุนกำร
เลอืกตัง้ หรอืกำรสบืสวนหรอืไต่สวนตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอเป็นหนังสอื 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใหก้ำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม 
หรอืเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่หรอืแต่งตัง้ขำ้รำชกำร 
พนักงำนหรอืลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรฐัให้ปฏิบตัิกำรอนัจ ำเป็นเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้ 
กำรสนับสนุนกำรเลอืกตัง้ หรอืกำรสบืสวนหรอืไต่สวนไดต้ำมที่เห็นสมควร และให้แจ้ง 

ใหห้น่วยงำนของรฐัทีข่ำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้งนัน้สงักดัอยู่ทรำบโดยเรว็ 

ขำ้รำชกำร พนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐัซึ่งมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำม
ค ำสัง่ของคณะกรรมกำรตำมวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่โดยไม่มี เหตุอนัสมควร  
ให้ถือว่ำผู้นั ้นกระท ำควำมผิดทำงวินัย และถ้ำเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำร
ด ำเนินกำรเลือกตั ้ง  ให้ถือว่ ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงวินัยอย่ ำงร้ ำยแรง  
และใหค้ณะกรรมกำรส่งเรื่องใหผู้้มอี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละ
อ ำนำจแก่ผูน้ัน้โดยเรว็ และแจง้ผลใหค้ณะกรรมกำรทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๓๕  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเลือกตัง้ให้ เป็นไปโดยสุจริตและ 

เทีย่งธรรมหรอืเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้บุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กรชุมชน หรือสถำบันกำรศึกษำซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือกำร
ปฏิบัติงำนหรือเป็นผู้สังเกตกำรณ์ในกำรเลือกตัง้เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรหรือ
กรรมกำรทรำบไดต้ำมสมควร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  
กำรรำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ให้เป็นไปตำมระเบยีบที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด และให้เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรประเมินให้ประชำชนทรำบ 

เป็นกำรทัว่ไปดว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๗ 

 

มำตรำ ๓๖  ใหค้ณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรท ำทะเบยีนรำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำก
หลกัฐำนทะเบยีนบำ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีนรำษฎรและเผยแพร่ใหป้ระชำชน
ทรำบ 

ทะเบยีนรำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีมสีทิธติรวจสอบ
และขอแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรอำจขอเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ทะเบียนรำษฎรเพื่ อน ำมำด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้หรือ 

อำจมอบหมำยให้นำยทะเบยีนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรทะเบยีนรำษฎรหรอืบุคคลอื่น  

ทีเ่หน็สมควรเป็นผูจ้ดัท ำแทนได ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๗  ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรอื่น คณะอนุกรรมกำร 
บุคคลหรอืคณะบุคคล เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยได ้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน และกำร
สงเครำะหอ์ื่นรวมทัง้วธิปีฏบิตังิำนและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งใหค้ ำนึงถงึประสิทธภิำพกำรท ำงำน ควำมคุ้มค่ำ
และควำมรวดเรว็ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๘  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  
ให้กรรมกำรเลขำธกิำร ผู้ตรวจกำรเลอืกตัง้ และบุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้ตำม
มำตรำ ๓๗ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๓๙๔  เงินเดือน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ และใหไ้ด้รบัเบี้ย
ประชุมเป็นรำยครัง้เท่ำกบักรรมกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยเบีย้ประชุมกรรมกำร 

 
๔ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ที่ยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่อยู่ต่อไป มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืน 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมที่ได้รบัอยู่ก่อนได้ตำมมำตรำ ๗๐  ดงันัน้ บุคคลดงักล่ำว
จงึมสีทิธริบัค่ำรบัรองตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีอ่อกตำมกฎหมำยฉบบัก่อนหน้ำนี้  

ส ำหรบัเบี้ยประชุมนัน้ เมื่อประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ยงัคงปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป
ตำมมำตรำ ๗๐ ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ดงันัน้  
จงึย่อมมสีทิธไิด้รบัเบี้ยประชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๓๙ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสรจ็ที ่
๑๔๖๓/๒๕๖๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๘ 

 

ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรได้รบัเงนิค่ำรบัรองเหมำจ่ำยเป็นรำยเดอืน
ตำมอตัรำทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำเงนิประจ ำต ำแหน่งของประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำร 

 

มำตรำ ๔๐  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
มสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จตอบแทนเป็นเงนิซึ่งจ่ำยครัง้เดยีวเมื่อพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครบวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก 

(๔) มอีำยุครบเจด็สบิปี 

ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จตอบแทนนัน้ ให้น ำอัตรำเงินเดือนตำมมำตรำ ๓๙  
คณูดว้ยจ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง เศษของปีใหน้ับเป็นหนึ่งปี 

สทิธใินบ ำเหน็จตอบแทนนัน้ เป็นสทิธเิฉพำะตวั จะโอนไม่ได ้เวน้แต่กรณีตำย 
ใหต้กไดแ้ก่คู่สมรสและทำยำทที่ได้แจ้งไว้ และถ้ำกำรตำยนัน้เกิดขึ้นเพรำะเหตุปฏิบตัิ
หน้ำที่หรอืในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ ให้ได้รบัเป็นสองเท่ำของบ ำเหน็จตอบแทนที่ก ำหนดไว้
ตำมวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 

กำรสบืสวน กำรไต่สวน และกำรด ำเนินคด ี

   
 

มำตรำ ๔๑  เมื่อมเีหตุอนัควรสงสยัหรอืควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรไม่ว่ำโดย
ทำงใด ไม่ว่ำจะมผีู้แจ้งหรอืผู้กล่ำวหำหรอืไม่ ถ้ำมหีลกัฐำนพอสมควรหรอืมขีอ้มูลเพียงพอ 
ทีจ่ะสบืสวนต่อไปว่ำมกีำรกระท ำใดอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบั
กำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืง หรอืจะมผีลใหก้ำรเลอืกตัง้มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำย คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรให้มีกำร
สบืสวน หรอืไต่สวน เพื่อแสวงหำขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐำนโดยพลนั ถ้ำผลกำรสบืสวนหรอื
ไต่สวนปรำกฏว่ำไม่มีมูลควำมผิดให้สัง่ยุติเรื่อง หำกปรำกฏหลักฐำนอันควรเชื่อว่ำ 
มผีู้กระท ำกำรตำมทีม่กีำรสบืสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมกำรสัง่ให้ด ำเนินคดโีดยเร็ว 
หรอืในกรณีจ ำเป็นจะสัง่ระงบัสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ของผู้กระท ำกำรดงักล่ำวไวเ้ป็นกำร
ชัว่ครำวกไ็ด ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๖๙ 

 

กำรด ำเนินกำรใหม้กีำรสบืสวนหรอืไต่สวน กำรสบืสวนและกำรไต่สวน และกำร
สัง่ระงบัสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ของผู้ถูกกล่ำวหำไว้เป็นกำรชัว่ครำวตำมวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ห้ำมมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท ำให้สำมำรถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  
รวมทัง้ขอ้มูลข่ำวสำรที่ไดม้ำเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ มำตรำ ๓๒ (๓) หรือ
มำตรำ ๔๗ เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจหรือ 
ตำมกฎหมำยหรอืตำมค ำสัง่ศำล 

ในกำรสบืสวนหรอืไต่สวนตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ใหบุ้คคล
ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตัง้ให้สืบสวนหรือไต่สวนตำมวรรคหนึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๔๒  ให้กรรมกำรมอี ำนำจสบืสวน ไต่สวน หรอืด ำเนินคดตีำมมำตรำ ๔๑ 
และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน หรือกำรด ำเนินคดีดังกล่ำวเป็นไปโดย
รวดเรว็และมปีระสทิธภิำพใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้เลขำธกิำรหรอืพนักงำนของ
ส ำนักงำนเป็นเจำ้พนักงำนมอี ำนำจในกำรสบืสวน สอบสวน หรอืไต่สวน หรอืด ำเนินคดี
ได้ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องก ำหนดระยะ เวลำในกำร
ด ำเนินกำร และขอบเขตแห่งหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของผูไ้ดร้บัแต่งตัง้แต่ละระดบัไวใ้หช้ดัเจน
รวมตลอดทัง้กำรออกบตัรประจ ำตวัเจำ้พนักงำนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

พนักงำนของส ำนักงำนที่จะได้รับแต่งตัง้เป็นเจ้ำพนักงำนตำมวรรคหนึ่ ง  
ต้องเป็นผู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกฎหมำย กำรสบืสวน กำรไต่สวน หรอืกำรด ำเนินคด ี
และผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสตูรทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดแลว้ 

ในกรณีมคีวำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรจะแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนอื่นของรฐั
ให้เป็นเจ้ำพนักงำนตำมวรรคหนึ่ง เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะกำลหรอืเฉพำะเรื่องตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดกไ็ด ้

ให้เจำ้พนักงำนตำมวรรคหนึ่ง เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจชัน้ผูใ้หญ่ 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และให้มีอ ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำน
สอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจคณะกรรมกำรที่จะด ำเนินกำรให้
พนักงำนสอบสวนและพนักงำนอยักำรด ำเนินกำรไปตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ
ควำมอำญำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๐ 

 

มำตรำ ๔๓  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๔๑ วรรคสำม และมำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ในกำรไต่สวน กรรมกำรหรอืเจ้ำพนักงำนต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำ ขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนโดยสรุป 

ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค ำ หรือแสดงพยำนหลักฐำนภำยในเวลำที่
กรรมกำรหรอืเจำ้พนักงำนก ำหนด และมสีทิธทิี่จะใหท้นำยควำมหรอืบุคคลซึ่งไว้วำงใจ
เขำ้ร่วมฟังกำรไต่สวนไดใ้นกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่มำให้ถอ้ยค ำหรอืแสดงพยำนหลกัฐำน
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหก้รรมกำรหรอืเจำ้พนักงำนมอี ำนำจด ำเนินกำรไต่สวนต่อไปได ้

ในกำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำพนักงำนจะแจ้งโดยวิธีปิดหมำย หรือส่ง ณ 
ภูมลิ ำเนำหรอืทีอ่ยู่ทีป่รำกฏตำมหลกัฐำนทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทะเบยีน
รำษฎร หรอืแจง้ทำงอิเลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ตำมวธิกีำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
และเมื่อไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำแลว้ 

ในกำรสืบสวนหรอืไต่สวน เจ้ำพนักงำนอำจจดัให้มีกำรบนัทกึภำพหรอืเสียง
ของผู้ถูกกล่ำวหำหรอืพยำนดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๔๔  เมื่อมีกรณีทีจ่ะต้องด ำเนินคดอีำญำกบับุคคลใดเพรำะเหตุกระท ำ
ควำมผดิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืง ให้คณะกรรมกำรแจง้ให้
พนักงำนอยักำรทีม่เีขตอ ำนำจเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป โดยใหส่้งส ำนวนกำรไต่สวน
หรอืส ำนวนกำรสอบสวนใหพ้นักงำนอยักำรเพื่อใชเ้ป็นส ำนวนในกำรด ำเนินคดโีดยถอืว่ำ
ส ำนวนกำรไต่สวนหรือส ำนวนกำรสอบสวนดังกล่ำวเป็นส ำนวนกำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ โดยจะส่งตวัผูต้อ้งหำไป
พร้อมกับส ำนวนกำรไต่สวนหรือส ำนวนกำรสอบสวนหรอืไม่ก็ได้ แต่พนักงำนอยักำร 

มีอ ำนำจสัง่ให้เจ้ำพนักงำนตำมมำตรำ ๔๒ ไต่สวนเพิ่มเติม หรือพนักงำนอยักำรจะ
ด ำเนินกำรไต่สวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้ำพนักงำนอยักำรยื่นฟ้องต่อศำล  
และเป็นกรณีทีไ่ม่มตีวัผูถู้กกล่ำวหำใหศ้ำลออกหมำยเรยีกหรอืออกหมำยจบัผูถู้กกล่ำวหำ
ตำมควรแก่กรณี เพื่อด ำเนินคดตี่อไป แต่ถ้ำพนักงำนอยักำรเหน็ควรสัง่ไม่ฟ้อง ใหเ้สนอ
เรื่องต่ออัยกำรสูงสุดเพื่ อวินิจฉัย เมื่ ออัยกำรสูงสุดวินิ จฉัยประกำรใดให้แจ้งให้
คณะกรรมกำรทรำบ ในกรณีอยักำรสูงสุดสัง่ไม่ฟ้อง ใหแ้จง้เหตุผลใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 
และใหค้ณะกรรมกำรเผยแพร่เหตุผลดงักล่ำวใหป้ระชำชนทรำบเป็นกำรทัว่ไป 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบักฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ คณะกรรมกำรจะมอบอ ำนำจ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๑ 

 

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัในจงัหวดัทีจ่ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้เป็นผูด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรกไ็ด ้

เมื่อมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศำลฎีกำหรือศำลอุทธรณ์เพื่อสัง่เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับ เลือกตั ้งหรือ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั ้งตำมบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรม นูญ  
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำหรือศำลอุทธรณ์ได้โดยตรง หรือจะ
มอบหมำยให้กรรมกำรหรือเจ้ำพนักงำนตำมมำตรำ ๔๒ เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน
คณะกรรมกำรกไ็ด ้และให้ศำลฎีกำหรอืศำลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี น ำส ำนวนกำรสบืสวน
หรอืไต่สวนของคณะกรรมกำรมำใชเ้ป็นหลกัในกำรพจิำรณำ แต่เพื่อประโยชน์แห่งควำม
ยุตธิรรมใหศ้ำลมอี ำนำจสัง่ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิได ้

ในคดีที่ต้องยื่ นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมกำรหรือผู้ซึ่ ง
คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นผูม้อี ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้งต่อศำลรฐัธรรมนูญ 

ในกำรด ำเนินคดแีพ่ง คดอีำญำ หรอืคดปีกครองตำมพระรำชบญัญตัิประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ใหค้ณะกรรมกำรไดร้บัยกเวน้ค่ำฤชำธรรมเนียมทัง้ปวง 

 

มำตรำ ๔๕  ใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองพยำนมใิหเ้กดิอนัตรำย
แก่พยำนรวมตลอดทัง้มำตรกำรรกัษำควำมลบัใหแ้ก่ผูเ้ป็นพยำน ในมำตรกำรดงักล่ำวจะ
ก ำหนดใหม้กีำรจ่ำยค่ำทีอ่ยู่หรอืค่ำเดนิทำงหรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นดว้ยกไ็ด ้

กำรคุม้ครองพยำนตำมวรรคหนึ่งใหห้มำยควำมรวมถงึผูใ้หข้อ้มูล หรอืผู้ชีเ้บำะแส
ดว้ย และใหก้ระท ำไดเ้มื่อไดร้บัค ำรอ้งขอจำกบุคคลดงักล่ำว 

ในกรณีที่กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ หรือ
อนุกรรมกำร รวมทัง้เจ้ำหน้ำที่ทีด่ ำเนินกำรเลอืกตัง้ ผูใ้ดถูกด ำเนินคดีไม่ว่ำเป็นคดแีพ่ง 
คดีอำญำ หรือคดีปกครอง และไม่ว่ำจะถูกฟ้องในขณะด ำรงต ำแหน่งหรอืเมื่อพ้นจำก
ต ำแหน่งแล้ว ถ้ำกำรถูกด ำเนินคดีดงักล่ำวเป็นเพรำะเหตุที่ได้มีมติ ค ำสัง่ หรอืปฏิบัติ
หน้ำที่ และมใิช่พนักงำนอยักำรเป็นผู้ฟ้อง ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจใหค้วำมช่วยเหลอื 
ในกำรต่อสูค้ดแีก่บุคคลดงักล่ำวได ้และใหพ้นักงำนอยักำรเขำ้แกต้่ำงให้แก่บุคคลเหล่ำนัน้
ตำมที่คณะกรรมกำรร้องขอ กำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวให้รวมถึงค่ำฤชำธรรมเนียม 
และค่ำทนำยควำมดว้ย 

มำตรกำรในกำรคุม้ครองพยำนตำมวรรคหนึ่ง และกำรให้ควำมช่วยเหลอืตำม
วรรคสำมใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๖  บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมือง หำกได้ให้ถ้อยค ำ หรอืแจ้งเบำะแสหรอืขอ้มูล 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๒ 

 

อนัเป็นสำระส ำคญัในกำรที่จะใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในกำรวนิิจฉัยกำรกระท ำควำมผิด 
คณะกรรมกำรอำจจะไม่ด ำเนินคดกีไ็ด ้ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้น
กฎหมำยเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืงและเมื่อคณะกรรมกำรมมีตไิม่ด ำเนินคดี
กบับุคคลดงักล่ำวแลว้ใหส้ทิธใินกำรด ำเนินคดอีำญำเป็นอนัระงบัไป 

 

มำตรำ ๔๗  เพื่อประโยชน์ในกำรสบืสวนหรอืไต่สวน ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจ
จดัตัง้งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกระท ำใด 
อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมือง  
หรอืจะมผีลใหก้ำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ย
กฎหมำย รวมตลอดทัง้ให้รำงวลัแก่ผู้ชี้เบำะแสกำรกระท ำกำรอนัไม่สุจรติหรอืเที่ยงธรรม 
ในกำรเลอืกตัง้ 

ในกำรแสวงหำขอ้มูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรมอี ำนำจจดัสรร
ค่ำใชจ้่ำยให้แก่ผูใ้หข้อ้มูลข่ำวสำรซึ่งมไิดเ้ป็นเจำ้หน้ำทีข่องส ำนักงำนโดยไม่ต้องระบุชื่อ
ผูร้บัเงนิ แต่คณะกรรมกำรตอ้งมหีนังสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

กำรใช้จ่ำยเงนิตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร 
และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีจ ำเป็นคณะกรรมกำรจะจดัสรรเงินจำกกองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรค
กำรเมอืงหรอืจำกเงนิรำยไดข้องส ำนักงำนมำเพื่อใชจ้่ำยตำมมำตรำนี้ตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๔๘  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไดร้บัแจง้จำกผู้ว่ำกำรตรวจเงนิแผ่นดนิว่ำ
มหีลกัฐำนอนัควรเชื่อไดว้่ำกำรใชจ้่ำยเงนิแผ่นดนิมพีฤตกิำรณ์อนัอำจท ำให้กำรเลอืกตัง้
มไิดเ้ป็นไปโดยสุจรติหรอืเทีย่งธรรมและเป็นกรณีทีผู่ว้่ำกำรตรวจเงินแผ่นดนิไม่มอี ำนำจ
จะด ำเนินกำรใดได้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสบืสวน ไต่สวน หรอืด ำเนินคดตีำมหมวดนี้
โดยพลนั โดยให้ถือว่ำเอกสำรและหลกัฐำนที่ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือ
จดัท ำขึน้เป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรไต่สวนหรอืสอบสวนของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๔๙  เมื่อควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรว่ำหน่วยงำนของรัฐหรือ
พนักงำนสอบสวนไดร้บัเรื่องกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตัง้และ
พรรคกำรเมอืงไว้พิจำรณำ และคณะกรรมกำรเห็นว่ำเป็นกำรสมควรที่คณะกรรมกำร 
จะด ำเนินกำรเองตำมพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมกำรมหีนังสอื
แจ้งให้หน่วยงำนของรฐัหรอืพนักงำนสอบสวนนัน้โอนเรื่องหรอืส่งส ำนวนกำรสอบสวน
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดนั ้นมำให้คณะกรรมกำรเพื่ อด ำเนินกำรต่อไปตำม



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๓ 

 

พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงำนของรฐัหรอืพนักงำน
สอบสวนโอนเรื่องหรอืส่งส ำนวนกำรสอบสวนในส่วนทีเ่กี่ยวกับกำรกระท ำควำมผดิตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้และพรรคกำรเมืองมำให้คณะกรรมกำรภำยในเจ็ดวัน 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ดงักลำ่ว 

 

หมวด ๓ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

   
 

มำตรำ ๕๐  ใหม้สี ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มฐีำนะเป็นนิตบิุคคลและ
อยู่ภำยใตก้ำรบงัคบับญัชำ ก ำกบัดแูล และรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

กิจกำรของส ำนักงำนไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำน กฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม และ
กฎหมำยว่ำด้วยเงนิทดแทน แต่พนักงำนและลูกจำ้งของส ำนักงำนต้องได้รบัประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกนัสงัคม และกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิทดแทน 

 

มำตรำ ๕๑  ส ำนักงำนมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบงำนธุรกำร และด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรรลุภำรกจิและ

หน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ และกฎหมำยอื่น 

(๒) อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุน กำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำร กรรมกำร และผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ 

(๓) ด ำเนินกำรเพื่อใหพ้รรคกำรเมอืง เจำ้หน้ำทีพ่รรคกำรเมอืง และผูส้มคัรรบั
เลือกตัง้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจหน้ำที่ที่ต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ และมตขิองคณะกรรมกำร 

(๔) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนดหรอืทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

 

มำตรำ ๕๒  ในกำรก ำกบัดูแลส ำนักงำนใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจออกระเบยีบ
หรอืประกำศ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรจดัแบ่งส่วนงำนของส ำนักงำน และขอบเขตหน้ำทีข่องส่วนงำนดงักล่ำว 

(๒) กำรก ำหนดต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน เงนิเพิ่มพิเศษส ำหรบัต ำแหน่งและ
ค่ำตอบแทนหรอืสทิธแิละประโยชน์อื่นของเลขำธกิำร พนักงำนและลูกจำ้งของส ำนักงำน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๔ 

 

(๓) กำรคดัเลอืก กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรก ำหนดมำตรฐำนทำง
จริยธรรม สมรรถภำพ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน วินัยและกำรลงโทษทำงวินัย  
กำรออกจำกต ำแหน่ง กำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์กำรลงโทษ ส ำหรบัเลขำธิกำรและ
พนักงำนของส ำนักงำน รวมทัง้วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรจำ้งลูกจำ้งของส ำนักงำน 

(๔) กำรบรหิำรและจดักำรกำรเงนิและทรพัย์สนิ กำรงบประมำณ และกำรพสัดุ
ของส ำนักงำน 

(๕) กำรจดัสวสัดกิำรหรอืกำรสงเครำะห์อื่นซึ่งรวมถงึกำรจดัใหม้กีองทุนส ำรอง
เลีย้งชพีแก่เลขำธกิำร พนักงำนและลูกจำ้งของส ำนักงำน และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำร
จ่ำยเงนิชดเชยในกรณีเลขำธกิำรด ำรงต ำแหน่งครบวำระ 

(๖) กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรกำรไดม้ำซึง่เลขำธกิำร 

(๗) กำรก ำหนดเครื่องแบบและกำรแต่งเครื่องแบบของคณะกรรมกำร เลขำธิกำร 
พนักงำนและลูกจำ้งของส ำนักงำน 

(๘) กำรอื่นใดอนัจ ำเป็นต่อกำรก ำกบัหรอืควบคุมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
หรือกำรบังคับบัญชำเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน หรอืกำรท ำให้บุคคล
ดงักล่ำวท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ต้องค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
ควำมคล่องตวั 

กำรก ำหนดตำม (๒) ต้องค ำนึงถึงค่ำครองชพี และควำมเพยีงพอในกำรด ำรงชพี
และภำระควำมรบัผดิชอบทีแ่ตกต่ำงกนัของพนักงำนและลูกจำ้งแต่ละสำยงำนและระดบัดว้ย 

ในกำรออกระเบยีบเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำร
ค ำนึงถงึควำมเทีย่งธรรม ขวญัและก ำลงัใจของบุคลำกร โดยจะก ำหนดให้มคีณะบุคคล
เพื่อก ำกบั ดแูล หรอืพจิำรณำค ำรอ้งทุกขห์รอืค ำอุทธรณ์ทีเ่ป็นอสิระดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๓  ให้คณะกรรมกำรออกข้อก ำหนดทำงจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่
พนักงำนและลูกจำ้งของส ำนักงำน  ทัง้นี้ ขอ้ก ำหนดทำงจรยิธรรมดงักล่ำวต้องระบุดว้ย
วำ่กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมจะตอ้งไดร้บัโทษอย่ำงใด 

ในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัโดยมหีลกัฐำนตำมสมควรว่ำพนักงำนหรอืลูกจำ้ง
ของส ำนักงำนผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยไม่สุจรติหรอืเอือ้ประโยชน์หรอืกลัน่แกล้งผูใ้ดในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืในกำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ ใหด้ ำเนินกำรทำงวนิัยโดยเรว็ และในระหว่ำงนัน้ 
ใหค้ณะกรรมกำรยำ้ยผูน้ัน้ใหพ้น้จำกต ำแหน่งหน้ำทีห่รอืจำกทอ้งทีท่ีผู่น้ัน้ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่
ทนัท ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๕ 

 

ให้น ำควำมในวรรคสองมำใช้บังคับแก่เลขำธิกำรด้วยโดยอนุโลม โดยให้
คณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ใหห้ยุดปฏบิตัหิน้ำทีไ่วพ้ลำงก่อนได ้

 

มำตรำ ๕๔  ใหส้ ำนักงำนมเีลขำธกิำรคนหนึ่งซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตัง้ตำม
มติของคณะกรรมกำรเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน และ
รบัผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดใหม้รีองเลขำธกิำรเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตังิำนรองจำกเลขำธกิำรกไ็ด ้

ใหเ้ลขำธกิำรท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๕๕  เลขำธกิำรต้องเป็นผู้มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เคยเป็น
สมำชกิพรรคกำรเมอืงใดในระยะเวลำสบิปีก่อนไดร้บัแต่งตัง้ มคีวำมซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่
ประจกัษ์ มสีญัชำตไิทยมอีำยุไม่เกนิหกสบิปีในวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้และมอีำยุไม่เกนิหกสบิหำ้ปี
ในขณะด ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำรและมคีุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอนัจะ
เป็นประโยชน์แก่กำรปฏบิตังิำนของส ำนักงำนตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

เลขำธิกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละห้ำปีนับแต่วันที่ได้ รับแต่งตัง้  
และอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้แต่ไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๕๖  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ เลขำธกิำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๕๕ 

(๔) ไม่สำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็เวลำ 

(๕) คณะกรรมกำรมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ เนื่องจำกมคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืมกีำรกระท ำ
หรอืมคีุณลกัษณะไม่เหมำะสมต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำธกิำร 

(๖) เป็นไปตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำจำ้ง 

 

มำตรำ ๕๗  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๕๙ เลขำธกิำรมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจควบคุมดแูล
กำรปฏบิตังิำนโดยทัว่ไปของส ำนักงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ และมติ
ของคณะกรรมกำรและใหม้หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจดงัต่อไปนี้ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๖ 

 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรอืค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย
พนักงำนหรอืลูกจำ้งของส ำนักงำน ตลอดจนให้พนักงำนหรอืลูกจ้ำงของส ำนักงำนออก
จำกต ำแหน่ง  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบของคณะกรรมกำร 

(๒) วำงระเบยีบเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิงำนของส ำนักงำนเท่ำที่ไม่ข ัดกบัระเบยีบ
หรอืประกำศหรอืมตขิองคณะกรรมกำร 

(๓) หน้ำทีแ่ละอ ำนำจตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
หรอืกฎหมำยอื่นและตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๘  ในกิจกำรของส ำนักงำนที่เกี่ยวกบับุคคลภำยนอก ให้เลขำธกิำร
เป็นผูแ้ทนของส ำนักงำน  เพื่อกำรน้ี เลขำธกิำรจะมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิำนแทน
กไ็ด ้ตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกิจกำรส ำคัญเกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ 
กำรงบประมำณของส ำนักงำน และกิจกำรอื่นใดที่มีผลต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของ
คณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ให้เลขำธิกำรขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน 

 

มำตรำ ๕๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตัง้พนักงำนของส ำนักงำนเป็น
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจังหวดัในแต่ละจงัหวดัเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่และมีอ ำนำจ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรแต่งตัง้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
จงัหวดัใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ให้น ำควำมในมำตรำ ๕๓ วรรคสอง มำใช้บงัคบัแก่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้
ประจ ำจงัหวดัด้วย 

 

มำตรำ ๖๐  ให้คณะกรรมกำรเสนองบประมำณรำยจ่ำย เพื่อจัดสรรเป็น 
เงนิอุดหนุนของคณะกรรมกำรและส ำนักงำนไวใ้นร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีหรอืร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรให ้
ไม่เพยีงพอใหค้ณะกรรมกำรเสนอค ำขอแปรญตัตติ่อคณะกรรมำธกิำรพจิำรณำงบประมำณ
ของสภำผูแ้ทนรำษฎรไดโ้ดยตรง 

ในกำรเสนองบประมำณรำยจ่ำยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหค้ณะกรรมกำร
แจง้ใหค้ณะรฐัมนตรทีรำบถงึรำยไดแ้ละทรพัยส์นิทีม่อียู่ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๗ 

 

ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้มำกกว่ำงบประมำณที่ส ำนักงำนได้รับ  
ใหร้ฐัอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยใหเ้พยีงพอกบักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๖๑  เมื่อพระรำชบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรอืพระรำชบญัญตัิ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมตำมมำตรำ ๖๐ ใช้บงัคบัแล้ว ให้ส ำนักงำนจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
เป็นกำรทัว่ไป 

กำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักงำนต้องเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีตำมวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรเป็นกำรเฉพำะกรณี 

ในกำรเบิกงบประมำณที่ได้รบักำรจัดสรร ให้ส ำนักงำนส่งข้อมู ลค ำขอเบิก
งบประมำณต่อกรมบญัชกีลำง โดยใหร้ะบุจ ำนวนเงนิทีจ่ะต้องใชใ้นแต่ละงวด งวดละสำมเดอืน 
และใหก้รมบญัชกีลำงสัง่จ่ำยเงนิใหแ้ก่ส ำนักงำนภำยในสำมวนัก่อนวนัขึน้งวดใหม่ แต่ใน
กรณีทีส่ ำนักงำนมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิมำกกว่ำทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นงวดใด ใหก้รมบญัชกีลำง
จ่ำยใหต้ำมทีส่ ำนักงำนรอ้งขอ 

 

มำตรำ ๖๒  รำยไดแ้ละทรพัยส์นิในกำรด ำเนินกจิกำรของส ำนักงำน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิอุดหนุนทีไ่ดร้บัตำมมำตรำ ๖๑ 

(๒) รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมหรอืทรพัยส์นิของส ำนักงำน 

(๓) ทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่ส ำนักงำน 

(๔) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ของเงนิหรอืทรพัย์สนิของส ำนักงำน 

(๕) รำยไดอ้ื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ในกำรรบัทรพัย์สินตำม (๓) ให้ค ำนึงถึงควำมเป็นกลำงในกำรปฏิบัติหน้ำที ่ 
และในกรณีทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำกำรรบัทรพัย์สนิดงักล่ำวอำจมผีลกระทบต่อควำมเป็น
กลำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของส ำนักงำน จะสัง่ใหส้ ำนักงำนไม่รบัทรพัย์สินนัน้หรอืให้คนื
ทรพัยส์นินัน้แก่ผูอุ้ทศิใหก้ไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๓  รำยได้ของส ำนักงำนไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่งคลงัตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยเงนิคงคลงักฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรอืกฎหมำยอื่น 

ให้ส ำนักงำนจดัท ำรำยงำนกำรรบัและกำรใช้จ่ำยเงนิตำมวรรคหนึ่งเสนอต่อ
รฐัสภำและคณะรฐัมนตรเีมื่อสิน้ปีงบประมำณทุกปี 

อสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งส ำนักงำนได้กรรมสิทธิม์ำไม่ว่ำจำกกำรซื้อ หรือมีผู้ยกให ้ 
ใหเ้ป็นทีร่ำชพสัดุแต่ส ำนักงำนมอี ำนำจในกำรปกครองดแูล ใช ้หรอืหำประโยชน์ได ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๘ 

 

 

มำตรำ ๖๔  ทรพัย์สินของส ำนักงำนไม่อยู่ในควำมรบัผิดแห่งกำรบังคับคด ี 
และผูใ้ดจะยกอำยุควำมขึน้เป็นขอ้ต่อสูม้ไิด ้

 

มำตรำ ๖๕  ให้ส ำนักงำนจดัท ำงบดุล งบกำรเงนิ และบญัชีท ำกำร ส่งผู้สอบ
บญัชภีำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

ใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองส ำนักงำน โดยให้ท ำกำร
ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละกำรเงนิทุกประเภทของส ำนักงำน รวมทัง้ประเมินผลกำรใช้
จ่ำยเงนิและทรพัย์สนิของส ำนักงำน โดยแสดงใหเ้ห็นด้วยว่ำกำรใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นไป
ตำมวตัถุประสงค ์ประหยดั ไดผ้ลตำมเป้ำหมำยมปีระสทิธภิำพ เกดิผลสมัฤทธิ ์และคุม้ค่ำ
เพยีงใด แลว้ท ำรำยงำนเสนอผลกำรสอบบญัชตี่อรฐัสภำและคณะรฐัมนตร ีโดยไม่ชกัชำ้ 

 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๖๖  ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กรรมกำร 
เลขำธิกำรผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั ผู้ตรวจกำรเลือกตัง้ กรรมกำรหรือ
อนุกรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั ้งตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำทหรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ ง ได้กระท ำโดยใช้ก ำลัง
ประทุษรำ้ยหรอืขู่เขญ็ว่ำจะใช้ก ำลังประทุษรำ้ย หรอืเพื่อให้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดย
สุจรติหรอืเทีย่งธรรม หรอืเป็นไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๗  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำรทีส่ัง่ตำมมำตรำ ๒๔ (๒) 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๘  ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ขอ้มูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมกำรได้รบัแจ้ง
ตำมมำตรำ ๓๒ (๓) แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั ้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
คณะกรรมกำรหรอืผูม้หีน้ำที่และอ ำนำจในกำรใชข้อ้มูลนัน้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ หรอืฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๑ วรรคสำม ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบั
ไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๗๙ 

 

ถำ้ผูก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นกรรมกำร เลขำธกิำร ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้
หรอืเป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของส ำนักงำน ตอ้งระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีก่ ำหนด
ไวต้ำมวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๖๙  กรรมกำร เลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั ้งประจ ำจังหวัด 
ผู้ตรวจกำรเลือกตั ้งกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรซึ่ งคณะกรรมกำรแต่ งตั ้งตำม
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ พนักงำน และลูกจำ้งของส ำนักงำน และเจำ้หน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตัง้ ผู้ใดกระท ำกำรหรอืละเว้นกำรกระท ำอนัมิชอบด้วยหน้ำที ่
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบัและให้
ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้เป็นเวลำสบิปี 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งได้กระท ำโดยทุจรติต้องระวำงโทษเช่นเดยีวกับ 

ที่บญัญัติไว้ในมำตรำ ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ และให้ศำลสัง่เพิกถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้ดว้ย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๐๕  ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้และกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  

 
๕ กรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ที่ได้รบักำรแต่งตัง้ก่อนที่พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมผีลใชบ้งัคบั ซึ่งยงัคงปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไปไดต้ำมมำตรำ ๗๐ 
มจี ำนวนเหลอือยู่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรเลอืกตัง้ทัง้หมด หรอืกล่ำวคอืตัง้แต่สำมคนขึน้ไป ก็ย่อม
ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้  ดงันัน้ เมื่อข้อเท็จจรงิปรำกฏว่ำมกีรรมกำรชุดเดิมเหลอือยู่ห้ำคน ย่อมปฏิบตัิหน้ำที่
ต่อไปได้  ทัง้นี้ องค์ประชุมของคณะกรรมกำรดงักล่ำวให้ใช้วธิีเทียบเคยีงกบัอตัรำส่วนขององค์ประชุมตำม
มำตรำ ๑๘ คอืจ ำนวนห้ำในเจด็ ซึ่งเท่ำกบัไม่น้อยกว่ำสี่คนในห้ำคน  ดงันัน้ กรรมกำรสี่คนจึงนับเป็นองค์
ประชุมได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เรื่องเสรจ็ที ่๕๓๐/๒๕๖๑) 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ยงัคงปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ต่อไป มสีทิธไิด้รบัเงนิเดือน 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมที่ได้รบัอยู่ก่อนได้ตำมมำตรำ ๗๐  ดงันัน้ บุคคลดงักล่ำว
จงึมสีทิธริบัค่ำรบัรองตำมระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีอ่อกตำมกฎหมำยฉบบัก่อนหน้ำนี้ 

ส ำหรบัเบี้ยประชุมนัน้ เมื่อประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตัง้ยงัคงปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป
ตำมมำตรำ ๗๐ ถอืว่ำเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  ดงันัน้ จงึ
ย่อมมสีทิธิได้รบัเบี้ยประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๓๙ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เรื่องเสร็จที ่
๑๔๖๓/๒๕๖๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๐ 

 

พน้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั แต่ให้ยงัคง
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้และกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 
ทีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปตำมวรรคหนึ่ง มสีทิธไิด้รบัเงนิเดอืน เงนิประจ ำ
ต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บังคับและให้มีสิทธิได้รบับ ำเหน็จตอบแทนตำมมำตรำ ๔๐  
โดยให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะลำออกโดยให้ค ำนวณระยะเวลำตัง้แต่วันที่
ไดร้บัโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้จนถงึวนัทีห่ยุดปฏบิตัหิน้ำที ่

ในกรณีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปตำมวรรคหนึ่ง ตำย ลำออก หรือไม่ อำจ
ปฏิบตัหิน้ำที่ได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดและมผีู้ซึ่งอยู่ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น ำควำม 
ในมำตรำ ๑๗ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๗๑  ภำยในยี่สบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
ใชบ้งัคบัใหศ้ำลรฐัธรรมนูญและองค์กรอสิระทีม่ใิช่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ แต่งตัง้และ
ส่งชื่อผู้แทนให้ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมกำรสรรหำตำม
มำตรำ ๑๑ 

 

มำตรำ ๗๒  ให้คณะกรรมกำรสรรหำตำมมำตรำ ๗๑ และที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ
ด ำเนินกำรสรรหำหรอืคดัเลอืกผู้สมควรได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๓  ใหเ้ลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนั
ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบัและมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องหำ้มตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ ยงัคงเป็นเลขำธกิำรคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้  ทัง้นี้ ตำมสญัญำจำ้งทีท่ ำไวต้่อกนั 

ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูว้นิิจฉยั 

 

มำตรำ ๗๔  ให้กรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอันพ้นจำก
ต ำแหน่งตัง้แต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบ้งัคบั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๑ 

 

มำตรำ ๗๕  บรรดำระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ ค ำสัง่  หรือมติของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญหรือ
พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมีระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ 
ค ำสัง่ หรอืมตติำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๗๖  ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 

บรรดำสิทธิ หน้ำที่ และควำมผูกพันใด ๆ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มอียู่กบับุคคลใดในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใช้บงัคบั  
ให้โอนมำเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตำมพระรำชบญัญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ 

 

มำตรำ ๗๗  ให้โอนบรรดำพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตั ิประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด ้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่ำสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงำนหรือลูกจ้ำง
ดงักล่ำวไดร้บัตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัต่อไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนี้ เวน้แต่จะมรีะเบยีบทีอ่อกตำมมำตรำ ๕๒ (๒) ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๗๘  กำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน กำรไต่สวน กำรด ำเนินคดหีรอื
กำรด ำเนินกำรอื่นใดตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรอืส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งด ำเนินกำรก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้
ใช้บงัคบั ใหถ้ือว่ำกำรนัน้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
และกำรด ำเนินกำรต่อไปใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๒ 

 

ในกรณีที่มีปัญหำในกำรด ำเนินกำรในเรื่องใดที่ยงัค้ำงพิจำรณำอยู่ และมิได้
บญัญตัวิธิดี ำเนินกำรไวใ้นพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ กำรด ำเนินกำรนัน้ต่อไป
ใหด้ ำเนินกำรตำมมตขิองคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี้ คือ 
โดยที่บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบัญญัติให้มีพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เพื่อให้มีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยและตำม
กฎหมำยทีก่ ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ตรำพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๔ 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง จ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีแ่ตล่ะจงัหวดัจะพงึม ี

และจ ำนวนเขตเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ของแต่ละจงัหวดั๖ 
   

 

ดว้ยได้มกีำรประกำศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ 
ซึ่งก ำหนดใหส้มำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้มจี ำนวนสำมรอ้ยหำ้สบิคน 
โดยก ำหนดให้แต่ละเขตเลือกตัง้มีจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหนึ่งคน จังหวัดใด  

มจี ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไดไ้ม่เกนิหนึ่งคนใหถ้อืเขตจงัหวดัเป็นเขตเลอืกตัง้ 
และจงัหวดัใดมจี ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรไดเ้กินหนึ่งคนให้แบ่งเขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลอืกตัง้มจี ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรทีจ่ะพงึมี 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘๖ และมำตรำ ๒๒๔ (๑) ของรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๒ (๒) แห่งพระรำชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๗ ของ
ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวนัที่ ๑๔ กนัยำยน 
๒๕๖๑ และขอ้ ๖ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้
สมำชกิสภำผู ้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกบัมติคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้  
ในกำรประชุมครัง้ที่ ๔๕/๒๕๖๑ (๙) เมื่อวนัที่ ๑๘ กนัยำยน ๒๕๖๑ และประกำศส ำนัก
ทะเบยีนกลำง เรื่อง จ ำนวนรำษฎรทัว่รำชอำณำจกัร ตำมหลกัฐำนกำรทะเบยีนรำษฎร  
ณ วนัที ่๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๐ ทีป่ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวนัที ่๒๓ กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๑ 
อนัถือได้ว่ำเป็นที่ประกำศในปีสุดทำ้ยก่อนปีทีม่กีำรเลอืกตัง้ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
จงึประกำศใหท้รำบเกีย่วกบัจ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตัง้ทีแ่ต่ละ
จงัหวดัจะพงึมแีละจ ำนวนเขตเลอืกตัง้ เพื่อเป็นกำรเตรยีมกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎรทีจ่ะมขีึน้ดงันี้ 

 

๑. จ ำนวนรำษฎรทัว่รำชอำณำจกัร ณ วนัที่ ๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๐ มีจ ำนวน 
๖๖,๑๘๘,๕๐๓ คน 

๒. จ ำนวนรำษฎรโดยเฉลีย่ ๑๘๙,๑๑๐ คน ต่อสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหนึ่งคน 

๓. จ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรและเขตเลอืกตัง้ของแต่ละจงัหวดั มดีงันี้ 

 
๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๗๓ ก/หน้ำ ๒๐/๑๙ กนัยำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๕ 

 

 

ล ำดบัที ่ จงัหวดั จ ำนวนรำษฎร 
จ ำนวนสมำชกิ 

สภำผูแ้ทนรำษฎร 
จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

๑ กรุงเทพมหำนคร ๕,๖๘๒,๔๑๕ ๓๐ ๓๐ 
๒ กระบี ่ ๔๖๙,๗๖๙ ๒ ๒ 
๓ กำญจนบุร ี ๘๘๗,๙๗๙ ๕ ๕ 
๔ กำฬสนิธุ ์ ๙๘๖,๐๐๕ ๕ ๕ 
๕ ก ำแพงเพชร ๗๒๙,๑๓๓ ๔ ๔ 
๖ ขอนแก่น ๑,๘๐๕,๙๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๗ จนัทบุร ี ๕๓๔,๔๕๙ ๓ ๓ 
๘ ฉะเชงิเทรำ ๗๐๙,๘๘๙ ๔ ๔ 
๙ ชลบุร ี ๑,๕๐๙,๑๒๕ ๘ ๘ 
๑๐ ชยันำท ๓๒๙,๗๒๒ ๒ ๒ 
๑๑ ชยัภูม ิ ๑,๑๓๙,๓๕๖ ๖ ๖ 
๑๒ ชุมพร ๕๐๙,๖๕๐ ๓ ๓ 
๑๓ เชยีงรำย ๑,๒๘๗,๖๑๕ ๗ ๗ 
๑๔ เชยีงใหม่ ๑,๗๔๖,๘๔๐ ๙ ๙ 
๑๕ ตรงั ๖๔๓,๐๗๒ ๓ ๓ 
๑๖ ตรำด ๒๒๙,๖๔๙ ๑ ๑ 
๑๗ ตำก ๖๔๔,๒๖๗ ๓ ๓ 
๑๘ นครนำยก ๒๕๙,๓๔๒ ๑ ๑ 
๑๙ นครปฐม ๙๑๑,๔๙๒ ๕ ๕ 
๒๐ นครพนม ๗๑๘,๐๒๘ ๔ ๔ 
๒๑ นครรำชสมีำ ๒,๖๓๙,๒๒๖ ๑๔ ๑๔ 
๒๒ นครศรธีรรมรำช ๑,๕๕๗,๔๘๒ ๘ ๘ 
๒๓ นครสวรรค ์ ๑,๐๖๕,๓๓๔ ๖ ๖ 
๒๔ นนทบุร ี ๑,๒๒๙,๗๓๕ ๖ ๖ 
๒๕ นรำธวิำส ๗๙๖,๒๓๙ ๔ ๔ 
๒๖ น่ำน ๔๗๙,๘๓๘ ๓ ๓ 
๒๗ บงึกำฬ ๔๒๓,๐๓๒ ๒ ๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๖ 

 

ล ำดบัที ่ จงัหวดั จ ำนวนรำษฎร 
จ ำนวนสมำชกิ 
สภำผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 
เขตเลอืกตัง้ 

๒๘ บุรรีมัย ์ ๑,๕๙๑,๙๐๕ ๘ ๘ 
๒๙ ปทุมธำนี ๑,๑๒๙,๑๑๕ ๖ ๖ 
๓๐ ประจวบครีขีนัธ์ ๕๔๓,๙๗๙ ๓ ๓ 
๓๑ ปรำจนีบุร ี ๔๘๗,๕๔๔ ๓ ๓ 
๓๒ ปัตตำนี ๗๐๙,๗๙๖ ๔ ๔ 
๓๓ พระนครศรอียุธยำ ๘๑๓,๘๕๒ ๔ ๔ 
๓๔ พะเยำ ๔๗๗,๑๐๐ ๓ ๓ 
๓๕ พงังำ ๒๖๗,๔๙๑ ๑ ๑ 
๓๖ พทัลุง ๕๒๔,๘๕๗ ๓ ๓ 
๓๗ พจิติร ๕๔๑,๘๖๘ ๓ ๓ 
๓๘ พษิณุโลก ๘๖๕,๓๖๘ ๕ ๕ 
๓๙ เพชรบุร ี ๔๘๒,๓๗๕ ๓ ๓ 
๔๐ เพชรบูรณ์ ๙๙๕,๓๓๑ ๕ ๕ 
๔๑ แพร่ ๔๔๗,๕๖๔ ๒ ๒ 
๔๒ ภูเกต็ ๔๐๒,๐๑๗ ๒ ๒ 
๔๓ มหำสำรคำม ๙๖๓,๐๗๒ ๕ ๕ 
๔๔ มุกดำหำร ๓๕๐,๗๘๒ ๒ ๒ 
๔๕ แม่ฮ่องสอน ๒๗๙,๐๘๘ ๑ ๑ 
๔๖ ยโสธร ๕๓๙,๕๔๒ ๓ ๓ 
๔๗ ยะลำ ๕๒๗,๒๙๕ ๓ ๓ 
๔๘ รอ้ยเอด็ ๑,๓๐๗,๙๑๑ ๗ ๗ 
๔๙ ระนอง ๑๙๐,๓๙๙ ๑ ๑ 
๕๐ ระยอง ๗๑๑,๒๓๖ ๔ ๔ 
๕๑ รำชบุร ี ๘๗๑,๗๑๔ ๕ ๕ 
๕๒ ลพบุร ี ๗๕๗,๒๗๓ ๔ ๔ 
๕๓ ล ำปำง ๗๔๖,๕๔๗ ๔ ๔ 
๕๔ ล ำพนู ๔๐๕,๙๑๘ ๒ ๒ 
๕๕ เลย ๖๔๑,๖๖๖ ๓ ๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๗ 

 

ล ำดบัที ่ จงัหวดั จ ำนวนรำษฎร จ ำนวนสมำชกิ 
สภำผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 
เขตเลอืกตัง้ 

๕๖ ศรสีะเกษ ๑,๔๗๒,๐๓๑ ๘ ๘ 
๕๗ สกลนคร ๑,๑๔๙,๔๗๒ ๖ ๖ 
๕๘ สงขลำ ๑,๔๒๔,๒๓๐ ๘ ๘ 
๕๙ สตูล ๓๑๙,๗๐๐ ๒ ๒ 
๖๐ สมุทรปรำกำร ๑,๓๑๐,๗๖๖ ๗ ๗ 
๖๑ สมุทรสงครำม ๑๙๓,๙๐๒ ๑ ๑ 
๖๒ สมุทรสำคร ๕๖๘,๔๖๕ ๓ ๓ 
๖๓ สระแกว้ ๕๖๑,๙๓๘ ๓ ๓ 
๖๔ สระบุร ี ๖๔๒,๐๔๐ ๓ ๓ 
๖๕ สงิหบ์ุร ี ๒๑๐,๐๘๘ ๑ ๑ 
๖๖ สุโขทยั ๕๙๙,๓๑๙ ๓ ๓ 
๖๗ สุพรรณบุร ี ๘๕๒,๐๐๓ ๔ ๔ 
๖๘ สุรำษฎรธ์ำนี ๑,๐๕๗,๕๘๑ ๖ ๖ 
๖๙ สุรนิทร ์ ๑,๓๙๗,๑๘๐ ๗ ๗ 
๗๐ หนองคำย ๕๒๑,๘๘๖ ๓ ๓ 
๗๑ หนองบวัล ำภู ๕๑๑,๖๔๑ ๓ ๓ 
๗๒ อ่ำงทอง ๒๘๑,๑๘๗ ๑ ๑ 
๗๓ อ ำนำจเจรญิ ๓๗๘,๑๐๗ ๒ ๒ 
๗๔ อุดรธำนี ๑,๕๘๓,๐๙๒ ๘ ๘ 
๗๕ อุตรดติถ์ ๔๕๗,๐๙๒ ๒ ๒ 
๗๖ อุทยัธำนี ๓๒๙,๙๔๒ ๒ ๒ 
๗๗ อุบลรำชธำนี  ๑,๘๖๙,๖๓๓ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๖๖,๑๘๘,๕๐๓ ๓๕๐ ๓๕๐ 
 

จงึประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 

 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อทิธพิร  บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๘ 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง กำรแบ่งเขตเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้๗ 

   
 

ตำมทีไ่ดม้คี ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่
๑๔ กนัยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ ก ำหนดว่ำเพื่อประโยชน์ของพรรคกำรเมอืงในกำรส่ง
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรก เมื่อพระรำชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว 
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ด ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตัง้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักล่ำวก ำหนด และประกำศเขตเลอืกตัง้ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวนัที่พระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบั  ซึ่งคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตัง้ได้ออกระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรแบ่งเขตเลือกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ เรื่อง 
จ ำนวนสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทีแ่ต่ละจงัหวัดจะพงึม  ีและจ ำนวน
เขตเลือกตัง้แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ของแต่ละจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๑  
เพื่อด ำเนินกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้และเป็นกำรเตรยีมกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
ทีจ่ะมขีึน้ 

 

ต่อมำได้มคี ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง กำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง (เพิม่เตมิ) ลงวนัที ่
๑๖ พฤศจกิำยน พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มหีน้ำที่และ
อ ำนำจในกำรตรวจสอบหรอืเปลี่ยนแปลงกำรพิจำรณำหรอืด ำเนินกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้
ส ำหรับกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ตำมหมวด ๓  
กำรจัดกำรเลือกตัง้  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรม นูญว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอ้ ๗ ของค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วย
พรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ในกรณีที่มี 
ข้อร้องเรียนของประชำชนและพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ ให้ได้ข้อยุติ โดยหำกเป็นกรณี
จ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ หรอืมติใด ๆ ของ

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๑๐๑ ก/หน้ำ ๕/๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๘๙ 

 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ออกไว้ ก็ให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้โดยชอบด้วย
กฎหมำย โดยใหเ้ป็นไปตำมมตคิณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ได้ออกประกำศ เรื่อง กำรรบัฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวก ับกำรแบ่งเขต
เลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ลงวนัที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๑ ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำร้องเรยีนหรอืกำรแสดงควำมคดิเห็นตัง้แต่วนัที ่ 
๒๐ - ๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ 

 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ได้มีมติในกำรพิจำรณำกำรแบ่งเขตเลือกตัง้
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร ครัง้ที ่๕๔/๒๕๖๑ เมื่อวนัที ่๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถงึครัง้ที ่๖๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวนัที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ครัง้ที่ ๖๓/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  
ครัง้ที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวนัที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และครัง้ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เมื่อวนัที ่ 
๒๗ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้มกีำรประกำศแบ่งเขตเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎร จ ำนวน ๓๕๐ เขตเลือกตัง้ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๒)  
แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม) ลงวนัที่ ๑๔ กนัยำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง  
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม)  
ลงวนัที่ ๑๖ พฤศจิกำยน พุทธศกัรำช ๒๕๖๑ ประกำศเขตเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ใหท้รำบทัว่กนัดงันี้ 
 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๑ ตรำด ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๒ นครนำยก ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๓ พงังำ ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๔ แม่ฮ่องสอน ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๕ ระนอง ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๖ สมุทรสงครำม ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๗ สงิหบ์ุร ี ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 

๘ 
 

อ่ำงทอง ๑ ๑ ๑ ทัง้จงัหวดั 
๙ กระบี ่ ๒ ๒ ๑ ๑. อ ำเภอเมอืงกระบี ่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
๒ 

๒. อ ำเภออ่ำวลกึ 

๓. อ ำเภอปลำยพระยำ 

๔. อ ำเภอเขำพนม 

(เฉพำะต ำบลหน้ำเขำ 

และต ำบลเขำดนิ) 
๑. อ ำเภอเหนือคลอง 

๒. อ ำเภอคลองท่อม 

๓. อ ำเภอเกำะลนัตำ 

๔. อ ำเภอลำทบั 

๕. อ ำเภอเขำพนม 

(ยกเวน้ต ำบลหน้ำเขำ 

และต ำบลเขำดนิ) 
๑๐ ชยันำท ๒ ๒ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงชยันำท 
๒. อ ำเภอสรรพยำ 

๓. อ ำเภอมโนรมย ์

๔. อ ำเภอวดัสงิห ์

(เฉพำะต ำบลมะขำมเฒ่ำ 

ต ำบลหนองน้อย 

ต ำบลหนองบวั 

ต ำบลหนองขุน่ 

และเทศบำลต ำบลวดัสงิห)์ 
๑. อ ำเภอสรรคบุร ี

๒. อ ำเภอหนัคำ 

๓. อ ำเภอเนินขำม 

๔. อ ำเภอหนองมะโมง 

๕. อ ำเภอวดัสงิห ์

(ยกเวน้ต ำบลมะขำมเฒ่ำ 

ต ำบลหนองน้อย 

ต ำบลหนองบวั 

ต ำบลหนองขุน่ 

และเทศบำลต ำบลวดัสงิห)์ 
๑๑ บงึกำฬ ๒ ๒ ๑ ๑. อ ำเภอเมอืงบงึกำฬ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๒ 

๒. อ ำเภอโซ่พสิยั 

๓. อ ำเภอปำกคำด 

๔. อ ำเภอบุ่งคลำ้ 

๑. อ ำเภอเซกำ 

๒. อ ำเภอพรเจรญิ 

๓. อ ำเภอศรวีไิล 

๔. อ ำเภอบงึโขงหลง 

๑๒ แพร่ ๒ ๒ ๑ 
 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงแพร่ 
๒. อ ำเภอสอง 

๓. อ ำเภอรอ้งกวำง 

๔. อ ำเภอหนองม่วงไข ่

๑. อ ำเภอสงูเมน่ 

๒. อ ำเภอเด่นชยั 

๓. อ ำเภอลอง 

๔. อ ำเภอวงัชิน้ 

๑๓ ภูเกต็ ๒ ๒ ๑ 
 
 
 

๒ 

อ ำเภอเมอืงภูเกต็ 
(ยกเวน้ต ำบลเกำะแกว้ 

ต ำบลรำไวย ์และต ำบลกะรน) 
๑. อ ำเภอถลำง 

๒. อ ำเภอกะทู ้
๓. อ ำเภอเมอืงภูเกต็ 

(เฉพำะต ำบลเกำะแกว้ 

ต ำบลรำไวย ์

และต ำบลกะรน) 
๑๔ มุกดำหำร ๒ ๒ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงมุกดำหำร 
(เฉพำะต ำบลมุกดำหำร 

ต ำบลศรบีุญเรอืง 

ต ำบลคำอำฮวน 

ต ำบลดงเยน็ 

ต ำบลบำงทรำยใหญ่ 
ต ำบลบำ้นโคก 

ต ำบลคำป่ำหลำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
๒ 

ต ำบลกุดแข ้ 
ต ำบลนำสนีวน 

และต ำบลโพนทรำย) 
๒. อ ำเภอดอนตำล 

๓. อ ำเภอหวำ้นใหญ่ 
๑. อ ำเภอเมอืงมุกดำหำร 

(ยกเวน้ต ำบลมุกดำหำร 

ต ำบลศรบีุญเรอืง 

ต ำบลค ำอำฮวน 

ต ำบลดงเยน็ 

ต ำบลบำงทรำยใหญ่ 
ต ำบลบำ้นโคก 

ต ำบลคำป่ำหลำย 

ต ำบลกุดแข ้

ต ำบลนำสนีวน 

และต ำบลโพนทรำย) 
๒. อ ำเภอค ำชะอ ี

๓. อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย 

๔. อ ำเภอดงหลวง 

๕. อ ำเภอหนองสงู 

๑๕ ล ำพนู ๒ ๒ ๑ 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงล ำพนู 
๒. อ ำเภอแม่ทำ 

๓. อ ำเภอบำ้นธ ิ

๑. อ ำเภอเวยีงหนองล่อง 

๒. อ ำเภอบำ้นโฮ่ง 

๓. อ ำเภอทุ่งหวัชำ้ง 

๔. อ ำเภอลี ้
๕. อ ำเภอป่ำซำง 

๑๖ สตูล ๒ ๒ ๑ 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงสตูล 
๒. อ ำเภอควนโดน 

๓. อ ำเภอควนกำหลง 

(เฉพำะต ำบลทุ่งนุ้ย) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๒ ๑. อ ำเภอควนกำหลง 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งนุ้ย) 
๒. อ ำเภอละง ู

๓. อ ำเภอท่ำแพ 

๔. อ ำเภอทุ่งหวำ้ 

๕. อ ำเภอมะนัง 

๑๗ อ ำนำจเจรญิ ๒ ๒ ๑ 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงอ ำนำจเจรญิ 
๒. อ ำเภอหวัตะพำน 

๑. อ ำเภอปทุมรำชวงศำ 

๒. อ ำเภอลอือ ำนำจ 

๓. อ ำเภอชำนุมำน 

๔. อ ำเภอเสนำงคนิคม 

๕. อ ำเภอพนำ 

๑๘ อุตรดติถ์ ๒ ๒ ๑ 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงอุตรดติถ์ 
๒. อ ำเภอตรอน 

๓. อ ำเภอลบัแล 

๑. อ ำเภอพชิยั 

๒. อ ำเภอทองแสนขนั 

๓. อ ำเภอท่ำปลำ 

๔. อ ำเภอน้ำปำด 

๕. อ ำเภอฟำกท่ำ 

๖. อ ำเภอบำ้นโคก 

๑๙ อุทยัธำนี ๒ ๒ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงอุทยัธำนี 
๒. อ ำเภอหนองขำหย่ำง 

๓. อ ำเภอทพัทนั 

๔. อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

๕. อ ำเภอหนองฉำง 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งโพ 

ต ำบลเขำกวำงทอง 

และต ำบลเขำบำงแกรก) 
๑. อ ำเภอลำนสกั 

๒. อ ำเภอหว้ยคต 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๓. อ ำเภอบำ้นไร่ 
๔. อ ำเภอหนองฉำง 

(เฉพำะต ำบลทุ่งโพ 

ต ำบลเขำกวำงทอง 

และต ำบลเขำบำงแกรก) 
๒๐ จนัทบุร ี ๓ ๓ ๑ 

 
๒ 

 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงจนัทบุร ี
๒. อ ำเภอแหลมสงิห ์

๑. อ ำเภอท่ำใหม่ 
๒. อ ำเภอนำยำยอำม 

๓. อ ำเภอแก่งหำงแมว 

๔. อ ำเภอเขำคชิฌกูฏ 

๑. อ ำเภอโป่งน้ำรอ้น 

๒. อ ำเภอขลุง 

๓. อ ำเภอมะขำม 

๔. อ ำเภอสอยดำว 

๒๑ ชุมพร ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงชุมพร 
(ยกเวน้ต ำบลวงัใหม่ 
ต ำบลบำ้นนำ 

ต ำบลหำดพนัไกร 

ต ำบลบำงลกึ 

และต ำบลถำ้สงิห)์ 
๒. อ ำเภอสว ี

(ยกเวน้ต ำบลเขำทะลุ 
และต ำบลเขำค่ำย) 

๑. อ ำเภอเมอืงชุมพร 

(เฉพำะต ำบลวงัใหม ่

ต ำบลบำ้นนำ 

ต ำบลหำดพนัไกร 

ต ำบลบำงลกึ 

และต ำบลถำ้สงิห)์ 
๒. อ ำเภอท่ำแซะ 

๓. อ ำเภอปะทวิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๓ ๑. อ ำเภอสว ี

(เฉพำะต ำบลเขำทะลุ 
และต ำบลเขำค่ำย) 

๒. อ ำเภอหลงัสวน 

๓. อ ำเภอละแม 

๔. อ ำเภอพะโต๊ะ 

๕. อ ำเภอทุ่งตะโก 

๒๒ ตรงั ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงตรงั 
๒. อ ำเภอนำโยง 

๓. อ ำเภอย่ำนตำขำว 

(เฉพำะต ำบลนำชุมเหด็ 

และต ำบลโพรงจระเข)้ 
๑. อ ำเภอหว้ยยอด 

๒. อ ำเภอรษัฎำ 

๓. อ ำเภอวงัวเิศษ 

๔. อ ำเภอสเิกำ 

๕. อ ำเภอกนัตงั 

(เฉพำะต ำบลโคกยำง) 
๑. อ ำเภอกนัตงั 

(ยกเวน้ต ำบลโคกยำง) 
๒. อ ำเภอปะเหลยีน 

๓. อ ำเภอหำดสำรำญ 

๔. อ ำเภอย่ำนตำขำว 

(ยกเวน้ต ำบลนำชุมเหด็ 

และต ำบลโพรงจระเข)้ 
๒๓ ตำก ๓ ๓ ๑ 

 
 
 
 
 
๒ 

๑. อ ำเภอเมอืงตำก 
๒. อ ำเภอบำ้นตำก 

(ยกเวน้ต ำบลทอ้งฟ้ำ 

และต ำบลเกำะตะเภำ) 
๓. อ ำเภอวงัเจำ้ 

๔. อ ำเภอสำมเงำ 

๑. อ ำเภอแม่สอด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
๓ 

(ยกเวน้ต ำบลแม่กำษำ 

ต ำบลท่ำสำยลวด 

และต ำบลแม่ปะ) 
๒. อ ำเภอพบพระ 

๓. อ ำเภออุม้ผำง 

๑. อ ำเภอแม่สอด 

(เฉพำะต ำบลแม่กำษำ 

ต ำบลท่ำสำยลวด 

และต ำบลแม่ปะ) 
๒. อ ำเภอแม่ระมำด 

๓. อ ำเภอท่ำสองยำง 

๔. อ ำเภอบำ้นตำก 

(เฉพำะต ำบลทอ้งฟ้ำ 

และต ำบลเกำะตะเภำ) 
๒๔ น่ำน ๓ ๓ ๑ 

 
 
๒ 

 
 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงน่ำน 
๒. อ ำเภอภูเพยีง 

๓. อ ำเภอท่ำวงัผำ 

๑. อ ำเภอเวยีงสำ 

๒. อ ำเภอนำน้อย 

๓. อ ำเภอนำหมื่น 

๔. อ ำเภอแม่จรมิ 

๕. อ ำเภอบำ้นหลวง 

๖. อ ำเภอสนัตสิุข 

๑. อ ำเภอปัว 

๒. อ ำเภอเชยีงกลำง 

๓. อ ำเภอสองแคว 

๔. อ ำเภอบ่อเกลอื 

๕. อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

๖. อ ำเภอทุ่งชำ้ง 

๒๕ ประจวบครีขีนัธ ์ ๓ ๓ ๑ 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
๒. อ ำเภอกุยบุร ี

๓. อ ำเภอสำมรอ้ยยอด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๒ 

 
๓ 

๑. อ ำเภอหวัหนิ 

๒. อ ำเภอปรำณบุร ี

๑. อ ำเภอทบัสะแก 

๒. อ ำเภอบำงสะพำน 

๓. อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 

๒๖ ปรำจนีบุร ี ๓ ๓ ๑ 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงปรำจนีบุร ี
๒. อ ำเภอบำ้นสรำ้ง 

๓. อ ำเภอศรมีโหสถ 

๑. อ ำเภอศรมีหำโพธ ิ

๒. อ ำเภอประจนัตคำม 

๓. อ ำเภอกบนิทรบ์ุร ี

(เฉพำะต ำบลลำดตะเคยีน 

ต ำบลหำดนำงแกว้ 

ต ำบลวงัดำล 

ต ำบลนนทร ี

และต ำบลนำแขม) 
๑. อ ำเภอนำด ี

๒. อ ำเภอกบนิทรบ์ุร ี

(ยกเวน้ต ำบลลำดตะเคยีน 

ต ำบลหำดนำงแกว้ 

ต ำบลวงัดำล 

ต ำบลนนทร ี

และต ำบลนำแขม) 
๒๗ พะเยำ ๓ ๓ ๑ 

 
๒ 

 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงพะเยำ 
๒. อ ำเภอแม่ใจ 

๑. อ ำเภอเชยีงค ำ 

๒. อ ำเภอจุน 

๓. อ ำเภอภูซำง 

๑. อ ำเภอดอกคำใต ้

๒. อ ำเภอภูกำมยำว 

๓. อ ำเภอปง 

๔. อ ำเภอเชยีงม่วน 

๒๘ พทัลุง ๓ ๓ ๑ ๑. อ ำเภอเมอืงพทัลุง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๒ 

 
 
 
๓ 

๒. อ ำเภอเขำชยัสน 

๑. อ ำเภอควนขนุน 

๒. อ ำเภอป่ำพะยอม 

๓. อ ำเภอศรบีรรพต 

๔. อ ำเภอศรนีครนิทร์ 
๑. อ ำเภอปำกพะยนู 

๒. อ ำเภอป่ำบอน 

๓. อ ำเภอกงหรำ 

๔. อ ำเภอตะโหมด 

๕. อ ำเภอบำงแกว้ 

๒๙ พจิติร ๓ ๓ ๑ 
 
 
๒ 

 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงพจิติร 
๒. อ ำเภอสำมง่ำม 

๓. อ ำเภอวชริบำรม ี

๑. อ ำเภอตะพำนหนิ 

๒. อ ำเภอทบัคลอ้ 

๓. อ ำเภอดงเจรญิ 

๔. อ ำเภอวงัทรำยพนู 

๕. อ ำเภอสำกเหลก็ 

๑. อ ำเภอโพทะเล 

๒. อ ำเภอบำงมลูนำก 

๓. อ ำเภอบงึนำรำง 

๔. อ ำเภอโพธิป์ระทบัชำ้ง 

๓๐ เพชรบุร ี ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
๒ 

 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงเพชรบุร ี
๒. อ ำเภอบำ้นแหลม 

(ยกเวน้ต ำบลบำ้นแหลม 

ต ำบลบำงตะบูน 

และต ำบลบำงตะบูนออก) 
๑. อ ำเภอชะอำ 

๒. อ ำเภอท่ำยำง 

๑. อ ำเภอเขำยอ้ย 

๒. อ ำเภอบำ้นลำด 

๓. อ ำเภอหนองหญ้ำปลอ้ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๓๙๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๔. อ ำเภอแก่งกระจำน 

๕. อ ำเภอบำ้นแหลม 

(เฉพำะต ำบลบำ้นแหลม 

ต ำบลบำงตะบูน 

และต ำบลบำงตะบูนออก) 
๓๑ ยโสธร ๓ ๓ ๑. 

 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงยโสธร 
๒. อ ำเภอทรำยมลู 

๓. อ ำเภอป่ำติ้ว 

(เฉพำะต ำบลศรฐีำน 

และต ำบลกระจำย) 
๔. อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

(เฉพำะต ำบลทุ่งมน) 
๑. อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งมน) 
๒. อ ำเภอมหำชนะชยั 

๓. อ ำเภอคอ้วงั 

๔. อ ำเภอป่ำติ้ว 

(ยกเวน้ต ำบลศรฐีำน 

และต ำบลกระจำย) 
๕. อ ำเภอไทยเจรญิ 

(เฉพำะต ำบลน ้ำค ำ 

และต ำบลค ำไผ่) 
๑. อ ำเภอเลงินกทำ 

๒. อ ำเภอกุดชุม 

๓. อ ำเภอไทยเจรญิ 

(ยกเวน้ต ำบลน ้ำค ำ 

และต ำบลค ำไผ่) 
๓๒ ยะลำ ๓ ๓ ๑ 

 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงยะลำ 
(ยกเวน้ต ำบลบุด ี

ต ำบลเปำะเสง้ 

และต ำบลบนันังสำเรง) 
๒. อ ำเภอยะหำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

(เฉพำะต ำบลยะหำ 

ต ำบลตำช ี

และต ำบลบำโงยซแิน) 
๑. อ ำเภอเมอืงยะลำ 

(เฉพำะต ำบลบุด ี

ต ำบลเปำะเสง้ 

และต ำบลบนันังสำเรง) 
๒. อ ำเภอรำมนั 

๓. อ ำเภอยะหำ 

(ยกเวน้ต ำบลยะหำ 

ต ำบลตำช ี

และต ำบลบำโงยซแิน) 
๔. อ ำเภอกำบงั 

๑. อ ำเภอกรงปินัง 

๒. อ ำเภอบนันังสตำ 

๓. อ ำเภอธำรโต 

๔. อ ำเภอเบตง 

๓๓ เลย ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงเลย 
๒. อ ำเภอปำกชม 

๓. อ ำเภอนำดว้ง 

๔. อ ำเภอเอรำวณั 

(เฉพำะต ำบลเอรำวณั 

และต ำบลผำอนิทรแ์ปลง) 
๑. อ ำเภอหนองหนิ 

๒. อ ำเภอภูหลวง 

๓. อ ำเภอภูกระดงึ 

๔. อ ำเภอผำขำว 

๕. อ ำเภอวงัสะพุง 

(เฉพำะต ำบลวงัสะพุง 

ต ำบลหนองหญ้ำปลอ้ง 

ต ำบลผำน้อย ต ำบลผำบิง้ 

ต ำบลโคกขมิน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๓ 

และต ำบลศรสีงครำม) 
๖. อ ำเภอเอรำวณั 

(ยกเวน้ต ำบลเอรำวณั 

และต ำบลผำอนิทรแ์ปลง) 
๑. อ ำเภอนำแหว้ 

๒. อ ำเภอด่ำนซำ้ย 

๓. อ ำเภอภูเรอื 

๔. อ ำเภอท่ำลี ่
๕. อ ำเภอเชยีงคำน 

๖. อ ำเภอวงัสะพุง 

(ยกเวน้ต ำบลวงัสะพุง 

ต ำบลหนองหญ้ำปลอ้ง 

ต ำบลผำน้อย ต ำบลผำบิง้ 

ต ำบลโคกขมิน้ 

และต ำบลศรสีงครำม) 
๓๔ สมุทรสำคร ๓ ๓ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร 
(เฉพำะต ำบลมหำชยั 

ต ำบลท่ำฉลอม 

ต ำบลโกรกกรำก 

ต ำบลบำงหญ้ำแพรก 

ต ำบลท่ำทรำย 

ต ำบลคอกกระบอื 

ต ำบลโคกขำม 

ต ำบลพนัทำ้ยนรสงิห ์

และต ำบลบำงน ้ำจดื) 
๑. อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร 

(เฉพำะต ำบลนำด)ี 
๒. อ ำเภอกระทุ่มแบน 

(เฉพำะต ำบลออ้มน้อย 

ต ำบลสวนหลวง 

ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน 

ต ำบลดอนไก่ด ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๓ 

ต ำบลท่ำไม ้

ต ำบลแครำย 

และต ำบลคลองมะเดื่อ) 
๑. อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร 

(เฉพำะต ำบลนำโคก 

ต ำบลกำหลง 

ต ำบลบำงโทรดั 

ต ำบลบำ้นบ่อ 

ต ำบลชยัมงคล 

ต ำบลบำงกระเจำ้ 

ต ำบลบำ้นเกำะ 

และต ำบลท่ำจนี) 
๒. อ ำเภอกระทุ่มแบน 

(ยกเวน้ต ำบลออ้มน้อย 

ต ำบลสวนหลวง 

ต ำบลตลำดกระทุ่มแบน 

ต ำบลดอนไก่ด ี

ต ำบลท่ำไม ้

ต ำบลแครำย 

และต ำบลคลองมะเดื่อ) 
๓. อ ำเภอบำ้นแพว้ 

๓๕ สระแกว้ ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงสระแกว้ 
๒. อ ำเภอเขำฉกรรจ ์

๓. อ ำเภอวงัน ้ำเยน็ 

(เฉพำะต ำบลทุ่งมหำเจรญิ) 
๑. อ ำเภอวฒันำนคร 

(ยกเวน้ต ำบลช่องกุ่ม 

และต ำบลแซรอ์อ) 
๒. อ ำเภอวงัน ้ำเยน็ 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งมหำเจรญิ) 
๓. อ ำเภอคลองหำด 

๔. อ ำเภอวงัสมบูรณ์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๓ ๑. อ ำเภออรญัประเทศ 

๒. อ ำเภอตำพระยำ 

๓. อ ำเภอโคกสงู 

๔. อ ำเภอวฒันำนคร 

(เฉพำะต ำบลช่องกุ่ม 

และต ำบลแซรอ์อ) 
๓๖ สระบรุ ี ๓ ๓ ๑ 

 
 
๒ 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงสระบุร ี
๒. อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

๓. อ ำเภอพระพุทธบำท 

๑. อ ำเภอแก่งคอย 

๒. อ ำเภอวหิำรแดง 

๓. อ ำเภอมวกเหลก็ 

๔. อ ำเภอวงัม่วง 

๑. อ ำเภอหนองแค 

๒. อ ำเภอหนองแซง 

๓. อ ำเภอเสำไห ้

๔. อ ำเภอบำ้นหมอ 

๕. อ ำเภอหนองโดน 

๖. อ ำเภอดอนพุด 

๓๗ สุโขทยั ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงสุโขทยั 
๒. อ ำเภอศรสี ำโรง 

๓. อ ำเภอกงไกรลำศ 

(เฉพำะต ำบลไกรกลำง 

ต ำบลไกรใน 

ต ำบลกกแรต 

และต ำบลบ้ำนใหม่สุข
เกษม) 

๑. อ ำเภอทุ่งเสลีย่ม 

๒. อ ำเภอบำ้นด่ำนลำนหอย 

๓. อ ำเภอครีมีำศ 

๔. อ ำเภอกงไกรลำศ 

(ยกเวน้ต ำบลไกรกลำง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๓ 

ต ำบลไกรใน 

ต ำบลกกแรต 

และต ำบลบ้ำนใหม่สุข
เกษม) 

๑. อ ำเภอศรสีชันำลยั 

๒. อ ำเภอศรนีคร 

๓. อ ำเภอสวรรคโลก 

๓๘ หนองคำย ๓ ๓ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 

๑. อ ำเภอเมอืงหนองคำย 
(ยกเว้นต ำบลพระธำตุ
บงัพวน และต ำบลเวยีงคุก) 

๒. อ ำเภอสระใคร 

๓. อ ำเภอโพนพสิยั 

(เฉพำะต ำบลเหล่ำต่ำงค ำ 

ต ำบลทุ่งหลวง 

และต ำบลสรำ้งนำงขำว) 
๑. อ ำเภอโพนพสิยั 

(ยกเวน้ต ำบลเหล่ำต่ำงค ำ 

ต ำบลทุ่งหลวง 

และต ำบลสรำ้งนำงขำว) 
๒. อ ำเภอรตันวำปี 

๓. อ ำเภอเฝ้ำไร่ 
๑. อ ำเภอเมอืงหนองคำย 

(เฉพำะต ำบลพระธำตุ
บงัพวน และต ำบลเวยีงคุก) 

๒. อ ำเภอท่ำบ่อ 

๓. อ ำเภอศรเีชยีงใหม ่

๔. อ ำเภอโพธิต์ำก 

๕. อ ำเภอสงัคม 

๓๙ หนองบวัล ำภู ๓ ๓ ๑ 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงหนองบวัล ำภ ู
๒. อ ำเภอโนนสงั 

(เฉพำะต ำบลกุดดู่ 
ต ำบลโนนสงั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ต ำบลบำ้นคอ้ 

ต ำบลบำ้นถิน่ 

และต ำบลปำงกู่) 
๑. อ ำเภอศรบีุญเรอืง 

๒. อ ำเภอนำวงั 

(ยกเวน้ต ำบลวงัปลำป้อม) 
๓. อ ำเภอโนนสงั 

(ยกเวน้ต ำบลกุดดู ่
ต ำบลโนนสงั 

ต ำบลบำ้นคอ้ 

ต ำบลบำ้นถิน่ 

และต ำบลปำงกู่) 
๑. อ ำเภอนำกลำง 

๒. อ ำเภอสุวรรณคหูำ 

๓. อ ำเภอนำวงั 

(เฉพำะต ำบลวงัปลำป้อม) 
๔๐ ก ำแพงเพชร ๔ ๔ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
(เฉพำะต ำบลในเมอืง 

ต ำบลหนองปลงิ 

ต ำบลอ่ำงทอง 

ต ำบลเทพนคร 

ต ำบลนครชุม 

ต ำบลคลองแม่ลำย 

ต ำบลธำมรงค ์

ต ำบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล 

ต ำบลวงัทอง 

ต ำบลลำนดอกไม ้

ต ำบลคณฑ ี

ต ำบลท่ำขนุรำม 

ต ำบลนำบ่อค ำ 

และต ำบลทรงธรรม) 
๑. อ ำเภอพรำนกระต่ำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 

๒. อ ำเภอลำนกระบอื 

๓. อ ำเภอโกสมัพนีคร 

๔. อ ำเภอไทรงำม 

(เฉพำะต ำบลมหำชยั 

ต ำบลพำนทอง 

ต ำบลหนองคลำ้ 

และต ำบลหนองทอง) 
๕. อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 

(เฉพำะต ำบลสระแกว้) 
๑. อ ำเภอคลองขลุง 

๒. อ ำเภอคลองลำน 

๓. อ ำเภอปำงศลิำทอง 

๔. อ ำเภอเมอืงกำแพงเพชร 

(เฉพำะต ำบลไตรตรงึษ์) 
๑. อ ำเภอขำณุวรลกัษบุร ี

๒. อ ำเภอบงึสำมคัค ี

๓. อ ำเภอทรำยทองวฒันำ 

๔. อ ำเภอไทรงำม 

(ยกเวน้ต ำบลมหำชยั 

ต ำบลพำนทอง 

ต ำบลหนองคลำ้ 

และต ำบลหนองทอง)  
๔๑ ฉะเชงิเทรำ ๔ ๔ ๑ 

 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ 
๒. อ ำเภอบำงน้ำเปรีย้ว 

(เฉพำะต ำบลศำลำแดง 

และต ำบลโพรงอำกำศ) 
๑. อ ำเภอพนมสำรคำม 

(เฉพำะต ำบลเขำหนิซอ้น 

ต ำบลหนองยำว 

และต ำบลบำ้นซ่อง) 
๒. อ ำเภอบำงคลำ้ 

๓. อ ำเภอคลองเขือ่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
๔ 

๔. อ ำเภอรำชสำสน์ 

๕. อ ำเภอบำงน ้ำเปรีย้ว 

(ยกเวน้ต ำบลศำลำแดง 

และต ำบลโพรงอำกำศ) 
๑. อ ำเภอท่ำตะเกยีบ 

๒. อ ำเภอสนำมชยัเขต 

๓. อ ำเภอพนมสำรคำม 

(ยกเวน้ต ำบลเขำหนิซอ้น 

ต ำบลหนองยำว 

และต ำบลบำ้นซ่อง) 
๑. อ ำเภอบำ้นโพธิ ์
๒. อ ำเภอบำงปะกง 

๓. อ ำเภอแปลงยำว 

๔๒ นครพนม ๔ ๔ ๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอศรสีงครำม 
๒. อ ำเภอนำหวำ้ 

๓. อ ำเภอบำ้นแพง 

๔. อ ำเภอนำทม 

๑. อ ำเภอท่ำอุเทน 

๒. อ ำเภอโพนสวรรค์ 
๓. อ ำเภอเมอืงนครพนม 

(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

นครพนม ต ำบลท่ำคอ้ 

ต ำบลนำรำชควำย 

ต ำบลหนองญำต ิ

และต ำบลอำจสำมำรถ) 
๑. อ ำเภอธำตุพนม 

๒. อ ำเภอเรณูนคร 

๓. อ ำเภอเมอืงนครพนม 

(เฉพำะต ำบลขำมเฒ่ำ 

ต ำบลค ำเตย 

ต ำบลนำทรำย 

ต ำบลดงขวำง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๔ 

ต ำบลบำ้นกลำง 

และต ำบลโพธิต์ำก) 
๑. อ ำเภอนำแก 

๒. อ ำเภอปลำปำก 

๓. อ ำเภอวงัยำง 

๔. อ ำเภอเมอืงนครพนม 

(เฉพำะต ำบลกุรุคุ 
ต ำบลบำ้นผึง้ 

ต ำบลวงัตำมวั) 
๔๓ นรำธวิำส ๔ ๔ ๑ 

 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 

๑. อ ำเภอเมอืงนรำธวิำส 
๒. อ ำเภอตำกใบ 

๑. อ ำเภอสุไหงโก-ลก 

๒. อ ำเภอแวง้ 

๓. อ ำเภอสุไหงปำด ี

๑. อ ำเภอระแงะ 

๒. อ ำเภอจะแนะ 

๓. อ ำเภอเจำะไอรอ้ง 

๔. อ ำเภอสุครินิ 

๑. อ ำเภอบำเจำะ 

๒. อ ำเภอยีง่อ 

๓. อ ำเภอรอืเสำะ 

๔. อ ำเภอศรสีำคร 

๔๔ ปัตตำนี ๔ ๔ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงปัตตำนี 
๒. อ ำเภอยะหริง่ 

(เฉพำะต ำบลบำงป ู

ต ำบลแหลมโพธิ ์
ต ำบลตะโละกำโปร ์

ต ำบลยำม ู

ต ำบลรำตำปันยงั 

ต ำบลตำแกะ 

ต ำบลปิยำมุมงั 

ต ำบลตะโละ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๐๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

ต ำบลตำลอีำยร ์

และต ำบลปุลำกง) 
๑. อ ำเภอหนองจกิ 

๒. อ ำเภอโคกโพธิ ์
๓. อ ำเภอแม่ลำน 

๑. อ ำเภอปะนำเระ 

๒. อ ำเภอสำยบุร ี

๓. อ ำเภอไมแ้ก่น 

๔. อ ำเภอกะพอ้ 

๕. อ ำเภอยะหริง่ 

(ยกเวน้ต ำบลบำงป ู

ต ำบลแหลมโพธิ ์
ต ำบลตะโละกำโปร ์

ต ำบลยำม ู

ต ำบลรำตำปันยงั 

ต ำบลตำแกะ 

ต ำบลปิยำมุมงั 

ต ำบลตะโละ 

ต ำบลตำลอีำยร ์

และต ำบลปุลำกง) 
๑. อ ำเภอยะรงั 

๒. อ ำเภอมำยอ 

๓. อ ำเภอทุ่งยำงแดง 

๔๕ พระนครศร ี

อยุธยำ 
๔ ๔ ๑ 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอพระนคร 

ศรอียุธยำ 
๒. อ ำเภออุทยั 

๑. อ ำเภอบำงปะหนั 

๒. อ ำเภอมหำรำช 

๓. อ ำเภอท่ำเรอื 

๔. อ ำเภอนครหลวง 

๕. อ ำเภอภำช ี

๖. อ ำเภอบำ้นแพรก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๓ 
 
 
๔ 

๑. อ ำเภอบำงปะอนิ 

๒. อ ำเภอบำงไทร 

๓. อ ำเภอวงัน้อย 

๑. อ ำเภอเสนำ 

๒. อ ำเภอบำงซำ้ย 

๓. อ ำเภอผกัไห่ 
๔. อ ำเภอบำงบำล 

๕. อ ำเภอลำดบวัหลวง 

๔๖ ระยอง ๔ ๔ ๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 

อ ำเภอเมอืงระยอง 
(ยกเวน้เทศบำลเมอืง 

มำบตำพุด เทศบำลต ำบล
ทับมำ และเทศบำลต ำบล
เนินพระ) 
๑. อ ำเภอแกลง 

๒. อ ำเภอวงัจนัทร ์

๓. อ ำเภอเขำชะเมำ 

๑. อ ำเภอบำ้นค่ำย 

๒. อ ำเภอปลวกแดง 

๓. อ ำเภอนิคมพฒันำ 

(ยกเวน้เทศบำลเมอืง 

มำบตำพุด) 
๑. อ ำเภอเมอืงระยอง 

(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

มำบตำพุด 

เทศบำลต ำบลทบัมำ 

และเทศบำลต ำบลเนินพระ) 
๒. อ ำเภอบำ้นฉำง 

๓. อ ำเภอนิคมพฒันำ 

(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

มำบตำพุด) 
๔๗ ลพบุร ี ๔ ๔ ๑ 

 
อ ำเภอเมอืงลพบุร ี
(เฉพำะต ำบลเขำสำมยอด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 

ต ำบลท่ำหนิ 

ต ำบลทะเลชุบศร 

ต ำบลเขำพระงำม 

ต ำบลท่ำศำลำ 

ต ำบลโคกตูม 

ต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง 

ต ำบลถนนใหญ ่

ต ำบลกกโก 

ต ำบลป่ำตำล 

และต ำบลท่ำแค) 
๑. อ ำเภอเมอืงลพบุร ี

(ยกเวน้ต ำบลเขำสำมยอด 

ต ำบลท่ำหนิ 

ต ำบลทะเลชุบศร 

ต ำบลเขำพระงำม 

ต ำบลท่ำศำลำ 

ต ำบลโคกตูม 

ต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง 

ต ำบลถนนใหญ่ 
ต ำบลกกโก 

ต ำบลป่ำตำล 

และต ำบลท่ำแค) 
๒. อ ำเภอท่ำวุง้ 

๓. อ ำเภอบำ้นหมี ่
๑. อ ำเภอโคกสำโรง 

๒. อ ำเภอหนองม่วง 

๓. อ ำเภอพฒันำนิคม 

๑. อ ำเภอชยับำดำล 

๒. อ ำเภอท่ำหลวง 

๓. อ ำเภอลำสนธ ิ

๔. อ ำเภอสระโบสถ์ 
๕. อ ำเภอโคกเจรญิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๔๘ ล ำปำง ๔ ๔ ๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

๑. อ ำเภอเมอืงล ำปำง 
(ยกเวน้เทศบำลเมอืง 

เขลำงคน์คร 

ต ำบลพชิยันอกเขต 

เทศบำลนครล ำปำง 

และต ำบลบำ้นเสดจ็) 
๒. อ ำเภอหำ้งฉตัร 

๑. อ ำเภองำว 

๒. อ ำเภอวงัเหนือ 

๓. อ ำเภอแจห้่ม 

๔. อ ำเภอเมอืงปำน 

๑. อ ำเภอเมอืงล ำปำง 

(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

เขลำงคน์คร 

ต ำบลพชิยันอกเขต 

เทศบำลนครล ำปำง 

และต ำบลบำ้นเสดจ็) 
๒. อ ำเภอแม่เมำะ 

๓. อ ำเภอแม่ทะ 

๑. อ ำเภอเกำะคำ 

๒. อ ำเภอเสรมิงำม 

๓. อ ำเภอสบปรำบ 

๔. อ ำเภอเถนิ 

๕. อ ำเภอแม่พรกิ 

๔๙ สุพรรณบุร ี ๔ ๔ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงสุพรรณบุร ี
๒. อ ำเภอบำงปลำมำ้ 

(เฉพำะต ำบลจรเขใ้หญ่ 
ต ำบลโคกครำม 

ต ำบลบำงปลำมำ้ 

ต ำบลองครกัษ์ 
ต ำบลตะค่ำ 

ต ำบลวดัดำว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลบำ้นแหลม 

และต ำบลไผ่กองดนิ) 
๑. อ ำเภอบำงปลำมำ้ 

(ยกเวน้ต ำบลจรเขใ้หญ ่

ต ำบลโคกครำม 

ต ำบลบำงปลำมำ้ 

ต ำบลองครกัษ์ 
ต ำบลตะค่ำ 

ต ำบลวดัดำว 

ต ำบลบำ้นแหลม 

และต ำบลไผ่กองดนิ) 
๒. อ ำเภอสองพีน้่อง 

๓. อ ำเภออู่ทอง 

(เฉพำะต ำบลเจดยี ์

ต ำบลกระจนั 

ต ำบลจรเขส้ำมพนั 

ต ำบลยุง้ทะลำย 

ต ำบลบำ้นดอน 

ต ำบลสระยำยโสม 

ต ำบลดอนมะเกลอื 

และต ำบลสระพงัลำน) 
๑. อ ำเภออู่ทอง 

(ยกเวน้ต ำบลเจดยี ์

ต ำบลกระจนั 

ต ำบลจรเขส้ำมพนั 

ต ำบลยุง้ทะลำย 

ต ำบลบำ้นดอน 

ต ำบลสระยำยโสม 

ต ำบลดอนมะเกลอื 

และต ำบลสระพงัลำน) 
๒. อ ำเภอดอนเจดยี ์

(เฉพำะต ำบลไร่รถ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๔ 

ต ำบลดอนเจดยี ์

และต ำบลหนองสำหร่ำย) 
๓. อ ำเภอสำมชุก 

๔. อ ำเภอศรปีระจนัต์ 
๑. อ ำเภอด่ำนชำ้ง 

๒. อ ำเภอเดมิบำงนำงบวช 

๓. อ ำเภอหนองหญ้ำไซ 

๔. อ ำเภอดอนเจดยี ์

(ยกเวน้ต ำบลไร่รถ 

ต ำบลดอนเจดยี ์

และต ำบลหนองสำหร่ำย) 
๕๐ กำญจนบุร ี ๕ ๕ ๑ 

 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 
๕ 

๑. อ ำเภอเมอืงกำญจนบุร ี
๒. อ ำเภอศรสีวสัดิ ์
๑. อ ำเภอท่ำม่วง 

๒. อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย 

๑. อ ำเภอท่ำมะกำ 

๒. อ ำเภอพนมทวน 

๑. อ ำเภอเลำขวญั 

๒. อ ำเภอหว้ยกระเจำ 

๓. อ ำเภอหนองปรอื 

๔. อ ำเภอบ่อพลอย 

๑. อ ำเภอทองผำภูม ิ

๒. อ ำเภอสงัขละบุร ี

๓. อ ำเภอไทรโยค 

๕๑ กำฬสนิธุ ์ ๕ ๕ ๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 

๑. อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์
๒. อ ำเภอร่องคำ 

๓. อ ำเภอกมลำไสย 

(เฉพำะต ำบลโคกสมบูรณ์ 

ต ำบลดงลงิ ต ำบลเจำ้ท่ำ 

และต ำบลโพนงำม) 
๑. อ ำเภอยำงตลำด 

๒. อ ำเภอฆอ้งชยั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 

๓. อ ำเภอกมลำไสย 

(ยกเวน้ต ำบลโคกสมบูรณ์ 

ต ำบลดงลงิ ต ำบลเจำ้ท่ำ 

และต ำบลโพนงำม) 
๑. อ ำเภอหนองกุงศร ี

๒. อ ำเภอหว้ยเมก็ 

๓. อ ำเภอท่ำคนัโท 

๔. อ ำเภอสหสัขนัธ ์

๑. อ ำเภอสมเดจ็ 

๒. อ ำเภอค ำม่วง 

๓. อ ำเภอนำมน 

๔. อ ำเภอสำมชยั 

๕. อ ำเภอดอนจำน 

๑. อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 

๒. อ ำเภอเขำวง 

๓. อ ำเภอนำค ู

๔. อ ำเภอหว้ยผึง้ 

๕๒ นครปฐม ๕ ๕ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงนครปฐม 
(เฉพำะต ำบลพระปฐมเจดยี ์

ต ำบลนครปฐม 

ต ำบลล ำพยำ 

ต ำบลบ่อพลบั 

ต ำบลหนองปำกโลง 

ต ำบลสนำมจนัทร ์

ต ำบลหว้ยจรเข ้

ต ำบลโพรงมะเดื่อ 

ต ำบลหนองดนิแดง 

ต ำบลสวนป่ำน 

ต ำบลสระกะเทยีม 

ต ำบลวงัตะกู ต ำบลวงัเยน็ 

ต ำบลพระประโทน 

และต ำบลบำงแขม) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

๑. อ ำเภอเมอืงนครปฐม 

(เฉพำะต ำบลบำ้นยำง 

ต ำบลทพัหลวง 

ต ำบลหนองงเูหลอืม 

ต ำบลตำกอ้ง ต ำบลทุ่งน้อย 

และต ำบลมำบแค) 
๒. อ ำเภอก ำแพงแสน 

๑. อ ำเภอบำงเลน 

๒. อ ำเภอดอนตูม 

๓. อ ำเภอพุทธมณฑล 

๑. อ ำเภอเมอืงนครปฐม 

(เฉพำะต ำบลดอนยำยหอม 

ต ำบลสำมควำยเผอืก 

ต ำบลธรรมศำลำ 

และต ำบลถนนขำด) 
๒. อ ำเภอนครชยัศร ี

๓. อ ำเภอสำมพรำน 

(เฉพำะต ำบลตลำดจนิดำ 

ต ำบลคลองจนิดำ 

และต ำบลบำงชำ้ง) 
อ ำเภอสำมพรำน 

(ยกเวน้ต ำบลตลำดจนิดำ 

ต ำบลคลองจนิดำ 

และต ำบลบำงชำ้ง) 
๕๓ พษิณุโลก ๕ ๕ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก 
(เฉพำะต ำบลในเมอืง 

ต ำบลอรญัญกิ  
ต ำบลวดัจนัทร ์

ต ำบลบำ้นคลอง 

ต ำบลพลำยชุมพล 

ต ำบลท่ำทอง 

ต ำบลบงึพระ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 

ต ำบลวดัพรกิ 

และต ำบลวงัน ้ำคู)้ 
๑. อ ำเภอพรหมพริำม 

๒. อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก 

(เฉพำะต ำบลไผ่ขอดอน 

ต ำบลจอมทอง 

ต ำบลมะขำมสงู 

ต ำบลปำกโทก 

ต ำบลบำ้นกร่ำง 

ต ำบลหวัรอ 

ต ำบลสมอแข 

ต ำบลดอนทอง 

และต ำบลบำ้นป่ำ) 
๑. อ ำเภอวงัทอง 

๒. อ ำเภอเนินมะปรำง 

๑. อ ำเภอบำงระก ำ 
๒. อ ำเภอบำงกระทุ่ม 

๓. อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก 

(เฉพำะต ำบลงิว้งำม 

และต ำบลท่ำโพธิ)์ 
๑. อ ำเภอนครไทย 

๒. อ ำเภอวดัโบสถ์ 
๓. อ ำเภอชำตติระกำร 

๕๔ เพชรบูรณ์ ๕ ๕ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 
(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

เพชรบูรณ์ 

เทศบำลต ำบลนำงัว่ 

เทศบำลต ำบลท่ำพล 

ต ำบลท่ำพล 

ต ำบลสะเดยีง 

ต ำบลป่ำเลำ 

ต ำบลดงมลูเหลก็ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 

ต ำบลบำ้นโคก 

และต ำบลหว้ยใหญ่) 
๒. อ ำเภอเขำคอ้ 

๓. อ ำเภอหล่มสกั 

(เฉพำะต ำบลน ้ำชุน 

ต ำบลบุ่งน ้ำเตำ้ 

ต ำบลหนองไขว่ 
ต ำบลน ้ำกอ้ 

และต ำบลบุ่งคลำ้) 
๑. อ ำเภอหล่มเก่ำ 

๒. อ ำเภอน ้ำหนำว 

๓. อ ำเภอหล่มสกั 

(ยกเวน้ต ำบลน ้ำชุน 

ต ำบลบุ่งน้ำเตำ้ 

ต ำบลหนองไขว่ 
ต ำบลน ้ำกอ้ 

และต ำบลบุ่งคลำ้) 
๑. อ ำเภอชนแดน 

๒. อ ำเภอวงัโป่ง 

๓. อ ำเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

(เฉพำะเทศบำลต ำบลวงัชมภู 
ต ำบลวงัชมภู 
ต ำบลหว้ยสะแก 

ต ำบลนำยม 

ต ำบลบำ้นโตก 

ต ำบลน้ำรอ้น 

ต ำบลชอนไพร 

ต ำบลตะเบำะ 

และต ำบลนำป่ำ) 
๑. อ ำเภอบงึสำมพนั 

๒. อ ำเภอหนองไผ่ 
๓. อ ำเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๑๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๕ 

(เฉพำะต ำบลระวงิ) 
๔. อ ำเภอวเิชยีรบุร ี

(เฉพำะต ำบลสำมแยก) 
๑. อ ำเภอศรเีทพ 

๒. อ ำเภอวเิชยีรบุร ี

(ยกเวน้ต ำบลสำมแยก) 
๕๕ มหำสำรคำม ๕ ๕ ๑ 

 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงมหำสำรคำม 
๒. อ ำเภอแกด ำ 

๓. อ ำเภอโกสุมพสิยั 

(เฉพำะต ำบลแกง้แก) 
๑. อ ำเภอวำปีปทุม 

๒. อ ำเภอบรบอื 

(ยกเวน้ต ำบลวงัไชย 

ต ำบลโนนแดง 

ต ำบลหนองคขูำด 

และต ำบลโนนรำษ)ี 
๑. อ ำเภอพยคัฆภูมพิสิยั 

๒. อ ำเภอยำงสสีุรำช 

๓. อ ำเภอนำดนู 

๔. อ ำเภอนำเชอืก 

(ยกเวน้ต ำบลส ำโรง 

ต ำบลหนองแดง 

ต ำบลปอพำน 

ต ำบลหนองเมก็ 

และต ำบลหนองเรอื) 
๑. อ ำเภอกุดรงั 

๒. อ ำเภอนำเชอืก 

(เฉพำะต ำบลส ำโรง 

ต ำบลหนองแดง 

ต ำบลปอพำน 

ต ำบลหนองเมก็ 

และต ำบลหนองเรอื) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

๓. อ ำเภอโกสุมพสิยั 

(เฉพำะต ำบลหวัขวำง 

ต ำบลยำงน้อย 

ต ำบลวงัยำว 

ต ำบลเขวำไร่ 
ต ำบลแพง 

ต ำบลหนองเหลก็ 

ต ำบลเหล่ำ 

ต ำบลหนองบอน 

ต ำบลโพนงำม 

ต ำบลยำงท่ำแจง้ 

ต ำบลหนองกุงสวรรค ์

และต ำบลดอนกลำง) 
๔. อ ำเภอบรบอื 

(เฉพำะต ำบลวงัไชย 

ต ำบลโนนแดง 

ต ำบลหนองคขูำด 

และต ำบลโนนรำษ)ี 
๑. อ ำเภอกนัทรวชิยั 

๒. อ ำเภอเชยีงยนื 

๓. อ ำเภอชื่นชม 

๔. อ ำเภอโกสุมพสิยั 

(เฉพำะต ำบลหนองบวั 

ต ำบลแห่ใต ้

ต ำบลเลงิใต ้

และต ำบลเขือ่น) 
๕๖ รำชบุร ี ๕ ๕ ๑ 

 
 
 
 
๒ 

อ ำเภอเมอืงรำชบุร ี
(ยกเวน้ต ำบลน้ำพุ 
ต ำบลหว้ยไผ่ 
ต ำบลดอนแร่ 
และต ำบลอ่ำงทอง) 
๑. อ ำเภอเมอืงรำชบุร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
๕ 

(เฉพำะต ำบลน้ำพุ 
ต ำบลหว้ยไผ่ 
ต ำบลดอนแร่ 
และต ำบลอ่ำงทอง) 

๒. อ ำเภอปำกท่อ 

๓. อ ำเภอสวนผึง้ 

๔. อ ำเภอวดัเพลง 

๕. อ ำเภอบำ้นคำ 

๑. อ ำเภอโพธำรำม 

(ยกเวน้ต ำบลบำ้นฆอ้ง 

ต ำบลบำ้นสงิห ์

และต ำบลดอนทรำย) 
๒. อ ำเภอจอมบงึ 

อ ำเภอบำ้นโป่ง 

๑. อ ำเภอดำเนินสะดวก 

๒. อ ำเภอบำงแพ 

๓. อ ำเภอโพธำรำม 

(เฉพำะต ำบลบำ้นฆอ้ง 

ต ำบลบำ้นสงิห ์

และต ำบลดอนทรำย) 
๕๗ ชยัภูม ิ ๖ ๖ ๑ 

๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
๕ 

อ ำเภอเมอืงชยัภูม ิ
๑. อ ำเภอจตัุรสั 

๒. อ ำเภอเนินสง่ำ 

๓. อ ำเภอบำ้นเขวำ้ 

๔. อ ำเภอหนองบวัระเหว 

๑. อ ำเภอเทพสถติ 

๒. อ ำเภอบำเหน็จณรงค ์

๓. อ ำเภอภกัดชีุมพล 

๔. อ ำเภอซบัใหญ่ 
๑. อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

๒. อ ำเภอหนองบวัแดง 

๑. อ ำเภอภูเขยีว 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๖ 

๒. อ ำเภอคอนสำร 

๑. อ ำเภอแกง้ครอ้ 

๒. อ ำเภอคอนสวรรค์ 
๓. อ ำเภอบำ้นแท่น 

๕๘ นครสวรรค ์ ๖ ๖ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงนครสวรรค ์
(เฉพำะต ำบลนครสวรรคต์ก 

(ในเขตเทศบำลนคร 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลนครสวรรคอ์อก 

(ในเขตเทศบำลนคร 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลแควใหญ่ 

(ในเขตเทศบำลนคร 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลปำกน้ำโพ 

ต ำบลวดัไทร 

ต ำบลบำงม่วง 

ต ำบลบำ้นมะเกลอื 

ต ำบลบำ้นแก่ง 

ต ำบลหนองกรด 

ต ำบลหนองกระโดน 

และต ำบลบงึเสนำท) 
๒. อ ำเภอเกำ้เลีย้ว 

(เฉพำะต ำบลมหำโพธ)ิ 
๓. อ ำเภอลำดยำว 

(เฉพำะต ำบลหนองยำว) 
๑. อ ำเภอเมอืงนครสวรรค ์

(ยกเวน้ต ำบลนครสวรรคต์ก 

(ในเขตเทศบำลนคร 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลนครสวรรคอ์อก 

(ในเขตเทศบำลนคร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลแควใหญ่ 
(ในเขตเทศบำลนคร 

นครสวรรค)์ 
ต ำบลปำกน้ำโพ 

ต ำบลวดัไทร 

ต ำบลบำงม่วง 

ต ำบลบำ้นมะเกลอื 

ต ำบลบำ้นแก่ง 

ต ำบลหนองกรด 

ต ำบลหนองกระโดน 

และต ำบลบงึเสนำท) 
๒. อ ำเภอพยุหะครี ี

๓. อ ำเภอโกรกพระ 

๔. อ ำเภอชุมแสง 

(เฉพำะต ำบลทบักฤชใต)้ 
๑. อ ำเภอบรรพตพสิยั 

๒. อ ำเภอชุมแสง 

(ยกเวน้ต ำบลทบักฤชใต)้ 
๓. อ ำเภอเกำ้เลีย้ว 

(ยกเวน้ตำบลมหำโพธ)ิ 
๑. อ ำเภอหนองบวั 

๒. อ ำเภอไพศำล ี

(ยกเวน้ต ำบลตะครอ้ 

ต ำบลสำโรงชยั 

และต ำบลโพธิป์ระสำท) 
๓. อ ำเภอท่ำตะโก 

๑. อ ำเภอตำคล ี

๒. อ ำเภอตำกฟ้ำ 

๓. อ ำเภอไพศำล ี

(เฉพำะต ำบลตะครอ้ 

ต ำบลสำโรงชยั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๖ 

และต ำบลโพธิป์ระสำท) 
๑. อ ำเภอลำดยำว 

(ยกเวน้ต ำบลหนองยำว) 
๒. อ ำเภอแม่วงก์ 
๓. อ ำเภอแม่เปิน 

๔. อ ำเภอชุมตำบง 

๕๙ นนทบุร ี ๖ ๖ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี
(เฉพำะต ำบลท่ำทรำย 

ต ำบลบำงกระสอ 

และต ำบลบำงเขน) 
๒. อ ำเภอปำกเกรด็ 

(เฉพำะต ำบลบำงพลบั 

ต ำบลออ้มเกรด็ 

ต ำบลเกำะเกรด็ 

และต ำบลท่ำอฐิ) 
อ ำเภอเมอืงนนทบุร ี

(ยกเวน้ต ำบลท่ำทรำย 

ต ำบลบำงกระสอ 

และต ำบลบำงเขน) 
๑. อ ำเภอบำงกรวย 

๒. อ ำเภอบำงใหญ่ 
(เฉพำะต ำบลบำ้นใหม่ 
ต ำบลบำงแม่นำง 

และต ำบลบำงใหญ่) 
อ ำเภอปำกเกรด็ 

(ยกเวน้ต ำบลบำงพลบั 

ต ำบลออ้มเกรด็ 

ต ำบลเกำะเกรด็ 

และต ำบลท่ำอฐิ) 
๑. อ ำเภอบำงบวัทอง 

(เฉพำะต ำบลพมิลรำช 

ต ำบลโสนลอย 
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๔๒๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
๖ 

ต ำบลบำงรกัพฒันำ 

และต ำบลบำงรกัใหญ่) 
๒. อ ำเภอบำงใหญ่ 
(ยกเวน้ต ำบลบำ้นใหม่ 
ต ำบลบำงแม่นำง 

และต ำบลบำงใหญ่) 
๑. อ ำเภอไทรน้อย 

๒. อ ำเภอบำงบวัทอง 

(ยกเวน้ต ำบลพมิลรำช 

ต ำบลโสนลอย 

ต ำบลบำงรกัพฒันำ 

และต ำบลบำงรกัใหญ่) 
๖๐ ปทุมธำนี ๖ ๖ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี 
(เฉพำะต ำบลบำงปรอก 

ต ำบลบำ้นฉำง 

ต ำบลบำงขะแยง 

ต ำบลบำงควูดั 

ต ำบลบำงหลวง 

ต ำบลบำงเดื่อ 

ต ำบลบำ้นใหม่ 
และต ำบลบำงกะด)ี 

๒. อ ำเภอลำดหลุมแกว้ 

๑. อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี 
(ยกเวน้ต ำบลบำงปรอก 

ต ำบลบำ้นฉำง 

ต ำบลบำงขะแยง 

ต ำบลบำงควูดั 

ต ำบลบำงหลวง 

ต ำบลบำงเดื่อ 

ต ำบลบำ้นใหม่ 
และต ำบลบำงกะด)ี 

๒. อ ำเภอสำมโคก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 
 
 
 
๖ 
 
 
 

๓. อ ำเภอคลองหลวง 

(เฉพำะเทศบำลเมอืง 

คลองหลวง) 
อ ำเภอคลองหลวง 

(เฉพำะเทศบำลเมอืงท่ำโขลง 
ต ำบลคลองสำม 

และต ำบลคลองสี)่ 
๑. อ ำเภอธญับุร ี

(เฉพำะต ำบลประชำธปัิตย)์ 
๒. อ ำเภอล ำลูกกำ 

(เฉพำะต ำบลคคูต) 
๑. อ ำเภอธญับุร ี

(เฉพำะต ำบลบงึยีโ่ถ) 
๒. อ ำเภอลำลูกกำ 

(ยกเวน้ต ำบลคคูต) 
๑. อ ำเภอคลองหลวง 

(เฉพำะต ำบลคลองหำ้ 

ต ำบลคลองหก 

และต ำบลคลองเจด็) 
๒. อ ำเภอหนองเสอื 

๓. อ ำเภอธญับุร ี

(เฉพำะต ำบลรงัสติ 

ต ำบลลำผกักูด 

ต ำบลบงึสนัน่ 

และต ำบลบงึน ้ำรกัษ์) 
๖๑ สกลนคร ๖ ๖ ๑ 

๒ 
 
 
 
 
๓ 

อ ำเภอเมอืงสกลนคร 
๑. อ ำเภอกุสุมำลย ์

๒. อ ำเภอโพนนำแกว้ 

๓. อ ำเภอโคกศรสีุพรรณ 

๔. อ ำเภอเต่ำงอย 

๕. อ ำเภอภูพำน 

๑. อ ำเภอพงัโคน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 

๒. อ ำเภอวำรชิภูม ิ

๓. อ ำเภอส่องดำว 

๔. อ ำเภอนิคมน ้ำอูน 

๕. อ ำเภอกุดบำก 

๑. อ ำเภอสว่ำงแดนดนิ 

๒. อ ำเภอเจรญิศลิป์ 

๑. อ ำเภอวำนรนิวำส 

๒. อ ำเภอบำ้นม่วง 

๑. อ ำเภอพรรณำนิคม 

๒. อ ำเภออำกำศอ ำนวย 

๓. อ ำเภอค ำตำกลำ้ 

๖๒ สุรำษฎรธ์ำนี ๖ ๖ ๑ 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 

อ ำเภอเมอืงสุรำษฎรธ์ำนี 
๑. อ ำเภอกำญจนดษิฐ ์

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งรงั 

ต ำบลชำ้งซำ้ย  
ต ำบลชำ้งขวำ 

ต ำบลป่ำร่อน 

และต ำบลคลองสระ) 
๒. อ ำเภอดอนสกั 

๓. อ ำเภอเกำะสมุย 

๔. อ ำเภอเกำะพะงนั 

๑. อ ำเภอกำญจนดษิฐ ์

(เฉพำะต ำบลทุ่งรงั 

ต ำบลชำ้งซำ้ย 

ต ำบลชำ้งขวำ  
ต ำบลป่ำร่อน 

และต ำบลคลองสระ) 
๒. อ ำเภอบำ้นนำสำร 

๓. อ ำเภอเวยีงสระ 

๑. อ ำเภอพุนพนิ 

๒. อ ำเภอบำ้นนำเดมิ 

๓. อ ำเภอครีรีฐันิคม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๖ 

(ยกเวน้ต ำบลท่ำขนอน 

ต ำบลน ้ำหกั 

และต ำบลบำ้นยำง) 
๔. อ ำเภอเคยีนซำ 

(ยกเวน้ต ำบลบำ้นเสดจ็) 
๑. อ ำเภอพระแสง 

๒. อ ำเภอชยับุร ี

๓. อ ำเภอพนม 

๔. อ ำเภอบำ้นตำขนุ 

๕. อ ำเภอเคยีนซำ 

(เฉพำะต ำบลบำ้นเสดจ็) 
๑. อ ำเภอไชยำ 

๒. อ ำเภอท่ำชนะ 

๓. อ ำเภอท่ำฉำง 

๔. อ ำเภอวภิำวด ี

๕. อ ำเภอครีรีฐันิคม 

(เฉพำะต ำบลท่ำขนอน 

ต ำบลน ้ำหกั 

และต ำบลบำ้นยำง) 
๖๓ เชยีงรำย ๗ ๗ ๑ 

 
 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย 
(ยกเวน้ต ำบลท่ำสำย 

ต ำบลสนัทรำย 

ต ำบลป่ำออ้ดอนชยั 

ต ำบลหว้ยสกั 

และต ำบลดอยลำน) 
๑. อ ำเภอแม่ลำว 

๒. อ ำเภอแม่สรวย 

๓. อ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ 

๑. อ ำเภอพำน 

๒. อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย 

(เฉพำะต ำบลท่ำสำย 

ต ำบลสนัทรำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๒๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
๗ 

ต ำบลป่ำออ้ดอนชยั 

ต ำบลหว้ยสกั 

และต ำบลดอยลำน) 
๑. อ ำเภอเทงิ 

๒. อ ำเภอป่ำแดด 

๓. อ ำเภอเวยีงชยั 

๔. อ ำเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

๑. อ ำเภอเชยีงของ 

๒. อ ำเภอเวยีงแก่น 

๓. อ ำเภอขนุตำล 

๔. อ ำเภอพญำเมง็รำย 

๕. อ ำเภอเชยีงแสน 

(เฉพำะต ำบลแม่เงนิ) 
๑. อ ำเภอแม่สำย 

๒. อ ำเภอเชยีงแสน 

(ยกเวน้ต ำบลแม่เงนิ) 
๓. อ ำเภอดอยหลวง 

๑. อ ำเภอแม่จนั 

๒. อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 

๖๔ รอ้ยเอด็ ๗ ๗ ๑ 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอด็ 
๒. อ ำเภอศรสีมเดจ็ 

๑. อ ำเภอโพธิช์ยั 

๒. อ ำเภอจงัหำร 

๓. อ ำเภอเชยีงขวญั 

๔. อ ำเภอธวชับุร ี

(เฉพำะต ำบลธวชับุร ี

ต ำบลนิเวศน์ 

ต ำบลหนองพอก 

ต ำบลมะอ ึ

ต ำบลอุ่มเมำ้ 

ต ำบลหนองไผ่ 
ต ำบลไพศำล 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลธงธำนี 
และต ำบลบงึนคร) 

๑. อ ำเภอโพนทอง 

๒. อ ำเภอเมยวด ี

๓. อ ำเภอหนองพอก 

(เฉพำะต ำบลหนองพอก 

ต ำบลภูเขำทอง 

ต ำบลบงึงำม 

ต ำบลผำน้ำยอ้ย 

ต ำบลโคกสว่ำง 

ต ำบลกกโพธิ ์
และต ำบลรอบเมอืง) 

๑. อ ำเภอเสลภูม ิ

๒. อ ำเภอทุ่งเขำหลวง 

๓. อ ำเภอธวชับุร ี

(ยกเวน้ต ำบลธวชับุร ี

ต ำบลนิเวศน์ 

ต ำบลหนองพอก 

ต ำบลมะอ ึ

ต ำบลอุ่มเมำ้ 

ต ำบลหนองไผ่ 
ต ำบลไพศำล 

ต ำบลธงธำนี 
และต ำบลบงึนคร) 

๔. อ ำเภอหนองพอก 

(ยกเวน้ต ำบลหนองพอก 

ต ำบลภูเขำทอง 

ต ำบลบงึงำม 

ต ำบลผำน้ำยอ้ย 

ต ำบลโคกสว่ำง 

ต ำบลกกโพธิ ์
และต ำบลรอบเมอืง) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 

๕. อ ำเภออำจสำมำรถ 

(เฉพำะต ำบลบำ้นแจง้ 

และต ำบลโพนเมอืง) 
๑. อ ำเภอพนมไพร 

๒. อ ำเภอหนองฮ ี

๓. อ ำเภอโพนทรำย 

๔. อ ำเภออำจสำมำรถ 

(ยกเวน้ต ำบลบำ้นแจง้ 

และต ำบลโพนเมอืง) 
๑. อ ำเภอสุวรรณภูม ิ

๒. อ ำเภอเมอืงสรวง 

๓. อ ำเภอจตุรพกัตรพมิำน 

(เฉพำะต ำบลหวัชำ้ง 

ต ำบลดงแดง  
ต ำบลดงกลำง 

ต ำบลป่ำสงัข ์ 
ต ำบลน ้ำใส 

และต ำบลศรโีคตร) 
๑. อ ำเภอเกษตรวสิยั 

๒. อ ำเภอปทุมรตัต์ 
๓. อ ำเภอจตุรพกัตรพมิำน 

(ยกเวน้ต ำบลหวัชำ้ง 

ต ำบลดงแดง  
ต ำบลดงกลำง 

ต ำบลป่ำสงัข ์ 
ต ำบลน ้ำใส 

และต ำบลศรโีคตร) 
๖๕ สมุทรปรำกำร ๗ ๗ ๑ 

 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 
(เฉพำะต ำบลบำงโปรง 

ต ำบลบำงดว้น 

ต ำบลบำงเมอืง 

ต ำบลทำ้ยบำ้น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๒ 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๖ 
 
๗ 

และต ำบลปำกน ้ำ) 
อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 

(เฉพำะต ำบลบำงป ู

ต ำบลบำงปใูหม่ 
ต ำบลแพรกษำ 

ต ำบลแพรกษำใหม่ 
และต ำบลทำ้ยบำ้นใหม่) 
อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 

(เฉพำะต ำบลเทพำรกัษ์ 
ต ำบลส ำโรงเหนือ 

และต ำบลบำงเมอืงใหม่) 
อ ำเภอบำงพล ี

(ยกเวน้ต ำบลหนองปรอื 

และต ำบลรำชำเทวะ) 
๑. อ ำเภอบำงบ่อ 

๒. อ ำเภอบำงเสำธง 

๓. อ ำเภอบำงพล ี

(เฉพำะต ำบลหนองปรอื 

และต ำบลรำชำเทวะ) 
อ ำเภอพระประแดง 

(ยกเวน้ต ำบลบำงจำก) 
๑. อ ำเภอพระสมุทรเจดยี์ 
๒. อ ำเภอพระประแดง 

(เฉพำะต ำบลบำงจำก) 
๖๖ สุรนิทร ์ ๗ ๗ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงสุรนิทร ์
(เฉพำะต ำบลเทนมยี ์

ต ำบลตระแสง  
ต ำบลตำออ็ง 

ต ำบลสวำย ต ำบลนำบวั 

ต ำบลเฉนียง ต ำบลคอโค 

ต ำบลนอกเมอืง 

และต ำบลส ำโรง) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. อ ำเภอล ำดวน 

(ยกเวน้ต ำบลตรำดม) 
๓. อ ำเภอปรำสำท 

(เฉพำะต ำบลบำ้นไทร 

ต ำบลทมอ ต ำบลไพล 

ต ำบลโคกยำง 

ต ำบลเชือ้เพลงิ 

ต ำบลทุ่งมน ต ำบลสมุด 

และต ำบลประทดับุ) 
๑. อ ำเภอเขวำสนิรนิทร ์

๒. อ ำเภอเมอืงสุรนิทร ์

(ยกเวน้ต ำบลเทนมยี ์

ต ำบลตระแสง  
ต ำบลตำออ็ง 

ต ำบลสวำย ต ำบลนำบวั 

ต ำบลเฉนียง  
ต ำบลคอโค 

ต ำบลนอกเมอืง 

และต ำบลส ำโรง) 
๓. อ ำเภอศขีรภูม ิ

(เฉพำะต ำบลช่ำงป่ี 

และต ำบลจำรพตั) 
๑. อ ำเภอจอมพระ 

๒. อ ำเภอสนม 

(เฉพำะต ำบลสนม 

ต ำบลหนองระฆงั 

ต ำบลนำนวน 

ต ำบลแคน 

และต ำบลหนองอยีอ) 
๓. อ ำเภอโนนนำรำยณ์ 

๔. อ ำเภอท่ำตูม 

(เฉพำะต ำบลเมอืงแก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 

ต ำบลบะ ต ำบลหนองเมธ ี

ต ำบลบวัโคก 

และต ำบลกระโพ) 
๕. อ ำเภอรตันบุร ี

(เฉพำะต ำบลหนองบวับำน 

ต ำบลเบดิ 

และต ำบลยำงสว่ำง) 
๑. อ ำเภอชุมพลบุร ี

๒. อ ำเภอท่ำตูม 

(ยกเวน้ต ำบลเมอืงแก 

ต ำบลบะ ต ำบลหนองเมธ ี

ต ำบลบวัโคก 

และต ำบลกระโพ) 
๓. อ ำเภอรตันบุร ี

(ยกเวน้ต ำบลหนองบวับำน 

ต ำบลเบดิ 

และต ำบลยำงสว่ำง) 
๔. อ ำเภอสนม 

(เฉพำะต ำบลโพนโก) 
๑. อ ำเภอส ำโรงทำบ 

๒. อ ำเภอศขีรภูม ิ

(ยกเวน้ต ำบลช่ำงป่ี 

และต ำบลจำรพตั) 
๓. อ ำเภอศรณีรงค ์

(เฉพำะต ำบลตรวจ 

และต ำบลแจนแวน) 
๔. อ ำเภอล ำดวน 

(เฉพำะต ำบลตร ำดม) 
๕. อ ำเภอสนม 

(เฉพำะต ำบลหวังวั) 
๑. อ ำเภอบวัเชด 

๒. อ ำเภอสงัขะ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๗ 

๓. อ ำเภอศรณีรงค ์

(ยกเวน้ต ำบลตรวจ 

และต ำบลแจนแวน) 
๑. อ ำเภอกำบเชงิ 

๒. อ ำเภอพนมดงรกั 

๓. อ ำเภอปรำสำท 

(ยกเวน้ต ำบลบำ้นไทร 

ต ำบลทมอ ต ำบลไพล 

ต ำบลโคกยำง 

ต ำบลเชือ้เพลงิ 

ต ำบลทุ่งมน ต ำบลสมุด 

และต ำบลประทดับุ) 
๖๗ ชลบุร ี ๘ ๘ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงชลบุร ี
(ยกเวน้ต ำบลบำงปลำสรอ้ย 

ต ำบลมะขำมหย่ง 

ต ำบลบำ้นโขด 

ต ำบลบำงทรำย 

ต ำบลหนองไมแ้ดง 

ต ำบลคลองต ำหรุ 
ต ำบลดอนหวัฬ่อ 

และต ำบลบำ้นสวน) 
๑. อ ำเภอเมอืงชลบุร ี

(เฉพำะต ำบลบำงปลำสรอ้ย 

ต ำบลมะขำมหย่ง 

ต ำบลบำ้นโขด 

ต ำบลบำงทรำย 

ต ำบลหนองไมแ้ดง 

ต ำบลคลองต ำหรุ 
ต ำบลดอนหวัฬ่อ 

และต ำบลบำ้นสวน) 
๒. อ ำเภอพำนทอง 

(ยกเวน้ต ำบลมำบโป่ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
๘ 

และต ำบลหนองหงษ์) 
๑. อ ำเภอพนัสนิคม 

๒. อ ำเภอเกำะจนัทร ์

๓. อ ำเภอพำนทอง 

(เฉพำะต ำบลมำบโป่ง 

และต ำบลหนองหงษ์) 
๑. อ ำเภอบำ้นบงึ 

๒. อ ำเภอบ่อทอง 

๓. อ ำเภอหนองใหญ่ 
๑. อ ำเภอศรรีำชำ 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งสุขลำ 

และต ำบลบงึ) 
๒. อ ำเภอเกำะสชีงั 

๑. อ ำเภอศรรีำชำ 

(เฉพำะต ำบลทุ่งสุขลำ 

และต ำบลบงึ) 
๒. อ ำเภอบำงละมุง 

(ยกเวน้ต ำบลหนองปรอื 

ต ำบลโป่ง ต ำบลหว้ยใหญ่ 
และต ำบลเขำไมแ้กว้) 

อ ำเภอบำงละมุง 

(เฉพำะต ำบลหนองปรอื 

ต ำบลโป่ง ต ำบลหว้ยใหญ่ 
และต ำบลเขำไมแ้กว้) 
อ ำเภอสตัหบี 

๖๘ นครศรธีรรมรำช ๘ ๘ ๑ 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 
(เฉพำะต ำบลท่ำไร่ 
ต ำบลปำกนคร ต ำบลบำงจำก 

ต ำบลไชยมนตร ี

ต ำบลมะม่วงสองตน้ 

ต ำบลโพธิเ์สดจ็  
ต ำบลท่ำเรอื 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๓๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
๕ 
 
 
 
๖ 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลท่ำซกั 

และเทศบำลนคร 

นครศรธีรรมรำช) 
๑. อ ำเภอปำกพนัง 

๒. อ ำเภอเชยีรใหญ่ 
๓. อ ำเภอหวัไทร 

๑. อ ำเภอพระพรหม 

๒. อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

๓. อ ำเภอชะอวด 

๔. อ ำเภอจุฬำภรณ์ 

๑. อ ำเภอทุ่งสง 

๒. อ ำเภอบำงขนั 

๑. อ ำเภอทุ่งใหญ่ 
๒. อ ำเภอถ ้ำพรรณรำ 

๓. อ ำเภอฉวำง 

๔. อ ำเภอพปินู 

๑. อ ำเภอร่อนพบิูลย ์

๒. อ ำเภอลำนสกำ 

๓. อ ำเภอชำ้งกลำง 

๔. อ ำเภอนำบอน 

๑. อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 

(ยกเวน้ต ำบลท่ำไร่ 
ต ำบลปำกนคร 

ต ำบลบำงจำก 

ต ำบลไชยมนตร ี

ต ำบลมะม่วงสองตน้ 

ต ำบลโพธิเ์สดจ็  
ต ำบลท่ำเรอื 

ต ำบลท่ำซกั 

และเทศบำลนคร 

นครศรธีรรมรำช) 
๒. อ ำเภอท่ำศำลำ 
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๔๓๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๘ ๑. อ ำเภอสชิล 

๒. อ ำเภอขนอม 

๓. อ ำเภอนบพติ ำ 

๔. อ ำเภอพรหมครี ี

๖๙ บุรรีมัย ์ ๘ ๘ ๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงบุรรีมัย ์
(ยกเวน้ต ำบลบวัทอง 

ต ำบลถลุงเหลก็ 

และต ำบลกลนัทำ) 
๑. อ ำเภอสตกึ 

๒. อ ำเภอบำ้นด่ำน 

๓. อ ำเภอแคนดง 

๔. อ ำเภอเมอืงบุรรีมัย ์

(เฉพำะต ำบลบวัทอง 

ต ำบลถลุงเหลก็ 

และต ำบลกลนัทำ) 
๑. อ ำเภอคเูมอืง 

๒. อ ำเภอพุทไธสง 

๓. อ ำเภอนำโพธิ ์
๔. อ ำเภอบำ้นใหม่ไชยพจน์ 

๕. อ ำเภอลำปลำยมำศ 

(เฉพำะต ำบลโคกสะอำด 

และต ำบลเมอืงแฝก) 
๑. อ ำเภอหนองหงส ์

๒. อ ำเภอชำนิ 
๓. อ ำเภอลำปลำยมำศ 

(ยกเวน้ต ำบลโคกสะอำด 

และต ำบลเมอืงแฝก) 
๑. อ ำเภอกระสงั 

๒. อ ำเภอพลบัพลำชยั 

๓. อ ำเภอหว้ยรำช 

๔. อ ำเภอประโคนชยั 

(เฉพำะต ำบลไพศำล) 
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๔๓๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๖ 
 
 
 
 
๗ 
. 
 
๘ 

๑. อ ำเภอหนองกี ่
๒. อ ำเภอโนนสุวรรณ 

๓. อ ำเภอนำงรอง 

(ยกเวน้ต ำบลทรพัยพ์ระยำ 

และต ำบลชุมแสง) 
๑. อ ำเภอบำ้นกรวด 

๒. อ ำเภอประโคนชยั 

(ยกเวน้ต ำบลไพศำล) 
๑. อ ำเภอละหำนทรำย 

๒. อ ำเภอปะคำ 

๓. อ ำเภอโนนดนิแดง 

๔. อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

๕. อ ำเภอนำงรอง 

(เฉพำะต ำบลทรพัยพ์ระยำ 

และต ำบลชุมแสง) 
๗๐ ศรสีะเกษ ๘ ๘ ๑ 

 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
๔ 
 
๕ 
 
 
 

๑. อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ 
๒. อ ำเภอวงัหนิ 

๑. อ ำเภอกนัทรำรมย ์

๒. อ ำเภอโนนคณู 

๓. อ ำเภอน ้ำเกลีย้ง 

๑. อ ำเภอกนัทรลกัษณ์ 

(เฉพำะต ำบลภูเงนิ) 
๒. อ ำเภอเบญจลกัษ์ 
๓. อ ำเภอศรรีตันะ 

๔. อ ำเภอพยุห ์

๕. อ ำเภอไพรบงึ 

อ ำเภอกนัทรลกัษณ์ 

(ยกเวน้ต ำบลภูเงนิ) 
๑. อ ำเภอขนุหำญ 

๒. อ ำเภอภูสงิห ์

๓. อ ำเภอขขุนัธ ์

(เฉพำะต ำบลปรอืใหญ่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
๘ 

ต ำบลนิคมพฒันำ 

ต ำบลศรตีระกูล 

และต ำบลตำอุด) 
๑. อ ำเภอขขุนัธ ์

(ยกเวน้ต ำบลปรอืใหญ่ 
ต ำบลนิคมพฒันำ 

ต ำบลศรตีระกูล 

และต ำบลตำอุด) 
๒. อ ำเภอปรำงคก์ู่ 
(ยกเวน้ต ำบลส ำโรงปรำสำท 

และต ำบลตูม) 
๑. อ ำเภออุทุมพรพสิยั 

๒. อ ำเภอหว้ยทบัทนั 

๓. อ ำเภอปรำงคก์ู่ 
(เฉพำะต ำบลส ำโรงปรำสำท 

และต ำบลตูม) 
๔. อ ำเภอเมอืงจนัทร ์

๑. อ ำเภอรำษไีศล 

๒. อ ำเภอยำงชุมน้อย 

๓. อ ำเภอศลิำลำด 

๔. อ ำเภอบงึบูรพ ์

๕. อ ำเภอโพธิศ์รสีุวรรณ 

๗๑ สงขลำ ๘ ๘ ๑ 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงสงขลำ 

อ ำเภอหำดใหญ่ 
(เฉพำะต ำบลหำดใหญ่ 
ต ำบลคลองแห 

และต ำบลคลองอู่ตะเภำ) 
๑. อ ำเภอหำดใหญ่ 
(เฉพำะต ำบลคเูต่ำ 

ต ำบลฉลุง ต ำบลทุ่งใหญ ่

ต ำบลท่ำขำ้ม ต ำบลน ้ำน้อย 

ต ำบลควนลงั  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 

ต ำบลทุ่งต ำเสำ 

และตำบลคอหงส)์ 
๒. อ ำเภอนำหม่อม 

๑. อ ำเภอระโนด 

๒. อ ำเภอกระแสสนิธุ ์
๓. อ ำเภอสทงิพระ 

๔. อ ำเภอสงิหนคร 

(ยกเวน้ต ำบลปำกรอ 

ต ำบลป่ำขำด 

ต ำบลท ำนบ 

ต ำบลชงิโค ต ำบลหวัเขำ 

และต ำบลสทงิหมอ้) 
๑. อ ำเภอสงิหนคร 

(เฉพำะต ำบลปำกรอ 

ต ำบลป่ำขำด 

ต ำบลท ำนบ 

ต ำบลชงิโค ต ำบลหวัเขำ 

และต ำบลสทงิหมอ้) 
๒. อ ำเภอควนเนียง 

๓. อ ำเภอบำงกล่ำ 

๔. อ ำเภอรตัภูม ิ

๑. อ ำเภอหำดใหญ่ 
(เฉพำะต ำบลพะตง 

และต ำบลบำ้นพรุ) 
๒. อ ำเภอคลองหอยโขง่ 

๓. อ ำเภอสะเดำ 

(ยกเวน้ต ำบลส ำนักแตว้ 

และต ำบลสำนักขำม) 
๑. อ ำเภอนำทว ี

๒. อ ำเภอสะบำ้ยอ้ย 

๓. อ ำเภอสะเดำ 

(เฉพำะต ำบลส ำนักแตว้ 
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๔๔๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๘ 

และต ำบลส ำนักขำม) 
๑. อ ำเภอจะนะ 

๒. อ ำเภอเทพำ 

๗๒ อุดรธำนี ๘ ๘ ๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงอุดรธำนี 
(เฉพำะเทศบำลนครอุดรธำนี 
เทศบำลเมอืงหนองส ำโรง 

เทศบำลต ำบลหนองบวั 

และต ำบลนำด)ี 
๑. อ ำเภอเพญ็ 

๒. อ ำเภอเมอืงอุดรธำนี 
(เฉพำะต ำบลบำ้นขำว 

ต ำบลนำขำ่ 

ต ำบลนำกวำ้ง 

ต ำบลกุดสระ 

ต ำบลหนองบวั 

ต ำบลสำมพรำ้ว 

ต ำบลหมมู่น 

และเทศบำลต ำบลนำขำ่) 
๓. อ ำเภอพบิูลยร์กัษ์ 
(ยกเวน้ต ำบลนำทรำย) 

๑. อ ำเภอบำ้นดุง 

๒. อ ำเภอทุ่งฝน 

๓. อ ำเภอสรำ้งคอม 

๔. อ ำเภอพบิูลยร์กัษ์ 
(เฉพำะต ำบลนำทรำย) 

๑. อ ำเภอหนองหำน 

๒. อ ำเภอประจกัษ์ศลิปำคม 

๓. อ ำเภอเมอืงอุดรธำนี 
(เฉพำะต ำบลโนนสงู 

ต ำบลหนองนำค ำ 

เทศบำลต ำบลหนองไผ่ 
เทศบำลต ำบล 
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๔๔๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองขอนกวำ้ง 

และเทศบำลเมอืงโนนสงู- 
น ้ำคำ) 

๑. อ ำเภอวงัสำมหมอ 

๒. อ ำเภอศรธีำตุ 
๓. อ ำเภอไชยวำน 

๔. อ ำเภอกู่แกว้ 

๕. อ ำเภอกุมภวำปี 

(เฉพำะต ำบลสอีอ 

เทศบำลต ำบลเวยีงค ำ 

และต ำบลท่ำลี)่ 
๑. อ ำเภอหนองแสง 

๒. อ ำเภอโนนสะอำด 

๓. อ ำเภอกุมภวำปี 

(ยกเวน้ต ำบลสอีอ 

เทศบำลต ำบลเวยีงคำ 

และต ำบลท่ำลี)่ 
๔. อ ำเภอเมอืงอุดรธำนี 
(เฉพำะต ำบลบำ้นจัน่ 

เทศบำลต ำบลบำ้นจัน่ 

และต ำบลบำ้นตำด) 
๑. อ ำเภอกุดจบั 

๒. อ ำเภอหนองววัซอ 

๓. อ ำเภอเมอืงอุดรธำนี 
(เฉพำะต ำบลหนองไฮ 

ต ำบลโคกสะอำด 

ต ำบลนิคมสงเครำะห ์

ต ำบลเชยีงพณิ 

ต ำบลเชยีงยนื 

ต ำบลบำ้นเลื่อม 

และเทศบำลต ำบล 

นิคมสงเครำะห)์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๘ ๑. อ ำเภอบำ้นผอื 

๒. อ ำเภอน ้ำโสม 

๓. อ ำเภอนำยงู 

๗๓ เชยีงใหม่ ๙ ๙ ๑ 
๒ 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๖ 
 
 
๗ 
 
๘ 
 
 
 
๙ 

อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
๑. อ ำเภอสำรภ ี

๒. อ ำเภอหำงดง 

๑. อ ำเภอสนักำแพง 

๒. อ ำเภอดอยสะเกด็ 

๓. อ ำเภอแม่ออน 

๑. อ ำเภอสนัทรำย 

๒. อ ำเภอพรำ้ว 

๓. อ ำเภอแม่แตง 

(เฉพำะต ำบลแม่หอพระ) 
๑. อ ำเภอแม่รมิ 

๒. อ ำเภอสะเมงิ 

๓. อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ 

๔. อ ำเภอแม่แตง 

(ยกเวน้ต ำบลแม่หอพระ) 
๑. อ ำเภอไชยปรำกำร 

๒. อ ำเภอเชยีงดำว 

๓. อ ำเภอเวยีงแหง 

๑. อ ำเภอฝำง 

๒. อ ำเภอแม่อำย 

๑. อ ำเภอสนัป่ำตอง 

๒. อ ำเภอจอมทอง 

๓. อ ำเภอแม่วำง 

๔. อ ำเภอดอยหล่อ 

๑. อ ำภอฮอด 

๒. อ ำเภอแม่แจ่ม 

๓. อ ำเภออมก๋อย 

๔. อ ำเภอดอยเต่ำ 

๗๔ ขอนแก่น ๑๐ ๑๐ ๑ อ ำเภอเมอืงขอนแก่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๕ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 

(เฉพำะต ำบลในเมอืง 

ต ำบลเมอืงเก่ำ 

ต ำบลบำ้นเป็ด) 
๑. อ ำเภอซ ำสงู 

๒. อ ำเภอเมอืงขอนแก่น 

(เฉพำะต ำบลศลิำ 

ต ำบลบำ้นทุ่ม 

ต ำบลพระลบั 

ต ำบลหนองตูม 

ต ำบลท่ำพระ 

ต ำบลบงึเนียม 

ต ำบลโคกส ี

ต ำบลบำ้นหวำ้ 

ต ำบลดอนชำ้ง 

ต ำบลดอนหนั 

และต ำบลแดงใหญ่) 
๑. อ ำเภอกระนวน 

๒. อ ำเภอน ้ำพอง 

๑. อ ำเภอเขำสวนกวำง 

๒. อ ำเภออุบลรตัน์ 

๓. อ ำเภอบำ้นฝำง 

๔. อ ำเภอเมอืงขอนแก่น 

(เฉพำะต ำบลบำ้นคอ้ 

ต ำบลสำรำญ 

ต ำบลโนนท่อน 

และต ำบลสำวะถ)ี 
๑. อ ำเภอหนองนำค ำ 

๒. อ ำเภอภูเวยีง 

๓. อ ำเภอเวยีงเก่ำ 

๔. อ ำเภอสชีมพ ู

(ยกเวน้ต ำบลนำจำน 

ต ำบลซำยำง ต ำบลภูห่ำน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๖ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๖ 
 
 
 
 
 
๗ 
 
๘ 
 
 
 
๙ 
 
 
 

๑๐ 

และต ำบลหนองแดง) 
๑. อ ำเภอชุมแพ 

๒. อ ำเภอภูผำม่ำน 

๓. อ ำเภอสชีมพ ู

(เฉพำะต ำบลนำจำน 

ต ำบลซ ำยำง ต ำบลภูห่ำน 

และต ำบลหนองแดง) 
๑. อ ำเภอหนองเรอื 

๒. อ ำเภอมญัจำครี ี

๑. อ ำเภอพล 

๒. อ ำเภอแวงน้อย 

๓. อ ำเภอแวงใหญ่ 
๔. อ ำเภอโคกโพธิไ์ชย 

๑. อ ำเภอหนองสองหอ้ง 

๒. อ ำเภอโนนศลิำ 

๓. อ ำเภอชนบท 

๔. อ ำเภอเปือยน้อย 

๑. อ ำเภอบำ้นไผ่ 
๒. อ ำเภอบำ้นแฮด 

๓. อ ำเภอพระยนื 

๗๕ อุบลรำชธำนี ๑๐ ๑๐ ๑ 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
 
 

อ ำเภอเมอืงอุบลรำชธำนี 
(ยกเวน้ต ำบลกระโสบ 

และต ำบลกุดลำด) 
๑. อ ำเภอเขือ่งใน 

๒. อ ำเภอม่วงสำมสบิ 

๑. อ ำเภอวำรนิชำรำบ 

๒. อ ำเภอนำเยยี 

อ ำเภอเดชอุดม 

(ยกเวน้ต ำบลทุ่งเทงิ) 
๑. อ ำเภอตระกำรพชืผล 

๒. อ ำเภอกุดขำ้วปุ้น 

๓. อ ำเภอเหล่ำเสอืโกก้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๗ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๖ 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

๑. อ ำเภอเขมรำฐ 

๒. อ ำเภอโพธิไ์ทร 

๓. อ ำเภอนำตำล 

๔. อ ำเภอศรเีมอืงใหม่ 
(เฉพำะต ำบลนำเลนิ 

และต ำบลหนำมแท่ง) 
๑. อ ำเภอศรเีมอืงใหม่ 
(ยกเวน้ต ำบลนำเลนิ 

และต ำบลหนำมแท่ง) 
๒. อ ำเภอโขงเจยีม 

๓. อ ำเภอตำลสุม 

๔. อ ำเภอดอนมดแดง 

๕. อ ำเภอเมอืงอุบลรำชธำนี 
(เฉพำะต ำบลกระโสบ 

และต ำบลกุดลำด) 
๑. อ ำเภอพบิูลมงัสำหำร 

๒. อ ำเภอสว่ำงวรีะวงศ์ 
๓. อ ำเภอสรินิธร 

(เฉพำะต ำบลฝำงคำ 

ต ำบลคนัไร่ 
และต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง 

ลำโดมน้อย) 
๑. อ ำเภอบุณฑรกิ 

๒. อ ำเภอนำจะหลวย 

๓. อ ำเภอสรินิธร 

(ยกเวน้ต ำบลฝำงคำ 

ต ำบลคนัไร่ 
และต ำบลนิคมสรำ้งตนเอง 

ลำโดมน้อย) 
๑. อ ำเภอน ้ำยนื 

๒. อ ำเภอน ้ำขุน่ 

๓. อ ำเภอทุ่งศรอีุดม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๘ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๔. อ ำเภอส ำโรง 

๕. อ ำเภอเดชอุดม 

(เฉพำะต ำบลทุ่งเทงิ) 
๗๖ นครรำชสมีำ ๑๔ ๑๔ ๑ 

 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 
(เฉพำะต ำบลในเมอืง 

ต ำบลหนองจะบก 

ต ำบลโพธิก์ลำง 

และต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) 
อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

(เฉพำะต ำบลจอหอ 

ต ำบลบำ้นใหม่ 
ต ำบลหมื่นไวย 

ต ำบลโคกสงู ต ำบลพุดซำ 

ต ำบลบำ้นโพธิ ์
ต ำบลหนองกระทุ่ม 

ต ำบลตลำด 

ต ำบลสมีุม ต ำบลหนองไขน่ ้ำ 
ต ำบลบำ้นเกำะ 

ต ำบลมะเรงิ 

ต ำบลพลกรงั 

ต ำบลโคกกรวด 

ต ำบลสุรนำร ี

และต ำบลปรุใหญ)่ 
๑. อ ำเภอสงูเนิน 

๒. อ ำเภอขำมทะเลสอ 

๓. อ ำเภอสคีิว้ 

(เฉพำะต ำบลสคีิว้ 

ต ำบลลำดบวัขำว 

ต ำบลหนองน ้ำใส 

ต ำบลคลองไผ่ 
ต ำบลมติรภำพ 

และต ำบลหนองหญ้ำขำว) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๔๙ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
๘ 

๑. อ ำเภอโนนสงู 

๒. อ ำเภอโนนไทย 

(เฉพำะต ำบลก ำปัง 

ต ำบลถนนโพธิ ์
ต ำบลส ำโรง 

ต ำบลด่ำนจำก 

และต ำบลมะค่ำ) 
๓. อ ำเภอพมิำย 

(เฉพำะต ำบลสมัฤทธิ ์
ต ำบลท่ำหลวง 

ต ำบลกระเบือ้งใหญ่ 
และต ำบลชวีำน) 

๑. อ ำเภอบวัใหญ่ 
๒. อ ำเภอแกง้สนำมนำง 

๓. อ ำเภอบวัลำย 

๔. อ ำเภอสดีำ 

๕. อ ำเภอบำ้นเหลื่อม 

๑. อ ำเภอประทำย 

๒. อ ำเภอโนนแดง 

๓. อ ำเภอเมอืงยำง 

๔. อ ำเภอลำทะเมนชยั 

๕. อ ำเภอคง 

(เฉพำะต ำบลเทพำลยั 

ต ำบลขำมสมบูรณ์ 

และต ำบลตำจัน่) 
๑. อ ำเภอชุมพวง 

๒. อ ำเภอพมิำย 

(ยกเวน้ต ำบลสมัฤทธิ ์
ต ำบลท่ำหลวง 

ต ำบลกระเบือ้งใหญ่ 
และต ำบลชวีำน) 

๑. อ ำเภอหว้ยแถลง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๕๐ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
๙ 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. อ ำเภอจกัรำช 

๓. อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

๑. อ ำเภอโชคชยั 

๒. อ ำเภอหนองบุญมำก 

๓. อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

(เฉพำะต ำบลหวัทะเล 

ต ำบลหนองระเวยีง 

และต ำบลพะเนำ) 
๑. อ ำเภอครบุร ี

๒. อ ำเภอเสงิสำง 

๓. อ ำเภอวงัน้ำเขยีว 

(เฉพำะต ำบลวงัน ้ำเขยีว 

และต ำบลไทยสำมคัค)ี 
๑. อ ำเภอปักธงชยั 

๒. อ ำเภอวงัน ้ำเขยีว 

(ยกเวน้ต ำบลวงัน ้ำเขยีว 

และต ำบลไทยสำมคัค)ี 
๓. อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ 

(เฉพำะต ำบลหนองบวัศำลำ 
และต ำบลไชยมงคล) 

๔. อ ำเภอปำกช่อง 

(เฉพำะต ำบลวงักะทะ) 
อ ำเภอปำกช่อง 

(ยกเวน้ต ำบลวงักะทะ) 
๑. อ ำเภอด่ำนขนุทด 

๒. อ ำเภอเทพำรกัษ์ 
๓. อ ำเภอสคีิว้ 

(ยกเวน้ต ำบลสคีิว้ 

ต ำบลลำดบวัขำว 

ต ำบลหนองน้ำใส 

ต ำบลคลองไผ่ 
ต ำบลมติรภำพ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๕๑ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๑๔ 

และต ำบลหนองหญ้ำขำว) 
๑. อ ำเภอขำมสะแกแสง 

๒. อ ำเภอพระทองค ำ 

๓. อ ำเภอคง 

(ยกเวน้ต ำบลเทพำลยั 

ต ำบลขำมสมบูรณ์ 

และต ำบลตำจัน่) 
๔. อ ำเภอโนนไทย 

(ยกเวน้ต ำบลก ำปัง 

ต ำบลถนนโพธิ ์
ต ำบลส ำโรง 

ต ำบลด่ำนจำก 

และต ำบลมะค่ำ) 
๗๗ กรุงเทพมหำ

นคร 
๓๐ ๓๐ ๑ 

 
 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 
 
 
 

๑. เขตพระนคร 
๒. เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย 

๓. เขตสมัพนัธวงศ ์

๔. เขตดุสติ 

(ยกเว้นแขวงถนนนคร
ไชยศร)ี 

๑. เขตปทุมวนั 

๒. เขตบำงรกั 

๓. เขตสำทร 

๑. เขตบำงคอแหลม 

๒. เขตยำนนำวำ 

๑. เขตคลองเตย 

๒. เขตวฒันำ 

๑. เขตดนิแดง 

๒. เขตหว้ยขวำง 

๑. เขตพญำไท 

๒. เขตรำชเทว ี

๓. เขตจตุจกัร 

(เฉพำะแขวงจตุจกัร 
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๔๕๒ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๗ 
 
 
 
๘ 
 
 
๙ 
 
 
 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 
 
 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
 
 
 

๒๐ 

และแขวงจอมพล) 
๑. เขตบำงซื่อ 

๒. เขตดุสติ 

(เฉพำะแขวงถนนนคร
ไชยศร)ี 

๑. เขตลำดพรำ้ว 

๒. เขตวงัทองหลำง 

(ยกเวน้แขวงพลบัพลำ) 
๑. เขตหลกัสี ่
๒. เขตจตุจกัร 

(ยกเวน้แขวงจตุจกัร 

และแขวงจอมพล) 
เขตดอนเมอืง 

เขตสำยไหม 

เขตบำงเขน 

๑. เขตบำงกะปิ 

๒. เขตวงัทองหลำง 

(เฉพำะแขวงพลบัพลำ) 
๑. เขตบงึกุ่ม 

๒. เขตคนันำยำว 

(เฉพำะแขวงรำมอนิทรำ) 
๑. เขตมนีบุร ี

๒. เขตคนันำยำว 

(ยกเวน้แขวงรำมอนิทรำ) 
เขตคลองสำมวำ 

เขตหนองจอก 

เขตลำดกระบงั 

๑. เขตสะพำนสงู 

๒. เขตประเวศ 

(ยกเวน้แขวงหนองบอน 

และแขวงดอกไม)้ 
๑. เขตสวนหลวง 
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๔๕๓ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
 
 

๒๑ 
 

๒๒ 
 
 
 
 
 

๒๓ 
 
 
 
 

๒๔ 
 

๒๕ 
๒๖ 

 
 

๒๗ 
 
 
 
 
 

๒๘ 
๒๙ 

 
 

๒. เขตประเวศ 

(เฉพำะแขวงหนองบอน 

และแขวงดอกไม)้ 
๑. เขตบำงนำ 

๒. เขตพระโขนง 

๑. เขตคลองสำน 

๒. เขตบำงกอกใหญ่ 
๓. เขตธนบุร ี

(ยกเวน้แขวงดำวคะนอง 

แขวงบุคคโล 

และแขวงส ำเหร่) 
๑. เขตจอมทอง 

๒. เขตธนบุร ี

(เฉพำะแขวงดำวคะนอง 

แขวงบุคคโล 

และแขวงส ำเหร่) 
๑. เขตรำษฎรบ์ูรณะ 

๒. เขตทุ่งครุ 
เขตบำงขนุเทยีน 

๑. เขตบำงบอน 

๒. เขตหนองแขม 

(เฉพำะแขวงหนองแขม) 
๑. เขตทววีฒันำ 

๒. เขตตลิง่ชนั 

(เฉพำะแขวงตลิง่ชนั 

และแขวงฉิมพล)ี 
๓. เขตหนองแขม 

(ยกเวน้แขวงหนองแขม) 
เขตบำงแค 

๑. เขตภำษเีจรญิ 

๒. เขตตลิง่ชนั 

(ยกเวน้แขวงตลิง่ชนั 
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๔๕๔ 

 

ล ำดบั 

ที ่
จงัหวดั จ ำนวน 

สมำชกิสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร 

จ ำนวน 

เขตเลอืกตัง้ 

เขต 

เลอืกตัง้ที ่
ทอ้งทีท่ีป่ระกอบ 

เป็นเขตเลอืกตัง้ 

 
๓๐ 

และแขวงฉิมพล)ี 
๑. เขตบำงพลดั 

๒. เขตบำงกอกน้อย 

 

จงึประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อทิธพิร  บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๕๕ 

 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 

เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 

กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนใหมห่รอืเลอืกตัง้ใหม ่

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๒๔  
แห่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบขอ้ ๖ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จึงออกประกำศไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เรื่อง หลกัเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรเลอืกตัง้ กรณีคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ให้มีกำรออก
เสยีงลงคะแนนใหม่หรอืเลอืกตัง้ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

ขอ้ ๒๘  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  กรณีจ ำเป็นที่ไม่อำจปฏิบัติตำมประกำศนี้  หรือกรณีที่คณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้เหน็สมควรใหม้กีำรปฏบิตันิอกเหนือจำกประกำศนี้ ใหข้อ
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นรำยกรณี 

 

ส่วนที ่๑ 

กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม ่

   
 

ข้อ ๔  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขตเลือกตั ้ง และคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั ้งประจ ำเขตเลือกตั ้งที่ ได้ รับกำรแต่ งตั ้งไว้ในครำวที่มีกำรเลือกตั ้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครัง้หลังสุดปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้เห็นสมควรเปลี่ยนแปลง เพื่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ควำมซื่อสตัย์สุจรติ 
หรอืเหมำะสม หรอืควำมจ ำเป็นใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แต่งตัง้ตำมขอ้ ๑๘ ขอ้ ๒๕ และ

 
๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๑๑/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๕๖ 

 

ขอ้ ๒๐๙ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อ  ๕   ให้คณ ะกรรมกำรประจ ำห น่ วย เลือกตั ้งและเจ้ำห น้ ำที่ ร ักษ ำ 
ควำมปลอดภยัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ไว้ในครำวที่มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร
ครัง้ล่ำสุดปฏิบตั ิหน้ำที่ต ่อไป เว ้นแต่กรณี ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำเขต
เลอืกตัง้เหน็สมควรทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพื่อควำมเหมำะสมหรอืควำมจ ำเป็นกก็ระท ำได ้และ
ใหน้ ำควำมในหมวด ๕ กำรด ำเนินกำรเลอืกตัง้ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๖  ใหใ้ชป้ระกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้และที่เลอืกตัง้ชุดทีไ่ดป้ระกำศไวใ้น
ครำวทีม่กีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้ล่ำสุด 

 

ข้อ ๗  ให้ใช้ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในครำวที่มีกำรเลือกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครัง้ล่ำสุด ยกเวน้กรณีไม่มปีระกำศบญัช ีรำยชื่อผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้เหลอือยู่หรอืช ำรดุ ใหจ้ดัท ำประกำศบญัชรีำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใหม่ใหเ้พยีงพอ
ส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ 

 

ขอ้ ๘  ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประจ ำเขตเลอืกตัง้และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ประชำสมัพนัธ์กำรออกเสยีงลงคะแนน
ใหม่ใหป้ระชำชนในเขตเลอืกตัง้ทีม่กีำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ไดท้รำบโดยทัว่กนั 

 

ข้อ ๙  กรณี ที่ พรรคกำรเมืองที่ ส่ งผู้ สมัครรับเลือกตั ้งในเขตเลือกตั ้งใด 
ทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่ และประสงค์จะส่งผูแ้ทน
พรรคกำรเมอืงไปประจ ำ ณ ทีเ่ลอืกตัง้เพื่อสงัเกตกำรณ์กำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนับ
คะแนน โดยใหม้รีะยะเวลำกำรยื่นหนังสอืแต่งตัง้ตวัแทนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำ
เขตเลอืกตัง้ก่อนวนัออกเสยีงลงคะแนนหำ้วนั 

 

ข้อ ๑๐  ให้งดเว้นกำรจดัให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตัง้กลำงในเขต
เลือกตัง้ นอกเขตเลือกตัง้ และนอกรำชอำณำจกัร ตำมมำตรำ ๑๐๖ และมำตรำ ๑๐๗ และ
มำตรำ ๑๐๙ แห่งพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทน
รำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบขอ้ ๑๗๖ และขอ้ ๑๘๒ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ กำรเลอืกตัง้ 

 
 

๔๕๗ 

 

กำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรนอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. ๒๕๖๑  
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรเลอืกตัง้ใหม ่

   
 

ขอ้ ๑๑  ใหน้ ำควำมในส่วนที ่๑ กำรออกเสยีงลงคะแนนใหม่มำใชบ้งัคบักบักำร
แต่งตัง้ผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขต
เลือกตัง้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ และเจ้ำหน้ำที่ร ักษำควำมปลอดภัย  
กำรประกำศก ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ และที่เลอืกตัง้กำรประกำศบญัชีรำยชื่อผู้มีสทิธเิลือกตัง้ 
กำรส่งผู้แทนพรรคกำรเมืองไปประจ ำ ณ ที่เลือกตัง้ และกำรงดเว้นกำรจัดให้มีกำร 
ออกเสยีงลงคะแนน ณ ทีเ่ลอืกตัง้กลำงในเขตเลอืกตัง้ นอกเขตเลอืกตัง้ และนอกรำชอำณำจกัร 
ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ใหม่ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๒  ใหง้ดเวน้กำรแจง้รำยชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปยงัเจ้ำบ้ำน ตำมมำตรำ ๓๖ 
แห่งพระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบขอ้ ๗๕ ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวัด 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ ำเขตเลอืกตัง้ และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ประชำสมัพนัธ์
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรใหม่ใหป้ระชำชนในเขตเลอืกตัง้ที่มกีำรเลอืกตัง้
ใหม่ไดท้รำบโดยทัว่กนั 

 

ขอ้ ๑๓  ใหย้่นระยะเวลำกำรขอเพิม่ชื่อผู้มสีทิธเิลอืกตัง้หรอืกำรถอนชื่อผูไ้ม่มี
สทิธเิลอืกตัง้ตำมมำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบขอ้ ๗๖ หรอืขอ้ ๗๙ 
ของระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหม้รีะยะเวลำกำรขอเพิม่ชื่อหรอืถอนชื่อก่อนวนัเลอืกตัง้หำ้วนั 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อทิธพิร  บญุประคอง 

ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 


