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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยจานวน หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอนั สมควร
และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดจานวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
หรือเมื่อมีเหตุอัน สมควร ในการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจคานวณเป็นเงิน ได้
แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ของพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒2 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕6๐ มาตรา ๕ มาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 73/2561 (37) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
และในการประชุมครั้งที่ 78/2561 (42) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจานวน หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ ต ามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับ
การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบฉบับนี้
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
“ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมื อ ง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจ าจั ง หวั ด
และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดที่กาหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการ
การเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
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“การให้ ต ามปกติประเพณี ” หมายความว่า การให้ที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี เช่น งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแต่งงาน
งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานเทศกาล งานขึ้นปีใหม่ งานศพ เป็นต้น
“เหตุอันสมควร” หมายถึง การให้ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคล
หรือสัตว์ ทาให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
“ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน
หรือนามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น
ยิน ยอมหรือไม่คัดค้าน ในกรณีที่นาทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ตามปกติในท้องที่นั้น ๆ
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความรวมถึง การให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้ส่วนลด
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และการทาให้หนี้ลดลงหรือ
ระงับสิ้นไปด้วย
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
“เขตเลือกตั้ง ” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“ผู้คัดค้าน” หมายความว่า พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
พรรคการเมืองซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่า
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ภายหลังวันเลือกตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ 4 ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือ
หรื อ เอกสารให้ บุ ค คลใดเป็ น การเฉพาะ ถ้ า ได้ แ จ้ ง ยื่ น หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ หรื อ เอกสารให้ บุ ค คลนั้ น
ณ ภูมิลาเนา หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบแล้ว
ข้อ 5 พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใด ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อั น อาจค านวณเป็ น เงิน ได้ แ ก่บุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ คคล ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการใช้ จ่ า ยเกี่ ยวกับ
การเลือกตั้ง โดยให้น าไปรวมค านวณเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
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ถ้าเป็นการกระทาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทาภายในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือว่า
เป็น การใช้จ่ ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยให้นาไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายของผู้นั้นในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ข้อ 6 การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
ถือเป็นการให้ปกติประเพณี หรือมีเหตุอันสมควร
(๑) การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณี โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
(๒) การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยมีราคาหรือมูลค่าที่พรรคการเมืองให้ได้ไม่เกินสามล้านบาท
(๓) การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยมีราคาหรือมูลค่าที่ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกินสามแสนบาท
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าจานวนที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้นาไปรวม
คานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
การให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยาแก่ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน บุต รบุญธรรม หรือผู้รับบุต รบุญธรรม มิต้องนาไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ข้อ 7 ในกรณี ที่ มี ค วามปรากฏต่ อ คณะกรรมการว่ า มี พ รรคการเมื อ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กระทาการตามข้อ 5 หรือข้อ 6 วรรคสอง ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อเท็จจริง
พร้อมเสนอความเห็น ให้คณะกรรมการพิจารณาสั่งให้เลขาธิการบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามแบบท้ายระเบียบนี้ และ
แจ้งให้พรรคการเมืองทราบ
ถ้ า เป็ น การกระท าของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรซึ่ ง กระท าภายในเขตเลื อ กตั้ ง ของตน
ให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
ข้อ 8 การบั น ทึ ก ของเลขาธิ ก ารไว้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ ง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกระทาภายในเขตเลือกตั้งของตน ให้นับระยะเวลาในการนาราคา
หรือมูลค่า ไปรวมคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปอั น เนื่ อ งมาจากการครบอายุ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎร
ให้นับหลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่คณะกรรมการประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง
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(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนือ่ งมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตัง้ แทนตาแหน่งทีว่ า่ ง
ให้นับหลังจากวันเลือกตั้งครั้งหลังสุดจนถึงก่อนวันที่ยุบสภาหรือตาแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการบันทึกของเลขาธิการไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามข้อ ๗
ให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้กระทาภายในเขตเลือกตั้งของตน มีสิทธิยื่นคัดค้าน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การคัดค้านต้องทาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคาสุภาพ
(๒) ระบุวัน เดือน ปีที่ทาหนังสือคัดค้าน
(๓) ระบุชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้คัดค้าน หากมีหลายคน อาจจัดทาเป็นบัญชีแนบท้าย
หนังสือคัดค้าน
(๔) ระบุข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา
และสถานที่ที่เกิดการกระทา รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน
การยื่น คัด ค้าน ให้ ยื่น ต่อคณะกรรมการ ณ สานักงาน ด้วยตนเองหรือยื่นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่น หรือมอบอานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่คาคัดค้านมีสาระสาคัญไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคัดค้านตามวรรคหนึ่งเพื่อแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑0 เมื่ อ ส านั ก งานได้ รั บ หนั ง สื อ คั ด ค้ า นให้ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงมติ ซึ่งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคลคณะหนึ่ งหรือหลายคณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนพิจารณาก็ได้
ข้อ ๑1 มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดและให้เลขาธิการปฏิบัติไปตามนั้น และแจ้งให้
ผู้คัดค้านทราบ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้นหรื อผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
วันที่

เดือน

พ.ศ.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ระบุชื่อนิติบุคคล)
ซึง่ ดารงตาแหน่ง (ระบุตาแหน่งทางการเมือง)
เลขประจาตัวประชาชน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง

หรือทะเบียนเลขที่
หมู่ที่

ซอย

อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ได้  ให้เงิน  ให้ทรัพย์สิน  ให้ประโยชน์อื่นใด  จ่ายแทนกัน ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่

รายละเอียดการให้

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
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(
)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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/
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