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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เหตุผล 
 

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของ 
สภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึง
การมสี่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทาง 
ที่บัญญตัิไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 



 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. .... 
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........................................... 
........................................... 

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

................................................ 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 
 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
และเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

................................................ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 



๒ 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๓) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด” หมายความว่า  ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“นายอ าเภอ” ให้หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการเขต 
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง” หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง” หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 



๓ 

 

“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า  ท้องที่ท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“หนว่ยเลือกตั้ง” หมายความว่า  ท้องที่ท่ีก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 

“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  
และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย 

“จังหวัด” ให้หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” ให้หมายความรวมถึง  เขต และกิ่งอ าเภอ 
“ต าบล” ให้หมายความรวมถึง  แขวง 
“ศาลากลางจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
“ที่ว่าการอ าเภอ” ให้หมายความรวมถึง  ส านักงานเขต และที่ว่าการกิ่งอ าเภอ 
 
มาตรา ๕  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน

อ่ืนของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งแทน การจัดการเลือกตั้งให้ด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือของหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นหรือบุคคลอ่ืนใด แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ที่จัดการเลือกตั้งร้องขอ 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นประการอ่ืน  

การใดท่ีก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น  
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว 
และในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใด 
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว  

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหรือ
มีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
โดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับ 
แก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ



๔ 

 

เป็นการทั่วไปตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอน 
การด าเนินงานไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
ให้ชัดเจนด้วย 

 
มาตรา ๗  กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ

เลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
นี้ หากได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง
ปกครอง  

 
มาตรา ๘  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๙  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ 
ไม่เกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๑๐  ให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เว้นแต่ในกรณีของสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้  

ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับ
เลือกตั้งเริ่มนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการจัด 
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีค าสั่ง
ดังกล่าวด้วย  

 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๔ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการก าหนดเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 



๕ 

 

(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(๓) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 
(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขต

เลือกตั้ง 
(๕) จ านวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขต

ท้องที่ท่ีอยู่ภายในเขตเลือกตั้ง 
(๖) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
การก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

และสถานที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๒  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความจริง 

 
มาตรา ๑๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 

ในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม นอกจากหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการ 
ในเรื่องใด ๆ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวต้องไม่มีผล 
เป็นการตัดสิทธิหรือลงโทษบุคคลใด และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจออกประกาศให้ย่นหรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้เฉพาะในการเลือกตั้งนั้น 
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรมได้ 

 
มาตรา ๑๖  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ



๖ 

 

เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผล 
การเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น 
แล้วแต่กรณี โดยเร็ว  

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผล
การเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินก่ึงหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมี 
ความจ าเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 

การประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการตัดหน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีทีม่ีการสั่งหรือค าวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือ 

รองประธานสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งทีว่่างแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมี
ค าพิพากษาหรือค าสั่งว่าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการไปแล้ว  

 
หมวด ๒ 

เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใด 

มีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 
เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน  

(๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขต
เลือกตั้ง ในกรณีที่อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับ
จ านวนสมาชิกที่จะพึงมีในอ าเภอนั้น 

(๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยา 
เป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 



๗ 

 

(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขต
เลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ถือเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๙  ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง

ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้ จะก าหนดให้เขตเลือกตั้ง 
มีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จ าเป็นก็ได้   

ในการก าหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ า
เป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งก็ได้  

การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้อ านวยการ

ทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎร 
เป็นรายจังหวัด รายอ าเภอ รายต าบล รายหมู่บ้าน รายเทศบาล รายองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตต าบล เขตหมู่บ้าน  
เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
มาตรา ๒๑  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๒๒  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้ง 

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน โดยให้ท าเป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
สถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร รวมทั้งให้จัดท าแผนที่สังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง ให้กระท าได้โดยประกาศ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้ง 
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 



๘ 

 

มาตรา ๒๓  การก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ ให้ค านึงถึงความสะดวก 
ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวนน้อยจะให้รวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ ส าหรับในเขต
เทศบาล เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้ใช้แนวถนน 
ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งพันคนเป็นประมาณ 
แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นโดยให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

ที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ ต้องเป็นสถานที่ท่ีประชาชนเข้าออกได้สะดวกและมีป้าย
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ
ไว้ด้วย และเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดที่เลือกตั้ง
นอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

 
หมวด ๓ 

การด าเนินการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) รับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
(๓) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
(๔) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง  

และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(๖) ด าเนินการอ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การด าเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกรณีที่ปรากฏว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 

เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด 
นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแทนก็ได้  



๙ 

 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล 
เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขต
เลือกตั้ง หรือในเขตอ าเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น แล้วแต่กรณ ีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ
จ านวนไม่เกินสองคนด้วยก็ได้ แต่มิให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ของคณะกรรมการดังกล่าว   

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และจ านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้นแทนก็ได้ 

 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง  

และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพ่ิมชื่อ 
หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน
เลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วย
เลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๕) ปฏิบัติการใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
หรือตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดมีอ านาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๑๐ 

 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้
ตามสมควร 

 
มาตรา ๒๗  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง   

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอย่างน้อยสองคน เพ่ือท าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ ์วิธีการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ตรวจการ
เลือกตั้งพบเห็นว่า กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง
ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเปลีย่นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๘  ก่อนวันเลือกตั้ง หากมกีรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่ครบจ านวน 

ใหผู้้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๗  
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ได้ครบจ านวน 

ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้ 
และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีตามวรรคสอง หากไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย 
หรือมาแตน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
บุคคลตามมาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อมีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๑ 

 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน  
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในจังหวัดนั้นให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ 

ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคสองมีหน้าที่ปฏิบัติ 
ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๐  นอกจากหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องขอ 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้พบ 

การกระท าความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

ถ้าผู้พบการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๒๗ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้ด าเนินการกล่าวโทษ 
หรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง  
หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือ และผู้กระท าความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณ 
ที่เลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  
มีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวผู้กระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป โดยให้ถือว่า 
เป็นกรณีพบการกระท าความผิดซึ่งหน้า 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัด ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนทราบถึงการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนทันทีโดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

 



๑๒ 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระท าการใด ๆ 
โดยมชิอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ 

ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจสั่งให้ระงับ 
การกระท านั้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

 
มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๕  ค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ าเภอ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตามบัญชีค่าตอบแทน 
หรือมาตรฐานกลางในการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ โดยค านึงถึงหน้าที่
และอ านาจความรับผิดชอบและความแตกต่างของปริมาณงานในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละแห่ง 

 
มาตรา ๓๖  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์  

ควบคุมการพิมพ์ และก าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

 
หมวด ๔ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๓๗  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

หนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง และ 



๑๓ 

 

(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้

สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
มาตรา ๓๙  ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืน
เพ่ือชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งแทน หรือจัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามวรรคหนึ่งพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตว่ันเลือกตั้ง 

การแจ้งเหต ุวิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ 
การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด โดยในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย   
ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งด้วย 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแตว่ันเลือกตั้ง ให้บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ

การเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ 
ตามมาตรา ๓๙ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 



๑๔ 

 

ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่งตั้งตามมาตรา ๓๙ เพ่ือด าเนินการแก้ไข  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๔๑  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจ 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  
ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

(๒) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ 

(๓) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก  
ให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่  
และหากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้น 
สิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ ให้ถูกต้องตามความจริง และประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น  
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง และสถานที่อ่ืน 
ที่เห็นสมควรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า  
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการย้ายบุคคลใด
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลัง
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความจริง  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้แก้ไขหรือถอนชื่อบุคคลนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ 

 



๑๕ 

 

มาตรา ๔๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือ 
ตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพิ่มชื่อผู้นั้น 
ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเร็วและแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าผู้แจ้งหรือ 
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้แจ้งหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค าสั่งเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  ในการนี้ ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้แจ้งหรือเจ้าบ้านทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๔  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ที่ได้ประกาศตาม ๔๒ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ   
ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันได้รับค าร้อง  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้น าความใน
มาตรา ๔๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนซึ่งมิได้มีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านของตน เมื่อเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดง
ให้เห็นว่าไม่มีชื่อบุคคลนั้นอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี มีค าสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบโดยเร็ว 

กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการ



๑๖ 

 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินจิฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุดส าหรับการเลือกตั้งครั้งนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด  

และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค าพิพากษานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้ง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  และเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกหรือปรับปรุงการบันทึกเดิมให้สอดคล้องกับค าพิพากษา
ที่ถึงที่สุดนั้น   

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีการถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๔ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือเพ่ิมชื่อบุคคลใดลงในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดตามมาตรา ๔๕  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒ ให้ถูกต้องด้วย   

 
มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์

ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ 
กรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเป็นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามา 
ในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามา 
ในทะเบียนบ้าน 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อาศัยจริง 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
ความในวรรคสอง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถาน

ประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด เข้ามาใน
ทะเบียนบ้านของตน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
หมวด ๕ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๘  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 



๑๗ 

 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี 

นับถึงวันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(๔) คุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
มาตรา ๔๙  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒)  

หรือ (๔) 
(๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๕) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๖) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๘) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๙) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ   



๑๘ 

 

(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๗) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะ 
ได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(๑๘) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  

(๑๙) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

(๒๐) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นหา้ปีนับแต่วันทีพ้่นจากการ 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๑) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๒๒) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุ 
มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ 
ที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า
เป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๔) เคยถูกสั่งใหพ้้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ
หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ
ในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๒๕) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
มาตรา ๕๐  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม 
การสมัครตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 



๑๙ 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ไม่มีหน้าที่ต้องคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ

ใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
ไม่ครบถ้วนให้คืนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นในทันที 

ในกรณีทีผู่้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ให้ออกหลักฐาน 
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามล าดับการยื่นสมัคร และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็น
หลักฐาน  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสมัครของผู้สมัครตามวรรคสอง และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืน 
ที่เห็นสมควร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อ รูปถ่าย และหมายเลขประจ าตัว 
ของผู้สมัครทีจ่ะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้ 
ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ไว้ ณ ที่ปิดประกาศ
ดังกล่าวด้วย 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ไม่เป็นการตัดอ านาจคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการตามมาตรา ๕๔  

 
มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

อันอาจค านวณเป็นเงินได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้ตนสมัครหรือถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 
ห้ามมิให้ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือผู้อ่ืนสมัครหรือถอนการสมัคร 
รับเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๓  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๕๑ ให้มีสิทธิยื่นค าร้อง 

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ตามค าวินิจฉัยนั้น 

เพ่ือประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับค าร้องและวินิจฉัยกรณีตาม 
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอ านาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้น 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ 

 



๒๐ 

 

มาตรา ๕๔  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว ถ้าความปรากฏหรือไดร้ับแจ้งก่อน 
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสิบวัน และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อ
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ให้น าความในมาตรา ๕๓ วรรคสองมาใช้บังคับกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ด้วยโดยอนุโลม  

การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  
ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ านาจ ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการเลือกตั้ง  
และให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๕๕  ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลัง 

ในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
ระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลง
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

 
มาตรา ๕๖  ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง  

ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๕๗  ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็น 

การปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตร
เลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการ 
ที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง 

ตัวแทนผู้สมัครอาจร้องทักท้วงไดเ้มื่อเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกค าทักท้วง
นั้นไว้ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครกระท าการอันจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง และกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้
ตัวแทนผู้สมัครออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หมวด ๖ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   
 

มาตรา ๕๘  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดจ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด  

ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการก าหนดใหม่ 
และในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เหมาะสม คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดใหม่ให้เหมาะสม
ต่อไป ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดใหม่มิให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือที่จะมีขึ้น
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายใหม่ 

ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดตาม 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี จ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่น 
ได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนได้น ามาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีท่ี 
น าทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น 

บรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร 
และผู้สมัครได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับรู้ 
หรือยินยอมตามวรรคสาม เว้นแต่ผู้สมัครจะได้แจ้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่า 
ไม่ยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการกระท าดังกล่าว  
ในการนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

 
มาตรา ๕๙  ในการค านวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครส าหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  

ให้ค านวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีทีเ่ป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่าย 

ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการหรือการจัดการเลือกตั้ง 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไป 
ก็ได้ 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้ 
เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้มีการปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

 



๒๒ 

 

มาตรา ๖๐  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับ 
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง 
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ตามวรรคหนึ่งไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่ท าการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

รายละเอียดและวิธีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๑  ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน หรือเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมี
หลักฐานอันสมควรว่า ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าการสอบหา
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้ง หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี  
ถ้าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระท าดังกล่าว ให้แจ้งพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเร็ว  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีรู่้ผลการสอบหาข้อเท็จจริง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นกระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน
ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระท าไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์ 
มีค าสั่ง  ในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและมีค าสั่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐาน 
ที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งต่อไป 

 
มาตรา ๖๒  เพ่ือประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้กระท าได้

ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  (๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา  
ให้กระท าได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากต าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระ
หรือครบอายุ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 



๒๓ 

 

(๔) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระท าได้ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่จนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 

(๕) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนโดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม 

 
มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจ 

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  
หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

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

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า 
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ 
หรือสถาบันอื่นใด 

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

ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 
ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง   

เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือก่อนการลาออกจากต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่โครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็น
โครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่กระท าเป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

การประกาศนโยบายหรือการด าเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ตามหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียง
เกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ด าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
พิจารณาและวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการด าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามควร 
แก่กรณีต่อไป  

 



๒๔ 

 

มาตรา ๖๔  เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต 
และเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ห้ามผู้สมัครด าเนินการหรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว  

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง   
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 
 
มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง 

เพ่ือการเลือกตั้งหรือน ากลับจากท่ีเลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจาก 
ที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 
มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 

หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  
ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพ
ตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น  

 
มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  

อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
การกระท าดังกล่าว  ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด 
หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 

 
มาตรา ๖๘  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ  

อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๖๙  การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ในที่สาธารณะ จะกระท าได้เฉพาะในสถานที่และมีขนาดไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  

 



๒๕ 

 

มาตรา ๗๐  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ 
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง  

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มกีารหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืน 
หรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน  
และมีอ านาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันท ี 
 

มาตรา ๗๒  เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด 
น าสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอ่ืนใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการด าเนินการ
ตามค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง 
อยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าลาย 
ปกปิด หรือน าออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

 
หมวด ๗ 

การออกเสียงลงคะแนน 
   

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียง

ลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องใช้วิธีเดียวกันนั้นก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
มาตรา ๗๔  การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) การลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง 
(๒) การลงคะแนนโดยวิธีอ่ืนที่มิใช่การใช้บัตรเลือกตั้ง  
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีตาม (๒) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๗๕ 
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตาม (๒)  

มิให้น าความในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ มาใช้บังคับ 
 
มาตรา ๗๕  หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตัง้ ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งก าหนด  ในการก าหนดลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค านึงถึงหีบบัตรเลือกตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้วเพ่ือให้สามารถใช้หีบบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวได้ต่อไป  



๒๖ 

 

มาตรา ๗๖  ในวันเลือกตั้งให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  แต่ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชัว่โมง 

 
มาตรา ๗๗  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตร
เลือกตั้งไว้ในที่เปิดเผย  และเมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่า 
หีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด แล้วให้ท าการบันทึกการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
สองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ณ ที่เลือกตั้ง 

 
มาตรา ๗๘  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด 
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
ไปแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตร
เลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง แม้จะหมดอายุแล้วก็ให้สามารถใช้ 
ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่งได้ 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๗๙  การออกเสียงลงคะแนน ให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง 

ท าเครื่องหมายของหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์
จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย 
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

 
มาตรา ๘๐  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายจัดให้มีการอ านวยความสะดวกส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้ 
เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

 
มาตรา ๘๑  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  

ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้อ่ืนทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 



๒๗ 

 

หรือในกรณตีามมาตรา ๘๐ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะช่วยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแทนก็ได้ 
แต่ต้องท าต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 

 
มาตรา ๘๒  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายาม 

ออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  
 
มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอ่ืนเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากบัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่

และอ านาจ 
 
มาตรา ๘๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจาก

เครื่องหมายที่ลงคะแนน 
 
มาตรา ๘๕  ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจ 

โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน
เพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึนจากความจริง 

 
มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

แสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
 
มาตรา ๘๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  

เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  
ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 

 
มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระท าการใด ๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้อ่ืนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ไว้ในความครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจาก 
วันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการตามวรรคหนึ่ง 

 



๒๘ 

 

มาตรา ๙๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด 

ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน  
ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึนก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  
แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ไมว่่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้ว
หรือไม่ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้  ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว ถ้าจ าเป็นจะจัดให้มี 
การเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่อยู่นอกหน่วยเลือกตั้งนั้นก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจะไม่สามารถ
ด าเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดในมาตรา ๑๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะขยายระยะเวลาออกไปตามที่สมควรก็ได้  

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จัดการเลือกตั้งตามวันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง 
และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้
ลงคะแนนไม่ได้ และจัดท ารายการเก่ียวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผู้มาแสดงตนและรับ
บัตรเลือกตั้ง และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ  

ในกรณีที่ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะ
ออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียง
ลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาต
ให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงด าเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 



๒๙ 

 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๙๔  ตั้งแต่เวลาที่เปิดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปิดการออกเสียง

ลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดเปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้ไร้ประโยชน์  
หรือน าไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภายหลัง 
จากการนับคะแนนแล้ว รวมตลอดท้ังบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
ที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้จัดท าขึ้นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นการกระท าตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

 
หมวด ๘ 

การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๙๕  เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้งด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระท า ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละ
หน่วยเลือกตั้งและให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้ง 
ที่ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย 
 

มาตรา ๙๖  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

 

มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ เพ่ือให้บัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสถานที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งมีจ านวนผิดจากความจริง 

 
มาตรา ๙๘  ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้ 
นับบัตรเสียเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายใด ๆ 
(๒) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมคัรคนใด เว้นแต่เป็น 

การลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
(๓) บัตรที่ท าเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตามมาตรา ๘๔ 
(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน 



๓๐ 

 

 
มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง  

อ่านบัตรเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดจากความจริง หรือกระท าการใด
ให้บัตรเลือกตั้งช ารุด เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ได้ หรือท ารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง  

 
มาตรา ๑๐๐  เมื่อมีการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น 
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
จากการลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพื่อรวบรวมผล 
การนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งและรายงานแสดง 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษาและท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๑๐๑  ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้ 

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดวัน  
และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งต่อไปโดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง  แต่ในกรณีที่ 
บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย หรือการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ส าหรับ 
หน่วยเลือกตั้งนั้นตามควรแก่กรณีก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

พบว่ามีบัตรปลอม ให้แยกบัตรปลอมออกไว้ต่างหาก และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลัง
ในบัตรปลอมว่า “ปลอม” โดยให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่า 
สามคน   

เมื่อปรากฏว่ามีบัตรปลอมตามวรรคหนึ่ง ให้งดการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น  
และให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแจ้งประชาชนทราบ และรายงานต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาด าเนินการ 

เมื่อสั่งงดการนับคะแนนตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
น าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัตรปลอม พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้แก่ผู้อ านวยการ 



๓๑ 

 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานต่อไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้วให้มีหน้าที่ด าเนินการ 
ไต่สวนตรวจสอบโดยพลัน ถ้ามิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการ
ทุจริตการเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของ 
หน่วยเลือกตั้งนั้น และสั่งให้ด าเนินการลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอ่ืนทุกหน่วยหรือบางหน่วยตามที่เห็นสมควรด้วย  
ในกรณีเช่นนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
วันเวลาและสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งรับรองว่าไม่มีการทุจริตหรือไม่มีกรณีไม่เที่ยงธรรม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป 

 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียง
ลงคะแนน ให้สันนิษฐานว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอ่ืนทุกหน่วย 
หรือบางหน่วยตามท่ีเห็นสมควรด้วย  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับ 
แก่การตรวจสอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า การนับคะแนนเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผล 
การเลือกตั้ง 

ในกรณีทีผ่ลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคสามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
จากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ 
ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม  



๓๒ 

 

มาตรา ๑๐๔  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับรายงานผล 
การนับคะแนนเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แล้วเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้ 
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณา ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ให้มีค าสั่งให้นับ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ หรือมีกรณีอ่ืนที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลัน  

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสาม หรือเมื่อมีกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา ๖๓  
หรือมีกรณีอ่ืนที่ท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการไต่สวนโดยพลัน  ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝ่าฝืนหรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้
คะแนนในล าดับที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ให้ด าเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระท าความผิด
ต่อไปโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชน์ในการหาความจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ 
และอ านาจไต่สวนครอบคลุมถึงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุสงสัยดังกล่าวตามท่ี
เห็นสมควรด้วย 

 
มาตรา ๑๐๕  ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวน 

หรือไต่สวนแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้น
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท า 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้ว 
ไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้น  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง  

ค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จาก 
การกระท านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแก้ไข
ความไม่สุจริตและความไมเ่ที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่ก าหนด  ในกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการ
ตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้น 
เป็นผู้สนับสนุนการกระท านั้น เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันออกเสียง
ลงคะแนนแต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนน



๓๓ 

 

เลือกตั้งในล าดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม ่ 

 
มาตรา ๑๐๖  เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๕ แล้ว ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าผู้นั้นกระท าผิด
ตามมาตรา ๑๐๕ ให้ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
เป็นเวลาสิบปี 

เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้ง 
เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้อง 
ต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งทีม่ิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส าหรับการเลือกตั้งนั้น และสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลาสิบปี 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น าส านวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
ให้ศาลมีอ านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 

เมื่อศาลอุทธรณ์มีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคสองไว้พิจารณาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาว่าผู้นั้น 
มิได้กระท าผิด 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้นั้นต้องรับผิด
ในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ และให้ศาลอุทธรณ์สั่งให้ผู้นั้นจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงต่อศาล  

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
ที่เหลือจากนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง  

 
มาตรา ๑๐๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัคร 

ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน  
ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัคร



๓๔ 

 

ซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดเรียงตามล าดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุ 
ให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน 
จับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจ านวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระท าต่อหน้า
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก าหนด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนน
มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ใหม ่และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่  

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจ านวน

ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีท่ีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับ
เลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  
โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายซึ่งไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๑๑๐  ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๐๘ หรือ

มาตรา ๑๐๙ ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ด าเนินการจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ในการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ 

ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น หากได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง  
ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้ถือว่าสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าสภาท้องถิ่น
นั้นจะครบวาระ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
หมวด ๙ 

การด าเนินการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
   

 
มาตรา ๑๑๑  ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครหรือไม่ เห็นว่า 

การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยมีหลักฐานตามสมควร  
มีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้  และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ 
หนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุอันจะควรด าเนินการต่อไป  



๓๕ 

 

ให้สั่งยุติเรื่องและบันทึกเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งนั้น  ในกรณีท่ีเห็นว่ามีเหตุอันควรไต่สวน ให้สั่งให้มี 
การด าเนินการไต่สวนโดยพลัน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
หรือทุกเขตมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง และด าเนินการตามมาตรา ๑๐๕ ต่อไป  แต่ถ้าได้รับแจ้งภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้ว ให้ด าเนินการตามต่อไปตามมาตรา ๑๐๖  

 
มาตรา ๑๑๒  ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่า 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง 
หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือน 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากหน้าที ่ส่งมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอ านวย
ความสะดวกแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๑๑๓  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๒ วรรคสอง  ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นสมควรให้มีการด าเนินการทางวินัยด้วย ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 
หมวด ๑๐ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๑๔  ผู้ซึ่งกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ากระท าการ

อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม 
 



๓๖ 

 

มาตรา ๑๑๕  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ 
ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด 

กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคสอง เป็นการกระท าหรือก่อให้ผู้อื่นกระท า สนับสนุน 
หรือรู้เห็นเป็นใจของหัวหน้าพรรคการเมือง ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าการ 
อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๑๗  กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระท าการ 
หรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ 
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

 

มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจาก
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ช ารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า
เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  

ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 
อันมิใช่เป็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง และเป็นการกระท าโดยมีเจตนาเพื่อให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือกระท าด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ได ้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 



๓๗ 

 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 
มาตรา ๑๒๐  ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิด 

การออกเสียงลงคะแนน ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่า  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง

ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวัน
เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับ 

ผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น 

 
มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดแจ้งเหตุตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 

มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ 
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

 
มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ มาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘๒  มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๙ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี  

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๐ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งถึง 
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง 



๓๘ 

 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖๓  
ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความน าจับ 

 
มาตรา ๑๒๖  ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวน
เงินที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทีผู่้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด 
แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๒๘  ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตามมาตรา ๗๑ หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก าหนดห้าปี 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่เป็นไป 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดตามมาตรา 
๖๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ความผิดได้เกิดขึ้น 

 
มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ หรือจงใจขัดขวางการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 

หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งล่าช้า ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด
ยี่สิบปี 

 



๓๙ 

 

มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๓ วรรคสอง มาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๘  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

 
มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด
ห้าป ี

 
มาตรา ๑๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งตามมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  

การชี้เบาะแสหรือค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้รายใด จะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิด 
คนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิด 
ของผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิ 
ในการด าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค า 
อันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้ ให้การ 
กันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจด าเนินการตามกฎหมาย 
กับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

การกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยาน 
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
มาตรา ๑๓๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

โดยมีก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันที
และเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะมีค าสั่งหรือ 
ค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น

ในเขตเลือกตั้งใด ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้เสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 



๔๐ 

 

มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร  
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ 
ให้กระท าความผิดนั้น แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท า
ความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๔๑  เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  

(๓) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

(๗) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายก 
เมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ในกรณีท่ีไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
  .................................... 
      นายกรัฐมนตรี 


