
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
เป็นปทีี่  ๘  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗   
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๖



มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน  ซึ่งเป็น 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ผู้สมัครเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก าหนด  เขตเลือกตัง้ละหนึง่คน 

 (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน   ซึ่งเป็น 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น   โดยเลือกเพียง 
พรรคการเมืองเดียวทั้งประเทศ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) ก าหนดวันและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเก้าคน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน 

ในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง  ในกรณีที่หน่วยเลือกตั้งใดมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้ง 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์และไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและ 
การแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

 (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน  จ านวนที่ได้รับให้ถือว่า 
เป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๖



 (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม   (๑)  ให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน  โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 

 (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน  ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 

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

 (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี  โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มี
จ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ให้เสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  ให้มีค าสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่   

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว  และด าเนินการต่อไปตามมาตรา  ๑๓๘” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิด 
หรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น  ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๖



“มาตรา ๕๖ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว   ให้มีสิทธิส่งผู้สมัคร 
แบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี  มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

 (๑) ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 

 (๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น   
และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 

 (๓) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้สมัคร
ตามล าดับหมายเลข 

 (๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอื่นและไม่ซ้ ากับ  
รายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

“ให้น าความในมาตรา  ๔๘  มาใช้บังคับแก่การให้หมายเลขประจ าตัวส าหรับผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้ง 

 (๒) จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    
ในกรณีที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อผู้ใดของพรรคการเมืองได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการเลือกตั้งเป็ นจ านวนเท่าใด   
ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย   

 ในการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตาม  (๒)  จะก าหนดโดยใช้จ านวนสมาชิก 
ของพรรคการเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเป็นฐานในการค านวณมิได้   โดยให้
คณะกรรมการหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง  และให้มีการทบทวนการก าหนดจ านวนเงินดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างน้อยทุกสี่ปี” 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๖



มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น  หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  ให้งดเว้น 
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือก 
ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้   

 (๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้   ทรัพย์สิน  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

 (๒) ให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห์  หรือสถาบันอื่นใด 

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

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง” 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนให้ ใช้บัตรเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

แบบละหนึ่งใบ  ซึ่งต้องมีลักษณะแตกต่างที่สามารถจ าแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
 บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีช่องท าเครื่องหมายและหมายเลขไม่น้อยกว่าจ านวน

ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น 
 บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องมีช่องท าเครื่องหมายและหมายเลขของบัญชีรายชื่อของ  

พรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองพร้อมภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองครบทุกพรรคที่ส่งสมัครรับเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ 

 บัตรเลือกตั้งตามวรรคสองและวรรคสามต้องมีช่องท าเครื่องหมายว่าไม่เลือกผู้สมัครใดหรือ 
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

 การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๕
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“มาตรา ๙๑ การออกเสียงลงคะแนน  ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย
ของหมายเลขผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง   และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด   ให้ท า
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมืองใด”” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๒  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท 
ลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไร  แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้น 
ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนอย่างไร” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การต่างประเทศจะก าหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้   หากจะเป็นการสะดวก  รวดเร็ว  
และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการด าเนนิการตามวรรคหนึง่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารทีค่ณะกรรมการ
ก าหนด  หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะก าหนดให้แตกต่างไปจากมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)   
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งต้องก าหนดให้มี 
การนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ   
“ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”  ด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ของมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๖
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“(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนหนึ่งคน  หรือเลือกบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองเกินหนึ่งบัญชีรายชื่อ 

 (๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  
เว้นแต่เป็นการท าเครื่องหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองใด” 

 (๖) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง   และ 
ท าเครื่องหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมอืงใด”  ด้วย” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานความไม่ถูกต้องตรงกันพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ  
พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบ  และน าส่งหีบบัตรและอุปกรณ์แก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย   

 เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้ 
ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นว่าความไม่ถูกต้องตรงกันนั้น 
มิได้เกิดจากการทุจริตและไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไป  จะสั่งให้ยุติก็ได้” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๓ เมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น   รวมทั้ง 
คะแนนที่ได้จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และคะแนน 
ที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   

 (๒) ประกาศผลการนับคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  
และคะแนนที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด” 

้หนา   ๗
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มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๖ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตัง้นั้น  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตัง้ใหม่   
ในกรณีเช่นนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครใหม่  โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๘ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อจาก
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว  ให้ด าเนินการค านวณสัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
ทั้งประเทศ   

 (๒) ให้น าคะแนนรวมจาก  (๑)  หารด้วยหนึ่งร้อย  ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน   

 (๓) ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมือง 
จะได้รับ  ให้น าคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ   หารด้วย 
คะแนนเฉลี่ยตาม  (๒)  ผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นจ านวนเต็มคือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 

 (๔) ในกรณีที่จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกัน
ทุกพรรคการเมืองมีจ านวนไม่ครบหนึ่งร้อยคน  ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษโดยไม่มีจ านวนเต็ม
และพรรคการเมืองที่มีเศษหลังจากการค านวณตาม  (๓)  พรรคใดเป็นหรือมีเศษจ านวนมากที่สุด   
ให้ได้รับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีกหนึ่งคนเรียงตามล าดับ  จนกว่าจะมีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจ านวนหนึ่งร้อยคน 

 (๕) ในการด าเนินการตาม  (๔)  ถ้าในล าดับใดมี เศษเท่ากันและจะท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกินจ านวนหนึ่งร้อยคน  ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษ
เท่ากันจับสลากตามวันและเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  เพ่ือให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อครบจ านวน 
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 ให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองตามจ านวนที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 
ตามผลการค านวณตามวรรคหนึ่งได้รับเลือกตั้งเรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
จนครบจ านวน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
ที่พรรคการเมืองนั้นได้ส่งสมัคร  จ านวนที่ยังขาดอยู่ให้เป็นไปตามมาตรา  ๘๓  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๙ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการค านวณสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๒๘  แล้ว  และคณะกรรมการมีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งว่า
ผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว    
แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๐ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วให้น าผลการเลือกตั้งไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อมีประธานรัฐสภาแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 
ของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบโดยเร็ว” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๓๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๒ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง   ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใด 
กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
ผู้สมัครผู้ใดก่อให้บุคคลอื่นกระท า  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่า 
มีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น   หรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ  จนอาจเป็นเหตุ 
ให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ในกรณีที่การกระท าการนั้นเป็นการกระท าเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    
ให้คณะกรรมการสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่   และสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครซึ่งกระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว  เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีค าสั่ง 

 (๒) ในกรณีที่การกระท าการนั้นเป็นการกระท าเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ   
ให้บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย   
และให้คณะกรรมการสั่งมิให้นับเป็นคะแนนในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  ทั้งนี้  มิให้น าความในมาตรา  ๑๑๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่บัตรเสีย
ดังกล่าว  เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งภายหลังการนับคะแนนแล้ว” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้   เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี้  เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร
ผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  หรือให้ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใด  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่ งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ 
เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๗ ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะด าเนินการ
สอดส่อง  สืบสวน  ไต่สวน  หรือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  เพ่ือตรวจสอบให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว  มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือกรรมการแต่ละคนพบเห็นการกระท าหรือการงดเว้น 
การกระท าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย  ให้มีอ านาจสั่งระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการเลือกตั้ง  และสั่งให้ 
ด าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   หรือการเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย  
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หรือทุกหน่วยเลือกตั้งได้  ในกรณีที่เป็นการด าเนินการของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๓๐ การแบ่งเขตเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปส าหรับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างที่อาจจะมีขึ้น
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป 

มาตรา ๓๑ การด าเนินการใด ๆ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ให้มีผลใช้บังคับได้กับการด าเนินการเพ่ือการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นภายหลังวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๑
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน  โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน   
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน  โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ  และการค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ งให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับ  
จ านวนคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน   
การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประกอบกับเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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