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รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ | รัฐธรรมนูญแห่งอาราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

-

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง
พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด และบัญชีอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมฯ
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย ชี้ขาด (ฉบับที่ 6)
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
- ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
- ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กต.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ช้วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550
- ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. 2550
- ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิด หรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง
- ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550
- ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550
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- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใด ๆ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551
- ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
- ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
- ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551
- ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
- ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของ พรรคการเมืองทาง
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